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Förord

Ett av den moderna litteraturens mest berömda förord återfinns i novellsarrllingen The Nigger

of the Narcissus av Joseph Conrad. I detta förord diskuterar Conrad en del skillnader mellan

vetenskapsmannen och konstnären. Vetenskapsmannen, menar Conrad, vädjar till vårt förnuft

och talar auktoritärt - om för mänskligheten betydelsefulla ting. Konstnärens argument är mer

lågmälda, mindre distinkta, och handlar om sådant som skönhet, smärta, ensamhet, illusioner

och glädje. Om målet med vetenskaplig verksamhet har Conrad inte mycket att säga i sitt

förord. Men han säger något om målet med konstnärlig verksamhet. Han säger att konstnärens

lnål är att få oss att stanna upp, åtminstone för ett ögonblick - ett ögonblick av insikt, en vision,

en suck eller kanske ett leende, då vi plötsligt ser Sanningen.

Få forskare torde idag ha ambitionen att förmedla övergripande Sanningar, eftersom de

flesta tenderar att specialisera sig inonl mycket snäva områden. Men faktum är att vetenskapliga

arbeten ibland låter oss se vardagliga ting i ett nytt ljus. Och ibland är detta ljus så skarpt, att

man kommer mycket nära det ögonblick av insikt som Joseph Conrad såg som ett viktigt nlål.

Detta är i alla fall min erfarenhet efter att ha gått igenom ett antal vetenskapliga böcker och

artiklar som har utgjort underlaget till denna studie. Min förhoppning är att studien skall kunna

förmedla åtminstone några ögonblick av denna insikt.

Jag har arbetat med studien i egenskap av doktorand vid D-sektionen, en sektion inom

Ekonon1iska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Därnled har jag fått

möjlighet till kvalificerade kommentarer från flera forskare och jag vill här ta tillfället i akt att

tacka några av dem.

Ett första tack riktar jag till mina handledare: professor Lars-Gunnar Mattsson,

professor Sven-Erik Sjöstrand och professor Karl-Erik Wärneryd. De representerar för mig tre

olika generationer, tre olika forskningsområden och tre olika personligheter, men samtidigt

finns det en gemensam nämnare - att kunna sätta fingret på det som är väsentligt och att kunna

kommunicera detta. Utan dem hade denna studie inte blivit vad den blev och jag kan bara säga

att jag är imponerad av de synpunkter jag fått. Lars-Gunnar, nlin huvudhandledare, har för

övrigt inte bara bidragit nled synpunkter kring denna studie, utan han har i egenskap av

sektionschef vid Ekonomiska Forskningsinstitutet varit en viktig rollmodell för både stora och

snlå frågor som uppstår parallellt med ett avhandlingsarbete. Kort sagt, han har lyckats skapa

en trivsam och inspirerande forskningsmiljö kring sig - och detta utgör en viktig förklaring till

att denna studie överhuvudtaget har kunnat genomföras.

Ett andra tack, för gott kamratskap och viktiga synpunkter, vill jag rikta till nled

arbetarna vid D-sektionen vid Handelshögskolan i Stockholm: ekon. dr. Staffan Hulten, ekon.

dr. Anders Lundgren, ekon. lic. Torbjörn Flink, civilekonomerna Per Andersson, "C-F"



Helgesson, Susanne Hertz, Dimitrios Ionnanidis, Hans Kjellberg, Anna Nyberg, Susanna

Mattsson, Lena Nordenlöw, Fredrika Ulfsdotter, Mats Vilgon och Susanne Östlund, san1t fil.

kand. Bengt Mölleryd.

Ett tredje tack går till docent Dag Björkegren, som fäste min uppmärksamhet på att det

finns något som kallas kognition under en doktorandkurs med detta tema, samt till docent Jan

Löwstedt som hade vänligheten att lämna många värdefulla synpunkter i slutskedet av denna

studie. Jag tackar också professor Erik Ruist och docent Clas Cassel för kommentarer kring de

kvantitativa delarna i studien. Ytterligare ett tack riktar jag till M.A. Lucy Loerzer som har

granskat den engelska sammanfattningen.

Vidare vill jag tacka medarbetarna vid Handelshögskolans bibliotek. Det är för mig

gåtfullt hur de lyckas få fram de mest underliga beställningar från andra bibliotek - samt hur ett

så omfattande sortiment kan finnas på "hemmaplan". I alla händelser hade denna studie varit

helt omöjlig att genomföra utan denna utmärkta organisation.

Jag vill också tacka ekon. lic. Rune Castenäs som hjälpt mig med finansieringen av

denna studie, och naturligtvis vill jag även tacka källan till denna finansiering: Tore Browaldhs

stiftelse för vetenskaplig forskning och undervisning.

Och jag vill tacka de som i studien kallas för beslutsfattare, vilka visade sig vara

människor av kött och blod som utan större invändningar lät mig komma på besök och ställa

frågor. Mot bakgrund av den allt annat än ljusa situation som jag uppfattar att ni befinner er i

för närvarande hoppas jag att denna studie - som handlar om er - i alla fall kan ge något utbyte

för att balansera min tacksamhetsskuld.

Avslutningsvis vill jag tacka mina föräldrar, Karl-Erik och Ingegerd, för att ni har haft

förståelse för vad jag sysslat med de senaste åren. Antagligen har jag inte lyckats förklara

innebörden i detta särskilt bra, men det var alltså denna studie det handlade om. Ett tack också

till min farnl0r, Ester, bosatt inom räckhåll för Handelshögskolan, och villig att hålla dörren

öppen för en hungrig och trött doktorand. Till sist: tack, Malena! Jag lovar det inte, men jag

hoppas i alla fall, att vi skall få mer tid tillsammans nu.

Stockholm i december 1992

Magnus Söderlund
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Kapitel 1

Inledning

Man talar ibland om den stora världen - planeterna, stjärnorna, galaxerna, osv - som vore den

oerhört komplex, något som tangerar och ibland överskrider gränsen till det begripliga. Även i

den lilla världen - bland elektroner, neutroner, celler och molekyler och liknande - finner vi en

motsvarande komplexitet.

Fast mellan teleskopet och mikroskopets världar hittar vi något minst lika komplext,

närniigen den organisationsform son1 kallas företag. På denna nivå, liksom på de två andra,

råder komplexitet i så måtto, att en stor mängd variabler är inblandade. Och sambanden mellan

variablerna kan ta sig en mängd olika uttryck. På företagsnivån tillkommer dock ett speciellt

problem - det är långt ifrån självklart vilka variabler och samband som skall beaktas, därför att

ett företags gränser i förhållande till dess omvärld är i högsta grad oklara. Samma oklarhet

råder om gränsen nlellan det som är omvärld och det son1 inte är omvärld, dvs var on1världen

egentligen "slutar".

Aspekter som dessa medför speciella problem inför studier av företaget, men de innebär

samtidigt utmaningar av intellektuell natur. Utan tvekan har forskningen antagit dessa

utmaningar, eftersom vi har fått en ständigt växande mängd modeller av företaget och dess

omvärld. Kanske är det till och med så, att forskaren är en del aven miljö som ofta värdesätter

nyskapande och orginalitet snarare än verifiering av sådan forskning som redan är utförd,

något som ytterligare späder på mängden modeller.

Den ökande mängden modeller som produceras av forskare får dock inte skyn1ma ett

viktigt faktum: det är inte baraforskare som är sysselsatta med att försöka förstå företaget och

dess omvärldsrelationer. Detta är en viktig uppgift även för beslut.\fattare i företag och speciellt

för beslutsfattare på högre nivåer. Det är dock inte alltid så, att beslutsfattare upplever

forskningens modeller som relevanta. Kritiska röster höjs också ibland från forskare själva i

detta avseende, och man säger sådant som att "it's clear from research that n1anagers classify

their experience differently from academics" (Stubbart 1989 s 333), "the con1munication

network between management academicians and practitioners has broken down (Badawy 1976

s 130), "managers and nlanagement scientists are operating as two separate cultures, each with

its own goals, languages, and methods" (Grayson 1973 ~ 41) och "there is a disturbing

tendency for research and practice to follow divergent paths" (Schön 1983 s 308).

Icke desto mindre nlåste beslutsfattare hantera den komplexitet de möter i sin vardag,

och speciellt den komplexitet som finns i företagets relationer till omvärlden. Detta sker genom

att vissa variabler och vissa samband mellan variabler väljs ut, medvetet eller omedvetet. Andra
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lämnas åt sidan. Sådana val måste ske; beslutsfattare i företag måste förenkla sin tillvaro, efter

som människans informationsbehandlingskapacitet är begränsad. Resultatet blir en "modell" av

företaget och dess förhållande till omvärlden. Förenklingar av denna typ kallar jag för besluts

fattares omvärldsmodeller.

Men vad vet vi egentligen om dessa modeller? Enligt de citerade förrattarna ovan kan vi

anta att de är annorlunda än de modeller som forskningen producerar, men detta måste ses just

som ett antagande - i alla fall när det gäller vilka specifika variabler och samband ll1ellan

variabler vi kan förvänta oss i beslutsfattares omvärldsmodeller. Ty forskningen, och speciellt

företagsekonomisk forskning, har som redan antytts i stor utsträckning intresserat sig för att

framställa egna modeller av företaget och dess omvärld. Innehållet i beslutsfattarnas modeller

vet vi ännu litet om. Och det är sådana modeller som skall bli föremål för intresset i denna

studie.
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Kapitel 2

Forskningsfråga, syfte och forskningsbidrag

Forskningsfrågan och uppläggningen av detta kapitel

Den övergripande fråga som denna studie har till uppgift att besvara är följande: hur tänker

beslutsfattare i industriföretag på företagets förhållande till omvärlden?

Utrymmet i detta kapitel skall inledningsvis ägnas åt en diskussion om varför

forskningsfrågan är viktig att besvara. Jag kommer att börja med en kort diskussion om varför

det generellt sett är viktigt att ägna uppmärksamhet åt företagets omvärld. Sedan övergår jag till

att diskutera två huvudsakliga anledningar till varför det är intressant att studera beslutsfattares

syn på företagets omvärld.

Nästa steg är att precisera forskningsfrågan i form av tre specifika syften för studien.

Slutligen skall jag försöka tala om till vilka områden jag anser att studien kan lämna

kunskapsmässiga bidrag.

Varför är det viktigt med kunskap om företagets omvärld?

Innan jag närmar mig motiven till den egentliga forskningsfrågan - hur beslutsfattare i

industriföretag tänker på företagets förhållande till omvärlden - vill jag ägna en liten stund åt att

i generella termer diskutera varför företagets omvärld är betydelsefull.

Utgångspunkten här är att det är viktigt att vinna ökad kunskap om företag och de

aktiviteter som utförs av dem. Att detta är viktigt torde ifrågasättas av få, men samtidigt är det

sällan man finner explicita argument som säger något om varför detta är viktigt. Den disciplin

som förknippas starkast med produktion av kunskap om företag, företagsekonomin, genererar

en stor och ständigt växande strön1 av studier av företag. Ett stort antal människor är delaktiga i

kunskapsproduktionen och icke obetydliga mängder resurser används för detta ändamål, men i

få studier låter författarna oss få veta varför deras arbete egentligen är viktigt i mer över

gripande termer.

Frågan är onekligen besvärlig och som författare är det frestande att hoppa över den,

för man är ivrig att leda in läsaren mot det specifika område som den egna studien skall

behandla. I det avseendet är denna studie inget undantag; jag kommer inte att ge något

allmängiltigt svar. Men jag anser i alla fall att varje författare är skyldig att redovisa sitt

personliga svar, och i mitt fall är det följande: i vårt industrialiserade samhälle utför företag en

väsentlig del av de aktiviteter som är nödvändiga för att samhället skall fungera. Vi har byggt
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upp vårt samhälle kring en långt driven specialisering, och vare sig vi befinner oss inne i eller

utanför företag, är vi alla beroende av att företagen fullgör en allokering av våra knappa

resurser som i någon mening är effektiv. Givet att ökad kunskap om företag kan förbättra

denna allokering, har vi också ett argument varför det är viktigt att studera företag. Det är all tså

mot denna bakgrund man skall se den här studien; det är viktigt att generera kunskap om

företag, därför att vad företag gör angår och påverkar oss alla.

Hur passar då företagets omvärld in i detta? Det beror på vilket perspektiv man

anlägger. Vi kan anlägga ett perspektiv som innebär att vi fokuserar på vad som sker inne i

företag, och då behöver vi inte bry oss om företagets omvärld. Exempel på områden som blir

intressanta nled detta perspektiv är hur olika arbetsrutiner kan rationaliseras och hur företaget

skall delas in i olika avdelningar. Frederick W. Taylor ("scientific management") och Henri

Fayol ("administrative principles") är namn som ofta förknippas med ett internt fokus (se Scott

1981). Med detta perspektiv kan man alltså ignorera företagets omvärld, något som enligt Miles

et al (1978), Morgan (1986 s 45) och Terreberry (1968) var vanligt i företagsekonomins

barndom.

Det internfokuserande perspektivet har dock kommit att bli utsatt för kritik, och kritiken

bottnar ofta i den s.k. andra termodynamiska lagen som har sina rötter i 1850-talets teorier om

energi. Enligt denna antas ett system röra sig i riktning mot jämvikt, vilket i detta fall definieras

som slumpmässighet eller total frånvaro av ordning - entropi. Detta genererade en av de mest

skrämmande upptäckterna i vetenskapens historia: den tyske fysikern von Helmholtz

tillkännagav 1854 att universum är dödsdömt. Detta eftersom universum, som ju är att betrakta

sonl ett system, är underkastat lagen om ökande entropi. Alltså måste det betyda att universum

sakta men säkert dör (se Davies 1990).

Denna tanke är emellertid problematisk när det gäller sociala system (som exempelvis

företag). Ty företag tenderar ju inte att gå mot ett tillstånd av ökad oordning och upplösning

över tiden. Snarare tvärtom; de tenderar att anta allt mer utvecklade former över tiden. Detta,

säger exempelvis Katz & Kahn (1969 s 92), beror på att sociala system är öppna för införsel

från omvärlden - de kan importera energi från omvärlden, och därmed kan de motverka

utvecklingen mot entropi. Ett viktigt antagande i detta synsätt är i själva verket att sociala

system måste hålla sig öppna i förhållande till omvärlden - för annars kommer de att kvävas i

entropi. Det öppna systemet är emellertid inte garanterat överlevnad bara för att det så att säga

öppnar dörren till sin omvärld på vid gavel; det öppna systemet måste tolka sin omvärld och

översätta den "blommande och brummande" förvirringen där ute till meningsfulla signaler (ibid

s 96). Mot den bakgrunden kan följande argument ges för att det är viktigt att studera företagets

omvärld: företaget är beroende av omvärlden, och för att företaget skall kunna hantera detta

beroende, måste företaget tolka och klassificera omvärlden - något som i sig är problematiskt,

eftersom omvärlden definitionsmässigt omfattar "allt" utanför företaget.
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Sammanfattningsvis har jag i det här avsnittet försökt säga, att det för nlin del är viktigt

att bedriva forskning onl företag, därför detta är en företeelse som är av stor betydelse för vårt

samhälle. Och jag har försökt säga, att sådan forskning inte bör vara snävt avgränsad till vad

sonl sker inne i företag, därför att företag är beroende av ett utbyte nled sin omvärld. För att vi

skall förstå företag, nlåste vi alltså inbegripa deras onlvärld.

Jag övergår nu till nlotiven sonl ligger bakonl den specifika fråga sonl är aktuell här:

hur beslutsfattare i industriföretag tänker på företagets förhållande till onlvärlden. I det följande

skall jag försöka motivera varför denna fråga är viktig.

Varför studera hur beslutsfattare tänker på företagets omvärld?

Grundantagande

Det grundantagande sonl genolnsyrar denna studie är följande: företagets agerande är en

funktion av hur beslutsfattare i företaget tänker. Den delnlängd av beslutsfattares tänkande sonl

avser omvärldsfrågor kan dänned hjälpa oss att förklara företags agerande i förhållande till

omvärlden - sanlt att förutsäga hur företag konlmer att agera i förhållande till omvärlden i

framtiden.

Nedan skall jag utveckla detta antagande genom att diskutera två onlråden. Det första

området avser det kausala sambandet mellan tänkande och handling, där jag alltså antar att

beslutsfattares tänkande kan betraktas som orsak till företags handlingar. Antagandet dominerar

i den typ av litteratur sonl intresserar sig för beslutsfattare och omvärldsfrågor, men det finns

även alternativa sätt att se sanlbandet - och detta skall bli förenlål för diskussion. Konse

kvensen av grundantagandet är att forskningen, i sina försök att förklara företagets handlingar,

måste lämna utrymnle för beslutsfattares syn på omvärlden. Detta är det andra onlrådet som

skall diskuteras.

Beslutsfattares tänkande påverkar företagets handlingar

Antagandet att tänkande påverkar företags handlingar återkonlnler i de flesta befintliga studier

av omvärldsuppfattningar hos beslutsfattare. Vanligtvis nöjer sig dock de flesta författare nled

att konstatera, att det är rinlligt att anta förekomsten aven kausal länk mellan tänkande och

handlingar utan att precisera särskilt noga vilka villkor som skall vara för handen för att

länken verkligen skall materialiseras. Några exenlpel på detta ges nedan, och de får sanltidigt

illustrera att det finns en mängd begrepp som avser tänkande hos beslutsfattare.

I Schwenk (1984) är det aktuella begreppet "subjective judgements" hos beslutsfattare;

"general inferential rules that people seem to use when evaluating uncertainty". Det kausala
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antagandet onl förhållandet mellan dessa regler och beteende är följande (s 129):

"These subjective judgements are a major component in any strategy fonnulation
process. If such judgements are faulty, efforts at strategic planning are likely to
be misdirected. "

I Beyer (1981) handlar det om "ideologies"; dvs "relatively coherent sets of beliefs that

bind some people together and that explain their worlds in tenns of cause-and-effect relations."

Det kausala antagandet ser ut på detta sätt (s 167):

"Ideologies may specify that some courses of action are far more likely to bring
about desired outcomes than others".

Och på ett annat ställe ser det ut så här (ibid s 175): ".. .it seems clear that ideologies and

values are related to behaviours in organizations".

Ytterligare ett exempel kan hämtas från Brief & Downey (1983). I detta fall är det

"implicit theories" som studeras, dvs personers antaganden om varför organisationer ser ut

som de gör. Och här ser beteendeantagandet ut enligt följande (s l072):" ...our 'ideas' about

organizations are important to our behaviour in organizations... ".

Ännu ett exempel kan hämtas från Kelley (1973). Han diskuterar attributionsteori, dvs

en teoribildning som avser hur människor gör kausala förklaringar. Detta är för övrigt en teori

som kommer att spela en viktig roll i denna studie, men mer om detta senare. Kelley gör

,följande beteendeantagande (s 127):

"Man's concern with the reasons for events does not leave hinl 'lost in thought'
about those reasons. Rather, his causal explanations playan important role in
providing his impetus to action and in his decisions among alternative courses
of action."

Ettt exempel på ett forskningsområde som betonar sambandet mellan tänkande och

handling avser s.k. organisatoriska kriser. Antagandet är att många allvarliga problem som

organisationer drabbas av kan ses som resultatet av felaktiga modeller hos beslutsfattare i de

aktuella organisationerna.

Ett tydligt exempel kan hämtas från Ford (1981). Han menar att viktiga förklaringar till

organisatoriska kriser måste sökas i tenner av beslutsfattares bristande förmåga att se relationer

mellan olika variabler, grupptryck i fonn av gruppmedlemmar som av lojalitetsskäl endast "ser"

det som gruppen anser vara viktigt, samt beslutsfattares överskattning av den egna fönnågan.

Samma tanke finns i Turner (1976); en studie av tre dramatiska olyckor i Storbritanien. Turner
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nlenar att en viktig förklaring till att dessa uppstod är, att de inblandade beslutsfattarna hade

begränsade föreställningsramar - vilket medförde att tidiga varningssignaler lämnades åt sidan.

Precis som Ford betraktar alltså Turner organisatoriska kriser som ett resultat av kognitiva

aktiviteter i organisationer. Andra exempel på kriser som studerats med detta perspektiv är

Challengerolyckan, dvs den amerikanska rymdfärjan som exploderade (Starbuck & Milliken

1988), och incidenten vid Drottningholms Slott när ofullkomligheter i vaktrutiner, och

därigenom sättet hos ansvarig personal att hantera situationen, medförde att en nlan obehindrat

kunde ta sig in i slottet (Söderlund 1990a).

Dessa exempel får således illustrera att de flesta forskare sonl intresserar sig för

beslutsfattares kognitiva aktiviteter gör detta därför att de anser att tänkande påverkar beteende.

Men det finns även ett alternativt synsätt i fråga om kausalitetens riktning, ett fokus på beteende

som orsak till tänkande, samt ansatser i termer av inlärning där kausaliteten kan beskrivas i

termer av återföring. Detta blir föremål för diskussion nedan.

Ett alternativt synsätt är att tänkande kommer efter handlingar; tänkandet är "the artifacts

of, or justifications for, previous actions" (ibid). Detta synsätt hittar nlan bl.a. hos Weick

(1988). Han menar att beslutsfattare sällan vet vilken handling som är "riktig" förrän de

handlar; själva handlingen underlättar förståelsen av vad som skall utföras. Och Weick påstår

också följande (ibid s 307): "action precedes cognition and focuses cognition" samt att "people

know what they have done only after they do it" (s 3(9). Ett liknande antagande finns i

Starbuck (1982), som menar att organisationer agerar utifrån två olika typer av tillstånd;

problemlösnings- och handlingsgenereringstillstånd. Starbucks åsikt om vilket som är vanligast

är följande (ibid s 9): "Most of the time, organizations behave as action generators that act

solely because they are designed to act, without considering whether actions are needed." Och

(s 16):

"Actions are what organizations are all about, what organizations are designed to
produce. Organizations could exist happily without problems if it were not that
societies insist that organizational actions ought to solve problems."

Båda dessa författare antyder dock att den kausala kedjan inte avstannar i och med den

förståelse som handlingar genererar. Handlingar producerar visserligen förståelse, nlen

processen fortsätter i nya handlingar, ny förståelse, etc - dvs något som kan beskrivas i ternler

av att inlärning sker genom återföring. Denna interaktion är mest explicit uttryckt hos Starbuck,

men han betonar samtidigt den stelhet som antas vara för handen i förändringar i tänkandet i

organisationer (ibid s 14). Såjag betraktar inte detta synsätt som ett utslag av genuin interaktion

mellan tänkande och handling, i form aven fullbordad "loop", utan i huvudsak som en

beskrivning av ett linjärt förhållande där handlingar är orsak till tänkande.
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Exempel på ömsesidig kausalitet mellan tänkande och beteende, i form av explicit

återföring, återfinns dock i olika inlärningsteorier. Grundantagandet här kan därmed formuleras

som att handlingar och tänkande är oupplösligt förenade. Ett exempel på detta kan hänltas från

Sjöstrand (1985 s 14):

"Handlingar produceras på basis av föreställningar (kognitiv syn) och före
ställningar grundas i situationer (dvs ytterst på handlingar). Detta karaktäriserar
jag som 'samtidighetens' ide (föreställningen och handlingens samtidighet)."

Med detta nlenar Sjöstrand att samtidighet i en analys har att göra med att "den ena

sidan definierar den andra och vice versa". Sjöstrands syn kan sägas ge uttryck för att tänkande

och handling är varandras orsak och verkan i en interaktiv process, dvs något som man kan se

som en utvidgning av de båda linjära synsätten ovan. Och detta synsätt finner vi alltså i flera

teorier som avser inlärning. Ett exempel på detta i generell form finns i Björkegren (1989). Han

menar att dominerande syn- och tänkesätt leder till agerande, som leder till ett utfall i fornl av

verksamhetsresultat - som ibland leder till förändringar av dominerande syn- och tänkesätt,

som leder till agerande, etc. Ett mer specifikt exenlpel utgörs av den s.k. erfarenhetskurvan Ufr

Shrivastava 1988 s 14-15); allteftersom produktionsvolymen ökas (dvs en handling), ökar

också kunskapen om produktionsprocessen (tänkande) på ett sådant sätt, att produktionen kan

effektiviseras och ökas ytterligare (handling), vilket leder till att mer erfarenhet ackumuleras

(tänkande), etc.

I detta sammanhang kan det för övrigt noteras att beteende inte nödvändigtvis behöver

likställas med påtagliga och för andra synliga aktiviteter. Man kan nämligen se tänkandet i sig

som ett beteende. Ett exempel på detta kan hämtas från Kiesler & Sproull (1982). De studerar

"problem sensing"; "the cognitive processes of noticing and constructing nleaning about

environmental change so that organizations can take action". Men de kallar inte bara

organisationens aktiviteter för handling. Även den kognitiva processen betraktas som handling;

som "manageriai behaviour". En liknande tanke finns i Gergen (1985 s 268), som menar

följande: "Descriptions and explanations of the world themselves constitute forms of social

action. "

Således finns det flera sätt att betrakta det kausala sambandet mellan beslutsfattares

tänkande och beteende. De två första som jag diskuterat ovan innebär ett linjärt synsätt, där

tänkande eller handling utgör orsak eller verkan. Det tredje synsättet knyter ihop detta genom

explicita antaganden om interaktion mellan tänkande och handling. Min ståndpunkt i detta

avseende är, som sagt, följande: jag antar att beslutsfattares tänkande påverkar beteendet i de

företag där de är verksamma, och jag antar att processen så småningom fortskrider genom att

resultatet av handlingar avläses och ger nytt tänkande, vilket leder till nya handlingar, etc.



9

Med reservation för ett linjärt synsätt som innebär att handlingar betraktas som orsak till

tänkande, finns det alltså anledning att anta att beslutsfattares tänkande påverkar vad företag gör

(eller inte gör), och detta utgör ett viktigt skäl till att intressera sig för beslutsfattares tänkande. I

denna studie har jag dock inte för avsikt att uttala mig om den kausala sambandet olelIan

beslutsfattares tänkande och företags beteende. Jag anser nämligen att vi ännu vet för litet om

den obereoende variabeln, dvs beslutsfattares omvärldslTIodeller, samt att bättre kunskap om

denna är ett nödvändigt villkor som måste uppfyllas innan vi kan börja närma oss

konsekvenser av omvärldmodeller. Detta är med andra ord ett uttryck för en syn som innebär

att beskrivningar föregår förklaringar i kunskapsbildningsprocessen (jfr Hermeren 1984 s 30,

Wärneryd 1982). Det som omfattas av denna studie är alltså endast onlvärldsmodeller i sig, inte

deras konsekvenser.

Beslutsfattares tänkande måste ges utrymme i forskningens förklaringar

av företagets agerande

Konsekvensen av att betrakta beslutsfattares tänkande som orsak till företags agerande blir,

som jag ser det, att forskningen måste ge utryn1me för beslutsfattares tänkande i försöken att

förklara företags agerande.

Låt mig inleda diskussionen av detta nled ett exeolpel från en empirisk studie (Easton &

Auty 1990). Sexton restaurangägare i Manchester tillfrågades om hur olånga konkurrenter de

upplevde sig ha, och det visade sig att det genomsnittliga antalet uppgick till en och en halv

konkurrent. Fyra av restaurangägarna ansåg för övrigt att de inte hade några konkurrenter alls.

Vi får inte veta något om hur restaurangerna agerade, n1en på denna punkt kan vi ändå uttala

oss mot bakgrund av ekonomisk teori. Om vi väljer mikroteori som bas kan vi exempelvis göra

uttalanden om restaurangernas priser och "produktionsvolym", men då måste vi först

karaktärisera vilken typ av marknad det handlar om - är det frågan 001 perfekt konkurrens,

oligopol eller monopol? I studien framgår inte hur många restauranger som finns i Manchester,

Olen en utanförstående observatör kan anta att det handlar om flera hundra stycken. Alltså

skulle vi kunna säga att marknaden påminner om perfekt konkurrens. Men om vi betraktar

restaurangmarknaden med de aktuella restaurangägarnas ögon, handlar det inte alls 001 perfekt

konkurrens, utan om oligopol eller monopol. Och detta ger helt andra implikationer för

restaurangenas agerande än perfekt konkurrens.

Vilket perspektiv ger då mest förklaringskraft med avseende på restaurangernas

agerande? Som jag ser det är det restaurangägarnas perspektiv. För det är rimligt att anta, att de

kommer att agera utfrån den egna verklighetssynen, dvs den verklighet sonl är verklig för dem;

oavsett om vi som utanförstående observatörer anser att restuarangägarnas verklighetssyn är

ofullständig eller till och med felaktig.
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Uttryckt i mer generella ternler kan man i detta sammanhang skilja nlellan två typer av

forskningsansatser: en "objektiv" och en "subjektiv". Dessa termer har blivit förenlål för

åtskilliga oklarheter och många tolkningar, så låt mig genast ange vilken betydelse jag lägger i

dem i detta sammanhang - en betydelse som jag hämtat från Downey & Ireland (1979). Med en

"objektiv" ansats avses då en forskare närmar sig ett företags omvärld genom attforskaren

registrerar ett antal objekt som han eller hon av olika skäl anser vara betydelsefulla för att förstå

omvärlden. Sådana skäl är vanligtvis härledda från teorier som anger vad som är viktigt att ta

hänsyn till. Ett exempel: när det handlar om prissättningen hos restaurangerna ovan, är det

naturligt för en strukturekonom, dvs en forskare inom traditionen "industrial organization", att

samla in data om till exenlpel säljarkoncentrationen (de fyra största restaurangernas andel av

försäljningen i branschen). Detta därför att variabeln säljarkoncentration antas påverka

prissättningen.

En "subjektiv ansats" däremot, och fortfarande med den betydelse som anges av

Downey & Ireland (1979), innebär att data samlas in om vilka värden beslutsfattare i företag

anser att teorihärledda variabler har, alternativt att man helt enkelt frågar beslutsfattarna vilka

variabler de själva upplever som viktiga. Om man exempelvis intresserar sig för Manchester

restaurangernas prissättning kan man med denna ansats utgå från deras bedömning av

säljarkoncentrationen, eller man kan fråga dem hur de fastställer sina priser. I denna studie

kommer jag att använda en "subjektiv ansats", därför att jag anser, som sagt, att en sådan

ansats i förlängningen kan antas ge oss ökad förståelse för hur företag agerar. Låt nlig nu

stödja detta påstående med några exempel på författare som är inne på samnla linje:

Miles et al (1974 s 249) menar att organisationsmedlemmar bara reagerar på vad de ser;

de ting som inte observeras komnler därför inte att påverka organisationens handlingar. Att

fokusera på vad beslutsfattare i organisationen faktiskt "ser" innebär att omvärlden kan

betraktas på olika sätt av olika organisationer, och detta i sin tur kan vara den huvudsakliga

anledningen till "why previous research using so-called 'objective' or 'hard' (i.e. non

perceptual) measures of environmental variables has largely failed to predict organizational

responses" . Och Miles et al tillägger att "how organizations attend various aspects of their

environments and how this information is collected and processed are issues that are both

unexplored and critical to our understanding of organizational adaptation".

Liknande argument finns i Smircich & Stubbart (1985), som menar att vi måste komma

bort från synen på omvärlden som ett stycke objektiv verklighet som existerar "där ute" och

väntar på att bli avtäckt av forskningen, något som de kallar för ett "detached Olympian

perspective on an industry or firm" (ibid s 733). I stället, menar Smirchich & Stubbart, måste

vi bedriva forskning med utgångspunkt i det perspektiv som anläggs av medlemmarna i en

bransch eller organisation; vi måste söka svaret på frågan "What is it like inside a strategist's

world?" Svaret på denna fråga utgör "the invisible foundations supporting strategic choice" och
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i förlängningen kan detta "enrich and expand the theory, research and practice of strategic

management".

Detta synsätt är långt ifrån nytt, och vi kan skönja dess grunddrag exempelvis i en

konkurrensstudie av Wärneryd (1957). Han menar att den objektiva determinism - enligt vilken

företagsledningens handlingssätt antas vara bestämt av marknadens struktur - måste

kompletteras med andra variabler: "För en förutsägelse av företagsledningens handlingssätt är

inte branschens objektivt fastställda struktur avgörande, utan företagsledningens bedömning av

förhållandena synes viktigare" (ibid s 22), och, mer specifikt uttryckt: "Det objektivt fast

ställbara antalet företag i en bransch kan knappast vara avgörande för om konkurrensen skall

betecknas som monopolistisk eller oligopolistisk" (ibid s 212). Implikationen blir därmed

följande: "Det väsentliga är emellertid vilka tillverkare företagsledarna subjektivt bedömer som

konkurrenter. Oberoende av företagsledarna och deras bedömningar kan konkurrenssituationen

knappast undersökas" (ibid s 258).

Samma grundsyn finns i ett klassiskt arbete av Cyert & March (1963). De menar att ett

av de viktigaste kraven för att en teori skall vara användbar är kravet att betydelsefulla variabler

i det systern man studerar måste vara "conveniently represented within the concepts of the

theory" (ibid s 115). Och de menar att "the theory of the firm" inte möter detta krav på ett

tillfredställande sätt när det gäller det moderna företaget; ett företag som arbetar med många

produkter "under uncertainty in an imperfect market". Den alternativa teorikonstruktion som de

föreslår, "the behavioural theory of the firm", måste därför ta sin utgångspunkt i beluts

processer inne i företaget - exempelvis att beslutsfattare lär sig att rikta uppmärksamheten mot

vissa delar av omvärlden medan andra delar ignoreras (ibid s 124).

En liknande ansats, och som kanske också förtjänar benämningen "klassiker", är

Nelson & Winter (1982), där utgångspunkten är ett antal brister i "ortodox" ekonomisk teori

(mikroteori). För att öka kunskapen om sådant som teknologiska förändringar och ekonomisk

organisation måste man enligt Nelson & Winter vända sig bort från den ortodoxa teorin. Det

alternativ som de förespråkar är evolutionär teori med drag av biologi, något son1 leder in

Nelson & Winter på en mängd olika kognitiva aspekter på organisationer; kunskap, minne,

kommunikation, tolkning, begränsad informationsbehandlingskapacitet, etc.

Ett annat sätt att betrakta en "subjektiv" ansats är att säga att den avser s.k. "vardags

psykologi" eller "naiv psykologi", dvs hur människor tänker i vardagssituationer. Och av detta

kan vetenskapen lära sig något; "fruitful concepts and hunches for hypotheses lie dormant and

unformulated in what we know intuitiveiy" som Heider (1958 s 5-6) uttrycker det. Han

fortsätter med att citera Oppenheimer (1956) som hävdar följande: "...all sciences arise as

refinement, corrections, and adaptations of common sense". Alltså: en "subjektiv" ansats kan

fånga in data som är verklig för de som befinner sig i den aktuella verkligheten. Och sådan data

kan öka forskningens förståelse för hur denna verklighet är beskaffad. I detta sammanhang
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talar man ibland om "grounded theory", dvs att utveckla teorier från data. En fördel med detta

är att sådan teori kan "help to forestall the opportunistic use of theories that have dubious fit

and working capacity" (Glaser & Strauss 1967).

Samnlanfattningsvis har jag försökt säga följande: genom att studera det tänkande som

existerar bland beslutsfattare i industriföretag, kan insikter öppna sig om hur industriföretaget

agerar - vilket kan användas för utveckling av nya modeller eller modifiering av existerande

modeller av industriell verksamhet.

Kritik mot en "subiektiv" ansats - och motargument

En "subjektiv" ansats som man låter generera begrepp för utveckling av teori, skulle kunna

kritiseras med utgångspunkt i att beslutsfattares modeller är naiva i negativ bemärkelse - de

kännetecknas aven mängd imperfektioner. Många forskare som studerar beslutsfattares

omvärldsuppfattningar har i själva verket en utpräglad böjelse att uttala sig i termer av kognitiva

faktorer som förvrider synen på världen, något sonl förefaller att falla tillbaka på dels Herbert

Simons antagande onl människans begränsade rationalitet (se t.ex. Simon 1990), dels en del

psykologers antaganden Oln människor som "naiva" vetenskapsmän. Ett mycket tydligt

exempel på det sistnämnda kan hämtas från Kelley (1973 s 109):

"The assumption is that the man in the street, the naive psychologist, uses
a naive version of the method used in science. Undoubtedly, his naive
version is a poor replica of the scientific one - incomplete, subject to bias,
ready to proceed on incomplete evidence, and so on."

Listan med faktorer som snedvrider beslutsfattares varseblivning kan dessutom göras

mycket lång (s~ exempelvis Barnes 1984, Kiesler & Sproull 1982 och Schwenk 1984), något

som jag har anledning att återkon1ma till senare i denna studie. Mot den bakgrunden förefaller

det kanske tveksamt att studera hur beslutsfattare tänker på företagets omvärld; en sådan studie

kan väl i bästa fall endast mynna ut i en uppräkning av vilka "tankefel" beslutsfattare begår?

Och detta vill man knappast använda för att konstruera teorier om industriföretag?

Min ståndpunkt i detta avseende är följande: beslutsfattare kan ibland hanlna i

svårigheter på grund av begränsade modeller; det får betraktas som helt klarlagt av senare tids

forskning (exempelvis det som nämndes ovan om organisatoriska kriser). Men jag hävdar att

detsamma gäller för forskare; forskare har också begränsad rationalitet; de är L\jälva utsatta för

ilnperfektioner sonl de har identifierat. Detta märks tydligt i studier av forskares arbete - se

exempelvis Broad & Wade (1983) och framförallt Mitroff (1974). Men om detta talar vi

forskare sällan högt. Studier av beslutsfattares omvärldsmodeller kan därför låta oss forskare

se tydligare vilka onlvärldsantaganden vi själva gör. Och studier av beslutsfattares omvärlds-
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modeller kan exponera oss för variabler och samband som vi själva kanske borde införliva. Vi

vet, ibland alltför väl, att teorier har en benägenhet att vara motståndskraftiga mot förändringar,

och i ljuset av detta anser jag att det är nödvändigt med en ansats som öppnar sig för ett inflöde

från den verklighet som är föremål för forskares intresse. Industriföretagets omvärld är nlycket

komplex, och det finns ingen anledning att slå sig till ro med befintliga modeller som finns

inom området - det måste finnas utrymme för utveckling av sådana modeller. Och då kan ett

lämpligt sätt kan vara att pröva en "subjektiv" ansats. I förlängningen av detta kan alltså tillskott

till existerande teorier erhållas.

Sammanfattning av forskningsfrågan

Ovan har jag formulerat forskningsfrågan i den här studien på följande sätt: hur tänker

beslutsfattare i industriföretag på företagets förhållande till omvärlden? Jag har också sagt att

denna fråga är viktig, därför att svaret kan ge oss ökad insikt i hur företag agerar. Detta därför

att företags agerande kan antas vara påverkat av beslutsfattarnas tänkande. Jag antar alltså att

beslutsfattares tänkande kan ge oss förklaringar till vad företag gör och inte gör - sanlt

möjligheter till förutsägelser av vad företag kommer att göra i framtiden. Samtidigt avgränsar

jag mig dock till att endast behandla tänkandet i sig i denna studie.

I de följande avsnitten skall jag precisera forskningsfrågan i termer av tre syften, och i

samband med det skall jag också redovisa några av de oklarheter som medfört att jag i denna

studie vill fokusera på beslutsfattares tänkande i sig.

Studiens syften och avgränsningar

Omvärldsmodeller som övergripande begrepp

På vägen hit har jag diskuterat beslutsfattares "tänkande" med en mängd olika begrepp, som

exempelvis "antaganden", "omvärldsuppfattningar", "kognition", "subjektiva omdönlen tt och

"implicita teorier". I det fortsatta kommer jag dock att försöka hålla mig till ett begrepp,

nämligen "omvärldsmodeller" . Och därmed har det blivit dags att precisera vad denna studie

egentligen skall behandla - i fornl av tre syften.

Beskriva beslutsfattares omvörldsmodeller

Syftet är, för det första, att beskriva innehållet i beslutsfattares onlvärldsmodeller. Med

ttomvärldsmodell" avses föreställningar om hur ett företag är kopplat till sin omvärld, och jag

intresserar mig för tre aspekter på dessa föreställningar.
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Den första aspekten är de kausala variabler son10mfattas av föreställningarna; dvs

storheter som uppträder som orsaker och/eller effekter - och storheter som kan anta variabla

värden. Ett exempel på en variabel i denna mening är "kunder", givet att "kunder" uppträder

som orsak eller effekt till en eller flera andra variabler i en omvärldsnlodell. Detta är en

variabel, därför att den exenlpelvis kan anta värden av typen "svenska" kunder och "utländska"

kunder, "många" kunder och "få" kunder, samt" 14" kunder och" 125" kunder. Variabler

definieras alltså i en vid mening här; variablerna kan nled andra ord betraktas i ternler av de

olika skaltyper sonl existerar - nonlinaIskala, ordinalskala, intervallskala och kvotskala (jfr

Axelrod 1976 s 59 och Ruist 1990 s 13-14 för en diskussion av olika variabeltyper av dessa

slag). Syftet på denna punkt är tvådelat. För det första är syftet att identifiera och klassificera de

kausala variabler sonl ingår i beslutsfattarnas omvärldsmodeller, något sonl antas ge en

översikt av hur beslutsfattare betraktar onlvärlden. För det andra är syftet att fastställa den

relativa betydelsen av individuella variabler i onlvärldsnlodellerna, vilket antas ge en nler precis

bild av beslutsfattares onlvärldsmodeller - i så nlåtto att alla variabler knappast kan antas ha

samma betydelse. Med en given variablels "betydelse" avses här i vilken onlfattning den

påverkar - och påverkas av - andra variabler i den onlvärldsnlodell där den ingår.

Den andra aspekten på omvärldsmodeller avser identifiering och klassificering av

kausala samband nlellan variabler. Ett exempel på ett sådant samband är "fler kunder leder till

högre försäljning"; vi har här två variabler sonl kan anta olika värden ("fler" och "färre"

respektive "högre" och "lägre") och den första variabeln är att betrakta sonl orsak till den andra.

Ä ven på denna punkt syftar studien till att försöka uttala sig onl den relativa betydelsen av olika

kausala samband.

Dessa två aspekter avser alltså dels delar i en onlvärldsmodell (här: variabler), dels

kopplingar mellan delarna (här: kausala samband). Givet att dessa två inslag är för handen, blir

det aktuellt att tänka på beslutsfattares omvärldsnlodeller som system av kausalt relaterade

variabler. Till de två första beskrivningsaspekterna lägger jag därför en tredje - nänlligen

komplexitet. Begreppet används här som en samlingsbeteckning för systenlegenskaper, och jag

återkommer så småningom till vilka specifika innebörder jag lägger i det. Här får det räcka nled

att nämna, att jag intresserar mig för konlplexitet i systenl i två meningar: a) konlplexitet som en

variabel, dvs en storhet sonl kan anta värden av typen "hög" och "låg", och b) komplexitet som

en form av mönster i ternler av subsystem inom ranlen för ett systenl.

Flera avgränsningar är för handen när det gäller detta syfte.

Den första avgränsningen avser begreppet "omvärld". För att det skall vara relevant att

tala om omvärlden, nlåste det - som jag ser det, och som jag redan berört - finnas någon

referenspunkt; något som så att säga omges aven omvärld. Och detta något är här ett fokalt

industriföretag. Komnlentaren kan tyckas överflödig, men sonl vi skall se nedan finns det en

del teoribildningar sonl likställer onlvärlden med allt sonlomger en individ. Vad detta betyder
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är alltså, att studien handlar om modeller av det fokala företagets omvärld - från det perspektiv

som anläggs av beslutsfattare i detta fokala företag.

Vidare avser studien att behandla omvärldsmodel1er hos beslutsfattare som är

verksamma i företag där både kunder och leverantörer är företag eller andra organisationer. Jag

kallar dessa marknader för organisationsmarknader. Detta till skillnad från konsument

marknader, där kunderna är konsumenter (dvs privatpersoner). Organisationsmarknader

utmärks bl.a. av att köpare och säljare är relativt få och stora, ömsesidigt beroende råder mellan

köpare och säljare, efterfrågan på produkter i ett visst led är härledd från ledet framför, samt att

specialister deltar i transaktionerna - specialister som har transaktioner som sitt yrke (se

exempelvis Axelsson & Håkansson 1984 s 15, Kotler 1988 kap 7 och Webster 1984 kap 1 för

en mer utförlig diskussion om egenskaper hos organisationsmarknader). Anledningen till att

jag valt sådana marknader som studieobjekt är, att jag är speciellt intresserad av hur besluts

fattare hanterar beroendeförhållanden i sina omvärldsmodeller (därav mitt intresse för kausala

samband mellan variabler i beslutsfattares modeller). Och när det gäller organisationsmarknader

förväntar jag mig, att de innehåller ett betydligt mer omfattande mönster av beroende

förhållanden än konsumentmarknader. Detta därför att organisationsmarknader definitions

mässigt omfattar alla förädlingsled från råvaruutvinning fram till (men inte till och med)

privatpersoners slutgiltiga konsumtion. Jag tror att detta ställer stora krav på modellutformarna

på organisationsmarknader och jag är nyfiken på vad som blir slutresultatet när beslutsfattare

försöker skapa mening och ordning i en till synes komplicerad och mångtydig tillvaro.

En avgränsning skall också göras med avseende på vilka beslutsfattare som är aktuella.

Studien handlar om beslutsfattare i ledande ställning, med vilket jag avser personer på

funktions- och divisionschefsnivå samt på VD-nivå. En grundtanke i den här studien, som jag

skall återkomma till senare är - i och för sig - att alla människor, oavsett hierarkisk position i

företag, har omvärldsmodeller. Detta därför att människan är en aktiv sökare av mening och

förståelse. Men personer i ledande ställning skapar inte bara modeller för att själva förstå

omvärlden; deras uppgift är även att tillhandahålla begriplighet för medarbetarna. Pfeffer (1981

s 4) uttrycker detta på följande sätt:

"... it is the task of the management to provide explanations, rationalizations,
and legitin1ation for the activities undertaken in the organization ."

Och (ibid s 21):

"The activity of management is viewed as making what is going on in the
organization meaningful and sensible to the organizational participants,
and furthermore developing a social consensus and social definition around
the activities being undertaken."
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Samma tanke finns i Daft & Weick (1984 s 285). De menar att det är chefer på den

strategiska nivån som fonnulerar en organisations tolkningar:

"When one speaks of organizational interpretation one really means interpretations
by a relatively small group at the top of the organizational hierarchy."

"Upper managers bring together and interpret information for the system as a
whole. Many participants may play some part in scanning or data processing,
but the point at which infonnation converges and is interpretated for organizational
level action is assumed to be at the top manager level."

Vad beträffar omvärldsinfonnation tycks det dessutom vara på det sättet, att personer på

högre nivåer ägnar en större del av arbetstiden åt att behandla information om omvärlden än

personer på lägre nivåer (se till exempel Kefalas & Schoderbek 1973, Kefalas 1975). Mot

denna bakgrund antar jag att modeller hos chefer på högre nivåer är intressanta att studera, dels

därför att fonnuleringen av sådana modeller är en av deras huvuduppgifter, dels därför att deras

modeller kan antas "färga av sig" hos medarbetare på lägre nivåer.

Ytterligare en avgränsning är aktuell. Ovan nämde jag att relationer mellan variabler i

beslutsfattares omvärldsmodeller skall studeras i termer av kausala samband. Detta innebär en

viktig begränsning, eftersom det även finns icke-kausala relationer mellan variabler i modeller.

Det ger upphov till ett flertal viktiga frågor, som exempelvis vad en "relation" mellan två

variabler egentligen är, och framförallt vad en kausal relation är. Dessa frågor är i högsta grad

centrala för denna studie, men de är långt ifrån lätta att besvara. Jag skall därför återkomma till

dem i nästa kapitel.

Till sist en avgränsning i tiden. Denna studie är en tvärsnittsstudie; den avser

omvärldsmodeller vid en specifik tidpunkt (hösten/vintern 1990).

Sammanfattningsvis avser det första syftet att beskriva innehållet i beslutsfattares

omvärldsmodeller i termer av variabler, kausala samband mellan variabler och komplexitet. Jag

avgränsar mig till att behandla omvärlden som den ses från ett fokalt företag på en

organisationsmarknad och jag avgränsar mig till beslutsfattare på ledande positioner.

Jämföra omvärldsmodeller hos beslutsfattare inom samma bransch

Syftet är för det andra att undersöka i vilken utsträckning omvärldsmodeller hos beslutsfattare i

samma bransch liknar varandra.

Mitt motiv för att intressera mig för detta är att "branschen" är en viktig analysenhet i

många studier. I typfallet definieras en bransch som en grupp säljande företag som

tillhandahåller näraliggande substitut för en gemensam grupp kunder (se till exempel Bain
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1966); vad det handlar om är alltså ett aggregat av företag, snarare än det enskilda företaget.

Motivet till att välja ett aggregat av detta slag formuleras av Caves (1987 s 1) på följande sätt:

att studera alla individuella företag "amounts to nothing less than studying the whole

economy", samtidigt som studier av varje företag för sig medför att "we promptly lose sight of

the forest for the trees". Typiskt för många studier där branschen väljs som analysenhet är

också att branschens struktur antas påverka det enskilda företagets beteende, och särskilt

framträdande är detta i den strukturekonomiska modellen, dvs det som på engelska benän1ns

"industrial organization" (Bain 1966, Caves 1987, Scherer 1980, Scherer & Ross 1990).

Samma grundsynsätt finns i Michael Porters välkända modell av branschkonkurrensens

drivkrafter, där utgångspunkten är att nyckelaspekten på företagets omvärld är branschen i

vilken företaget konkurrerar; "branschstrukturen utövar ett starkt inflytande på hur

konkurrensens spelregler ser ut och på vilka strategier som finns potentiell tillgängliga för

företaget" (Porter 1983 s 25).

Det finns med andra ord ett flertal ansatser som genererar påståenden om företagets

beteende med utgångspunkt i egenskaper hos den bransch där företaget befinner sig. En kritisk

aspekt på giltigheten i dessa påståpenden är emellertid den branschdefinition som används, och

på denna punkt erkänner de flesta författare inom området att branschdefinitioner är

problematiska. Exempelvis menar Porter (1983 s 51) att "varje definition på en bransch är

väsentligen ett val av var man skall dra linjen mellan etablerade konkurrenter och substitut

produkter, mellan nuvarande och företag och presumtiva etablerare och mellan nuvarande

branschföretag och leverantörer och köpare". Caves (1987 s 15) säger i detta sammanhang att

"defining 'industries' in the real world entails some tricky problems of judgement, beacuse

buyers and sellers can often shift easily from one product to another, and because some

products are sold in regional rather than national markets". Det är alltså vanligt att bransch

begreppet problematiseras, men detta görs i typfallet - enligt min uppfattning - i form av

forskarens problem nled att fastställa branschens gränser. Det var detta jag talade om ovan som

en "objektiv ansats" - det ärforskaren som väljer var gränser skall dras (jfr Downey & Ireland

1979).

Som skisserats i inledningen till denna studie finns det skäl att anta att forskarens

gränsdragning inte nödvändigtvis överensstämmer med gränsdragningar som görs av

beslutsfattare i den aktuella branschen, samtidigt son1 beslutsfattare kan förväntas agera mot

bakgrund av den egna defintionen - inte mot bakgrund av den definition somforskaren väljer

(Miles et al 1982, Pfeffer & Salancik 1978, Weick 1979). Givet möjligheten att olika

beslutsfattare inom samma bransch har olika verklighetsbilder, samt att det är dessa

verklighetsbilder som påverkar deras agerande, nlåste man alltså fråga sig vilken förklarings

kraft som finns hos modeller som bygger på forskarens definitioner av branschen. Vad jag

ifrågasätter här är alltså inte förekomsten i sig av lagar om beteendet hos aggregat av företag,
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men jag problematiserar forskarens monopol på att bestämma grupptillhörigheten. En

jämförelse av omvärldsmodeller hos beslutsfattare i samnla bransch kan därför, menar jag, vara

ett fruktbart tillskott till ansatser som bygger på antagandet om aggregat av företag sonl den

centrala analysenheten.

Syftet att jämföra omvärldsmodeller hos beslutsfattare i samma bransch anknyter till

tanken om strategiska grupper som centrala analysenheter, vilket kan ses som en reaktion nlot

gängse branschdefinitioner; med stategiska grupper avses en nedbrytning av branscher i fom1

av företag inom branschen som liknar varandra; exempelvis i form av inbördes nlarknads

beroende och grad av produktdifferentiering (Porter 1986, McGee & Thomas 1986).

Anledningen att intressera sig för denna nivå, "en referenspunkt halvvägs mellan en analys av

branschen som helhet och varje företag för sig" son1 den beskrivs av Porter (1983 s 140), är en

ökad precision i utsagor om det enskilda företagets handlingsutrynlme. Li tteraturen inonl detta

område utgår emellertid vanligtvis från den utanförstående forskarens avgränsningar av

grupperna - på samnla sätt som när det gäller branschavgränsningar. Vad jag har för avsikt att

göra här är därför att försöka identifiera strategiska grupper inom ramen för "samnla" bransch,

men i termer av likheter mellan beslutsfattares omvärldsmodeller. Givet att beslutsfattare agerar

mot bakgrund av sina on1världsbilder finns det i förlängningen av detta alltså möjlighet att tala

om strategiska grupper som företag där beslutsfattarna har liknande omvärldsmodeller - sanlt

att pröva vad denna anlysenhet betyder för vår förmåga att förutsäga företagets beteende.

Innan jag skall behandla vilka avgränsningar som är aktuella med avseende på detta

syfte, vill jag säga något om vad vi kan förvänta oss on1 graden av likhet mellan omvärlds

mcxieller hos beslutsfattare i samma bransch. Ett vanligt förekomnlande teoretiskt antagande är

att beslutsfattare i san1n1a bransch kännetecknas av likheter i sättet att se på världen; se

exempelvis Cyert & March (1963 s 120), Hambrick (1982) och Huff (1982). Men san1tidigt

visar flera empiriska studier av beslutsfattare i san1ma bransch (studier sonl inte utgått från detta

antagande från början) att skillnader finns (se till exempel Fahey & Narayanan 1989 jän1fört

nled Narayanan och Fahey 1990, samt Grönhaug & Haukedal 1988 och Stubbart &

Ramaprasad 1988). Mot bakgrund av detta är det således svårt att säga något generellt om vad

man kan förvänta sig, vilket jag i sig anser vara en anledning att undersöka området ytterligare.

Jag avgränsar n1ig här till att behandla beslutsfattare i en bransch - beslutsfattare i

svenska företag som säljer sina produkter till fordonstillverkare (s.k. "underleverantörer").

Branschtillhörigheten i denna studie har med avsikt definierats löst Inat bakgrund av de

problem som jag angett ovan; jag väljer att kalla företag sonl har en gemensam grupp kunder, i

det här fallet fordonstillverkare, för en bransch. Detta avviker möjligtvis från den definition

som angetts ovan - branschen som en grupp företag som berarbetar gemensamma kunder och

som tillhandahåller näraliggande substitut - men givet problem med att fastställa graden av

substituerbarhet mellan produkter, och problem med att överhuvudtaget välja ut produkter son1
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skall antas vara substitut, väljer jag alltså en mindre strikt branschdefinition.

Det finns flera nlotiv till varför jag valt att studera beslutsfattare i företag som levererar

till fordonsindustrin.

För det första är företag av detta slag definitionsnlässigt placerade någonstans mitt i en

vertikal förädlingskedja; det finns åtminstone två led framför dem innan den färdiga produkten

möter slutkonsumenten - biltillverkare och återförsäljare. Och det finns vanligtvis tlera led

bakom dem i form av leverantörer av insatsvaror. Detta ger den potentiella omvärlden en vid

omfattning och därmed något som ställer stora krav på de som har till uppgift att försöka

begripa den.

För det andra franlstår det som om vår kunskap om dessa företag är begränsad från en

industriell systemsynvinkel. Det finns helt enkelt inte särskil t många studier som behandlar

företag av denna typ - i alla fall inte i relation till antalet studier av industriföretag som

producerar produkter som är "färdiga" från slutkonsumentens synvinkel. Vad detta beror på vet

jag inte. Kanske är orsaken att de traditionellt förknippats med s.k. legotillverkning (mer om

detta senare i studien), och sådana företag har inte haft stora frihetsgrader mot sina kunder. Det

kan ha medfört att de kommit att betraktas som delar av kundernas produktionsprocess - och

därmed ointressanta att studera i sig. Kanske är det också detta som medfört att de kommit att

kallas för underleverantörer. Och jag frågar mig om det inte ligger något nedvärderande, något

nästan förmyndaraktigt i detta uttryck.

Men på senare år har intresset för dessa företag ökat. Den viktigaste orsaken tror jag är

en ökad uppmärksamhet mot något som har kommit att kallas "lean production". Detta, säger

förespråkarna, är framtidens sätt att organisera industriell verksamhet, ett steg efter mass

produktionsteknologin (se Wonlack et al 1990). Det är ett system som bland annat innebär

kvalitetsfokus, reducerade lager, leveranser av insatsvaror direkt in till tillverknings

anläggningar, systemleveranser istället för komponentleveranser och vertikala samarbeten när

det gäller produktutveckling. Systemet tycks också vara under frammarsch speciellt i

bilindustrin. Förespråkarna för "lean production" låter oss uttryckligen få veta att framtidens

system skall stavas Taichi Ohno, legendarisk produktionschef hos Toyota, mannen bakom

kanban som senare kom att kallas "just-in-time" - inte Henry Ford, inte Alfred P. Sloan. Det

handlar alltså om ett japanskt produktionsupplägg, nlen samtidigt om ett upplägg som tycks

vara överförbart till andra kulturer än den japanska. Och i detta nya system kommer

leverantörerna till företag med "färdigförädlade" produkter att spela en mycket viktig roll.

Det vill säga: de leverantörer som blir kvar kommer att spela en mycket viktig roll.

Leverantörsföretagens verksamhet har diskuterats i ett flertal utredningar, och grundsynen på

deras framtid kan med ett försiktigt uttryck beskrivas som hotad. I detta sanlnlanhang vill jag

säga att det ibland tycks som om samhällvetenskapliga studier har en benägenhet att låta de

människor som studeras framträda som vita· råttor; man kallar dem "intervjupersoner",
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"respondenter", "beslutsfattare" - eller något annat som medför att "studieobjekten" av

personifieras. Den här studien är inget undantag. Men om man för ett litet ögonblick försöker

se bakom det "empiriska materialet" i detta sammanhang kan följande konstateras: svenska

företag som levererar till fordonsindustrin sysselsätter närmare 40.000 människor - i dagsläget

(SIND 1990:2). Men flera utredningar ser en hotfull framtid för många av leverantörsföretagen

(jag kommer att ge utförliga exempel på detta senare i studien). Ytterligare exempel på detta kan

hämtas från några tidningsrubriker som varit aktuella under studiens gång: "BARA DE SMARTA

ELLER STORA KLARAR 1990-TALET" (Veckans Affärer 3 oktober 1990) och "SAAB SKÄR BORT

FYRA AV FEM LEVERANTÖRER" (Veckans Affärer 14 november 1990). Jag nämner detta för

att understryka, att denna studie alltså handlar om människor som riskerar att få sin personliga

tillvaro förändrad på ett dramatiskt sätt.

Sammanfattningsvis innebär det andra syftet att jämföra omvärldsmodeller hos

beslutsfattare i en bransch - för att försöka identifiera grupper av beslutsfattare som liknar

varandra. Givet en kausal länk mellan omvärldsmodeller och handlingar förefaller likheter av

detta slag att säga något om i vilken utsträckning en "bransch" egenligen är en relevant

analysenhet. Vidare utgörs den bransch som är aktuell här aven grupp företag som vi vet

förhållandevis litet om, samtidigt som de står inför en mycket osäker framtid. Och osäkerheten

n1edför höga krav - inte minst på beslutsfattares kognitiva förmåga. Jag har i och för sig frågat

mig om jag) irlte råkat välja en grupp företag som möter en extremt hotfull, komplicerad och

kravfylld omvärld, ett slags specialfall i det industriella systenlet - något som kanske inte är

överförbart till beslutsfattare i andra delar av systemet. Efterhand som jag arbetat med studien,

har jag dock blivit allt mer övertygad om att "lean production" nog är framtidens system. Jag

tror därför att jag har valt ett specialfall, i så måtto att de företag som är aktuella här är bland de

första att gå in i framtiden. Men jag tror samtidigt att de kommer att få många efterföljare i

andra branscher.

Söka teoretiska förklaringar till omvärldsmodellernas utseende

Syftet är för det tredje att söka förklaringar till beslutsfattares omvärldsmodeller i termer av

teori.

Med förklaring avses här att ställa beslutsfattarnas omvärldsmodeller mot teoretiska

referenspunkter; det handlar således inte om att förklara omvärldsmodellernas utseende i termer

av empriskt studerade oberoende variabler Gag återkommer till en diskussion av denna

innebörd i begreppet förklaring i nästa kapitel). Två typer av referenspunkter har valts ut - teori

om företagets förhållande till omvärlden och kognitiv teori

När det gäller den första typen av referenspunkt är syftet att förklara beslutsfattarnas

omvärldsmodeller med ett antal typfall; ett antal modeller av företaget och dess omvärld. De
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typfall som jag avser här kan betraktas i termer av vad Sjöstrand (1985 s 13) kallar idealtyper;

en slags extremfall mot vilka faktiska framställningsformer skall ställas. De är instrument för

klarlägganden och tydliggöranden, i så måtto att de motsvarar vad som skulle kunna vara

betydelsefullt i den faktiska framträdelseformen (ibid). Mer specifikt uttryckt handlar det om

modeller som kan beskrivas på samma sätt som jag har definierat beslutsfattares omvärlds

modeller - det är modeller som innehåller variabler, kausala samband mellan variabler, och det

är dessutom modeller som kan beskrivas i termer av komplexitet. Dessa modeller utgör ett

viktigt komplement till kognitiv teori (som kanske framstår som det naturliga valet i en studie

som i grund och botten handlar om just kognition). De utgör ett konlplement till kognitiv teori,

därför att bilden av företaget och dess omvärld är minst sagt outvecklad i kognitiv teori. Till

detta påstående skall jag återvända alldeles strax, men låt mig först redovisa vilka de aktuella

idealfallen är.

Jag har för det första avgränsat mig till teori om företaget som ett öppet system i allmän

form. För det andra har jag valt tre specifika jämförelsepunkter, vilka alla kan betraktas som

tillämpningar av tanken om företaget som ett öppet system. Det handlar om modeller från tre

områden: strukturekonomi ("industrial organization "), nätverksteorin om industriella

marknader och det s.k. "marketing management-perspektivet". Inom samtliga av dessa

områden finns modeller som både omfattar variabler och kausala kopplingar mellan

variablerna, samt modeller som kan diskuteras i termer av komplexitet. Det viktiga är emellertid

att områdena skiljer sig vad beträffar dels vilka variabler som ingår, dels hur kausaliteten ser ut.

Och skillnader finns dessutom i termer av komplexitet. Det finns alltså skillnader mellan de tre

specifika jämförelsepunkterna, och detta är en viktig anledning till att jag vill använda denl - för

att fånga in variationer i det empiriska materialet. Ytterligare en avgränsning är betingad av

skillnader inom dessa tre områden; ett flertal olika modeller återfinns inom de tre områdena.

Därför har jag sett det som nödvändigt att göra en förenklad syntes av huvuddragen inom varje

område.

Anledningen till att j ag val t de tre nämnda områdena som specifika idealtyper är

enlellertid inte bara att de på flera punkter skiljer sig. Anledningen är också av personlig natur.

De tre områdena har nämligen följt mig under min tid som student, under mina försök till att

utföra andra studier än denna, under min tid som lärare i företagsekonomi - och alla tre utgör

på ett eller annat sätt betydelsefulla referenspunkter i den forskningsmiljö jag tillhört under

arbetet med studien. De tre områderna är alltså viktiga inslag i mina försök att begripa vad som

händer i det industriella systemet. Mot den bakgrunden har jag helt enkelt kommit att bli allt

mer nyfiken på i vilken utsträckning inslag i dessa modeller han hjälpa oss att förstå

beslutsfattares syn på företagets omvärld.

Den andra typen av referenspunkt innebär att jag vill relatera beslutsfattarnas modeller

till kognitiv teori. Med andra ord: jag vill försöka förstå varför beslutsfattares modeller ser ut
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som de gör med hjälp av teori om just detta. Här uppenbarar sig dock en oklarhet i ljuset av

tidigare studier som också intresserat sig för beslutsfattares omvärldsmodeller, och den

oklarheten förtjänar att diskuteras under en stund (och förhoppningsvis skall diskussionen

klargöra varför jag vill relatera beslutsfattarnas modeller till de ovan nämnda idealfallen).

Inledningsvis nämndes att det råder knapphet på studier av heslutsfattares syn på företagets

omvärld, samtidigt som det finns en stor mängd forskargenererade modeller av företaget och

dess omvärld. När det gäller mänskligt tänkande i allmänhet - och speciellt beslutsfattares

kausala antaganden som är i fokus här - råder emellertid ingen motsvarande knapphet. Ett

flertal teorier existerar, och den mest framträdande är antagligen attributionsteori som kan sägas

fokusera på s.k. "common-sense explanations"; hur människor förklarar saker och ting i

kausala termer. Kort sagt: hur de besvarar frågor som börjar med "varför?" (se t.ex. Hewstone

1989, Kelley 1973). Inom detta område finns det en mycket stor mängd empirisk forskning,

något som läsaren kan övertyga sig om genom att se ned i den ovan nämnde Hewstones

referenslista som omfattar drygt femtio sidor.

Men när det gäller beslutsfattares tänkande om omvärldsfrågor i den mening som är

aktuell här, dvs beslutsfattare som så att säga ser ut i omvärlden från ett fokalt företag - där

omvärlden är det som omger företaget och inte individen - finns ingen motsvarande mångfald.

Vi är sannolikt på väg mot en sådan mångfald, eftersom något aven modevåg tycks ha svept

fram under senare tid; en våg som burit fram en ökad applicering av kognitiv teori i studier av

omvärldsfrågor. Många röster höjs också i argumentationen för att sådana ansatser bör komma

till stånd (se Lex. Barnes 1984, Kiesler & Sproull 1982, Stubbart 1989). Och det finns

förvisso redan ett antal studier med detta upplägg, något som jag återkommer till senare.

Området känns dock inte "moget", i så måtto att jag upplever att forskningsresultaten inte är

färdiga att omedelbart tillämpas på en studie av detta slag. Det huvudsakliga skälet till detta är

följande:

Attributionsteori utgör en variant av individualpsykologi, vilket innebär att "omvärlden"

likställs med allt det som omger en individ snarare än ett företag. Men vi vet ju att beslutsfattare

ofta talar om sig själva och sitt företag i "vi-termer"; "vi har köpt ett företag", "vi skall gå in på

en ny marknad", "vi möter en hårdare konkurrens", etc. Det tycks alltså som om beslutsfattare

har en benägenhet att låta sig sammansmälta med det företag där de arbetar, och detta betyder

att det objekt som bli föremål för påverkan från omvärlden, eller som påverkar omvärlden, är

något mycket större än de själva. Detta borde rimligtvis ge upphov till skillnader i kognitiva

föreställningar om man jämför med den enskilda individens förhållande till sin omvärld. Men

såvitt jag vet har detta problem inte blivit förmål för någon djupare diskussion i de studier där

attributionsteori används för att undersöka kausala föreställningar om omvärlden. Omvärlden i

ett individualpsykologiskt perspektiv har dock - som jag ser det - en stor förklaringskraft för

flera aspekter som aktuella här, men detta perspektiv har av naturliga skäl föga att säga om de



23

specifika företags- och omvärldsvariabler som denna studie avser att behandla. Det är därför

jag valt att använda en kombination av kognitiv teori och teorier med utgångspunkt i företaget

som ett öppet system.

Sammanfattningsvis är det tredje syftet att förklara beslutsfattarnas omvärldsmodeller i

tenner av dels teorier om företaget som ett öppet system, dels kognitiv teori. Teorier från båda

dessa områden utgör komplement i den här studien; kognitiv teori ger oss förklaringar i

allmänna termer till beslutsfattares tänkande, medan den inte har särskilt mycket att säga om

beslutsfattares modeller av företaget och dess omvärld. Det omvända råder för öppen

systemteori och dess tillämpningar; den säger inget om beslutsfattares förklaringar, men den

ger förklaringar till aspekter på företaget och dess omvärld.

Studiens tre syften och vägen från det specifika mot det generella

Jag har presenterat tre syften ovan, och i studien konlmer jag att närma mig dem i samma

sekventiella ordning.

Men det finns även en annan ordning som kännetecknar förhållandet mellan de tre

syftena. Tanken är nämligen att tonvikten skall flyttas från den specifika observationen, den

enskilde beslutsfattarens omvärldsmodell, mot det generella som representeras av teorier - allt

eftersom vi rör oss mot det tredje syftet. Upplägget är alltså följande: det första syftet skall

utmynna i en uppsättning beskrivningar av omvärldsmodeller hos beslutsfattare i företag som

levererar till fordonsindustrin. Dessa beskrivningar skall sedan jän1föras i enlighet med det

andra syftet - för att fastställa likheter och skillnader mellan beslutsfattarnas omvärldsmocleller.

Beskrivningarna skall till sist ställas mot två kompletterande teoretiska referenspunkter, a)

öppen systemteori i allnlän form och tre specifika tillämpningar av denna, samt b) kognitiv

teori. Detta för att kunna erhålla generella förklaringar till omvärldsmodellernas utseende.

Om syftenas inbördes förhållande vill jag också säga följande: det första syftet har inget

egentligt egenvärde i denna studie; det har till uppgift att tillhandahålla ingångsvärden för de två

andra syftena. Jag anser med andra ord att det kunskapstillskott som kan erhållas genom en

beskrivning aven uppsättning observationer är ringa - om vi inte förädlar dessa observationer.

Förädlingen består här alltså aven gruppering av observationerna (syfte 2) samt aven tolkning

av dem (syfte 3). Anledningen till att jag ändå gett syfte 1 status av "syfte", och inte "metod"

eller något liknande, är emellertid att de kunskapsteoretiska utgångspunkter som skall redovisas

i nästa kapitel innebär en problematisering av forskarens beskrivningar, samt att jag försökt

hantera detta genom flera olika datainsanllingsinstrun1ent. Detta möjliggör uttalanden om

datainsamlingsinstrumentets påverkan på beskrivningars innehåll, något som jag ser som så

viktigt att jag vill tala om beskrivningar i sig son1 ett syfte i denna studie.
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Kunskapsmässiga bidrag

Vad är egentligen ett kunskapsmässigt bidrag?

Uttryckt i allmänna termer är det meningen att denna studie skall lämna ett bidrag till den s.k.

"kunskapsbildningsprocessen".

Man kan dock fråga vad som egentligen utgör innehållet i denna process.

Kanske är det så, att det verkliga bidraget från forskningen inte är de studier som

forskare producerar. Kanske utgörs bidraget av forskarna själva, i så måtto att de står i kontakt

med sin omgivning och kan så små frön av insikt i denna omgivning - exempelvis genom att

vara delaktiga i undervisning och annat') En intressant diskussion av detta finns i Ziman

(1968), som menar att vetenskapliga ideer inte skall förväxlas med ting, dvs att vetenskap inte

skall förväxlas med dess produkter. Penicillin är inte vetenskap, menar Ziman, lika lite som en

katedral är religion; på samma sätt som en måltid är inte detsamma som ett recept.

Kanske kan det också vara så, om omvärlden skulle vara oförstående inför dessa frön

av insikt, att det egentliga bidraget är forskarens personliga självförverkligande och ökade

förståelse av världen?

Riktigt så anspråklös vill jag emellertid inte vara när det gäller denna studies bidrag,

även om jag inte på något sätt vill nedvärdera de typer av bidrag jag just nämnt. Min

förhoppning är nämligen att studien också kan lämna bidrag till kunskapsutvecklingen inom i

huvudsak två forskningsområden. De diskuteras nedan.

Forskningsområde 1: Beslutsfattares kognition

Det första forskningsområdet som jag betraktar som mottagare av denna studie, och dessutom

som den huvudsakliga mottagaren, får i brist på en mer inarbetad etikett kallas för

"beslutsfattares kognition". Inom detta område utgår man vanligtvis från indivudual

psykologisk teori i en eller annan form, men intresset riktas mot beslutsfattare i organisationer

och speciellt mot beslutsfattare på högre nivåer. En gemensam nämnare i denna typ av studier

är ofta ett intresse för hur beslutsfattare i företag tänker på omvärldsrelaterade frågor, dvs

"strategiska" frågor. Ett vanligt förekommande antagande är att omvärldsfrågor är mycket

komplexa och att de därför blir föremål för förenklingar från beslutsfattarnas sida - samt att

slutresultatet, en förenklad modell, utgör en viktig orsak till beslutsfattarnas och därmed

företagens agerande. I engelskspråkig litteratur förekommer etiketter på detta forskningsområde

som "subjective judgements by planners and managers" (Barnes 1984), "implicit organizing

theories" (Brief & Downey 1983), "strategic agenda building" (Dutton 1986), "managerial

perceptions" (Falkenberg & Grönhaug 1989), "environmental imagery" (Grönhaug &
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Haukedal 1988), "n1anagerial problem sensing" (Kielser & Sproull 1982), "corporate

attributions" (Salancik & Meindl 1984), "key decision n1akers' perceptions" (Schwenk 1988)

och "manageriai cognition" (Stubbart 1989). Som Löwstedt (1989 s 41) påpekar är det svårt

att ange ett specifikt fenon1en som föranleder forskare att intressera sig för beslutsfattares

kognition; planeringsaktiviteter, problemlösning, företagsstrategier, organisationsutforn1ning,

beslutsfattande och lärande är bara några exempel på fenomen där beslutsfattares kognition

antas ge ökad förståelse. En hel rad av organisatoriska fen0111en studeras alltså n1ed ett

kognitivt perspektiv, och en viktig anledning är att "n1uch of what have been written about

organizations has focused n1ainly on behaviours and outcomes, without an in-depth

understanding of the cognitive processes that influence those behaviours and outconles" (Gioia

& Sims 1986 s 3). Förhoppningen är därmed att ett kognitivt perspektiv ökar vår förståelse av

organisationers "internaI workings" (ibid).

De bidrag jag anser att jag kan län1na till detta on1råde är både empiriska och teoretiska.

När det gäller den en1piriska delen anser jag att jag har ett bidrag att län1na, därför att

mitt intryck är att det ännu råder knapphet på beskrivningar av hur beslutsfattare i företag

tänker. Utan att bli alltför kritisk i förhållande till ett on1råde sonl fortfarande befinner sig i en

introduktionsfas (se årtalen för referenserna ovan), kon1111er exenlpelvis knappheten på enlpiri

till uttryck genon1 en fran1trädande roll för anekdoter. Problenlet, som jag ser det, är att dessa

anekdoter har en tendens att börja leva sina egna liv och spridas till en mängd studier, och n1an

bortser ibland från att annan empiri kan behövas för att styrka olika utsagor. Jag anser alltså att

en viss del av existerande forskning inom området är fångad av vad jag vill kalla "exenlpiets

makt". Ett konkret exempel på hur detta kan komnla till uttryck är, att forskare inonl on1rådet

ofta påstår att beslutsfattare har en benägenhet att fångas av just konkreta exen1pel - efterson1

exempel är lättare att förstå och har ett högre uppn1ärksamhetsvärde än abstrakta resonell1ang.

Detta benämns ofta "reasoning by analogy" (se till exen1pel Kiesler & Sproull 1982 s 554 och

Schwenk 1984 s 117-118). Som stöd anför n1an bl.a. den s.k. donlinoteorin: en liknelse sonl

general Eisenhover använde för att beskriva hur länder i Sydostasien föll i japanernas händer

under det andra världskriget - länderna föll som en serie dominobrickor. Och denna slag

kraftiga liknelse höll sig kvar, hävdar man, och påverkade USA:s senare aktiviteter i Indokina;

USA tvingades intervenera i Vietnam, för annars skulle andra länder falla i konlmunisternas

händer som en serie brickor Ufr Schwenk 1984 s 118). Det sonl jag försöker säga nled detta är

alltså, att en del av forskningen också har låtit sig fångas av sådana exen1pel när det gäller att

stödja olika teoretiska påståenden - något som i sin tur får illustrera knappheten på

beskrivningar av beslutsfattares tänkande.

Vad beträffar teoretiska bidrag till området vill jag se studien sonl ett tillskott till våra

förklaringar av varför beslutsfattares omvärldsmodeller ser ut som de gör. På denna punkt

handlar det både on1 att pröva i vilken utsträckning existerande teori är rimlig, samt on1 att
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generera påståenden och frågor om omvärldsmodeller som kan bilda utgångspunkt för ny teori.

Forskningsområde 2: Företagets "marknadsföring"

Som jag redan sagt avser denna studie omvärldsmodeller i sig och inte deras konsekvenser i

fom1 av företags beteende. Givet antagandet om en kausal koppling mellan omvärldsmodeller

och företags beteende, anser jag dock att denna studie i förlängningen kan lämna ett bidrag till

teori om företagets beteende i förhållande till omvärlden. Mot bakgrund av den avgränsning

som gjorts, att studera leverantörer till fordonsindustrin, dvs företag på en marknad där både

köpare och säljare utgörs av företag, kan bidragsområdet sägas vara teori om industriföretagets

avsättnings- och inköpsaktiviteter. Detta är inte ett område som låter sig etiketteras särskilt väl,

ty det omfattar en mängd olika ansatser Ufr Mattsson 1992, Hunt 1976). Om man ändå skall

använda en etikett, väljer jag industriföretagets "marknadsföring" i dess allmänna ("generic")

mening; ett fokus på utbyte mellan köpare och säljare som innebär förklaringar till hur sådana

utbyten skapas, stimuleras, underlättas och värderas (Kotler 1972). Jag tror med andra ord att

beskrivningar av - och förklaringar till - egenskaper hos omvärldsmodeller hos beslutsfattare i

industriföretag, kan användas som ingångsvärden med avseende på förklaringar till industri

företagets utbyte med sin omvärld.
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Kapitel 3

Kunskapsteoretiska utgångspunkter och
l11etod

Inledning

Detta kapitel behandlar två områden som jag upplever vara intimt sammanlänkade. Det första är

kunskapsteoretiska utgångspunkter för studien, med vilket jag avser min syn på kunskaps

bildning i allmänhet och vetenskaplig kunskapsbildning i synnerhet. Det handlar emellertid inte

om "min" syn, utan snarare om ett existerande synsätt som jag bekänner mig till; en syn på

verkligheten som en social konstruktion. Synsättet är knappast nytt och få torde väl idag

protestera mot att det används inom företagsekonomisk forskning, och kanske kan man därför

ifrågasätta att ett antal sidor i en studie skall ägnas åt det. Men jag anser ändå att det är viktigt att

klarlägga min syn på social konstruktivism. Den huvudsakliga anledningen är att det kan ge

läsaren ökade möjligheter att bedöma studiens resultat, och detta tänker jag utveckla något

nedan.

Jag anser att det är viktigt att vetenskaplig kunskapsproduktion kan vara vad Lindholm

(1979 s 212) kallar en "allmänning", att vetenskapens tankar och resultat skall vara

kommunicerbara och förståeliga; att vetenskap skall kännetecknas av explicitet. Detta därför att

vetenskap - i betydelsen av att skapa vetande - kan betraktas som en social process, i vilken

enskilda bidrag ställs mot varandra i en kritisk diskussion. Och i idealfallet kan denna

diskussion medföra att nya och fruktbara ideer får spridning, samtidigt som mindre fruktbara

ideer kan förkastas (jfr Ziman 1968 s 9). Kort sagt, min syn är att explicitet är viktigt, därför att

först då kan ett vetenskapligt arbete bli förmål för en rimlig värdering från det kollektiv av

skapande som varje arbete utgör en del av. Explicitet är i detta sammanhang alltså att betrakta

som ett medel för att en studie skall kunna underkastas en kvalitetskontroll.

Jag anser vidare att en sådan kvalitetskontroll är nödvändig, därför att forskare

knappast kan närma sig ett studieobjekt utan förutfattade meningar on1 vad man komn1er att

"se", eller vad man vill "se". Jag tror inte att forskare någonsin kan frigöra sig från sådana

förutfattade meningar, och jag tror dessutom att de förutfattade meningarna ibland nledför att

forskare "hittar" aspekter i studieobjektet som kanske inte finns där (jag återkonlnler till detta

senare i det här kapitlet).

Vad man kan göra som forskare är dock att försöka redovisa de bakoml iggande

föreställningarna - i den mån man är lnedveten on1 dem. Detta medför i idealfallet att läsaren får

klart för sig i vilken utsträckning forskaren har blivit styrd av de egna föreställningarna, och det
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utgör en möjlighet till bedömning av huruvida en studies resultat är rinlligt. I det sanlnlanhanget

kan jag bara konstatera att jag i hög grad varit styrd av de kunskapsteoretiska utgångspunkter

sonl skall presenteras nedan, inte minst i metodvalet, och följaktligen anser jag alltså att denna

presentation är nödvändig för att ge läsaren möjlighet att bedöma studiens resultat.

Det andra onlrådet sonl skall behandlas här är metod, med vilket jag avser de aktiviteter

som utförts för att studiens syfte skall kunna uppfyllas. Valet av metod skall ses sonl en

funktion av de kunskapsteoretiska utgångspunkterna, nlen därmed inte sagt att jag nled

metodvalet löser de kunskapsteoretiska problem jag skisserar. I huvudsak handlar metoden om

tre aktiviteter: a) att konstruera ett teoretiskt förankrat beskrivningsschema för beslutsfattares

onlvärldsmodeller, b) att sanlla in data onl beslutsfattares onlvärldsnlodeller, sanlt onl att c)

analysera data. Jag skall kommentera var och en av dessa aktiviteter i slutet av kapitlet.

Kunskapsteoretiska utgångspunkter

Verkligheten som en social konstruktion

En viktig utgångspunkt i studien avser förhållandet nlellan subjekt (betraktare) och objekt (det

som betraktas). Jag intar här en konstruktivistisk ståndpunkt. Med detta avser jag ett för

hållande där ett givet objekt kan ses sonl "konstruerat" av subjektet, genonl subjektets sätt att

varsebli och tolka objektet.

En tidig företrädare för ett konstruktivistiskt synsätt var Kant, sonl nlenade att subjektet

har en uppsättning regler onl hur objektet skall uppfattas; regler som finns a priori själva

varseblivningen. Han nlenade också att dessa regler inte är betingade av erfarenheten, utan att

de finns i själva tänkandet (se exenlpelvis Howard 1982 s 5f). En annan tidig företrädare var

Dilthey ("hermeneutikens fader"), vilken nlenade att objektet uppenbaras "inonl" subjektet (ibid

s 15). Det skapande subjektet konl sedan att spela en viktig roll i såväl hernleneutiken som

1800-talsidealismen (se exenlpelvis Johansson & Liednlan 1983). Ett skapande subjekt medför

att inga neutrala observationer kan utföras, vilket har betonats av olika vetenskapshistoriker

som Kuhn och Feyerabend (se exenlpelvis Mitroff & Kilnlann 1978 s 1(9).

Tanken om icke-neutrala observationer är enlellertid inte endast av historiskt intresse,

eftersom den återkomnler i ett flertal senare ansatser. Exempelvis har det hävdats att

observationer alltid utförs i förhållande till tidigare kunskap (Anderson 1983 s 20), dvs att

observationer är "theory laden" (Doyai & Harris 1986 s 7, Lindholnl 1979, Whitley 1984 s

377). Nisbett & Ross (1980 s 67) diskuterar förföreställningar ("preconceptions") i förhållande

till data som skall tolkas, och de menar att sådana föreställningar har en stark effekt: "The

impact of preconceptions is one of the better denlonstrated findings of twentieth-century

psychology". I detta san1manhang brukar n1an också tala on1 den s. k. generaliserade Heisen-
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bergsprincipen, enligt vilken kunskap om öppna system måste betraktas som en integrerad del

av systemet i sig (Thoben 1982 s 300). Sammanfattningsvis kan perception betraktas sonl en

"transaktion" mellan subjekt och objekt (Zalkind & Costello 1962 s 220): ".. a process of

negotiation in which the perceptual end product is a result both of influences within the

perceiver and of characteristics of the perceived." Samnla tanke finns i Weick (1979 s 166):

"There is a reciprocal influence between subjects and objects, and
not a one-sided influence such as implied by the idea that a stimulus
triggers a response."

Synsättet innebär alltså att människan "konstruerar" den verklighet hon befinner sig i.

Detta kan möjligtvis låta något kryptiskt, och det kan därför vara på plats med ett par exempel.

Det första är hämtat från Mancuso & Shaw (1988 s 2). I en experimentsituation lät man

försökspersoner betrakta nlånghörnade polygoner, vilka projicerades på en tvådinlensionell

yta. Objektet dök först upp på ett visst ställe på ytan, sedan försvann det, och efter en stund

(" an appropriate time interval ") dök det upp igen - något till höger om den första projektionen.

Och det visade sig att betraktarna tyckte sig se hur objektet rörde sig mellan de två ställena.

Naturligtvis rörde sig inte objektet "på riktigt", men för betraktarna franlstod det sonl onl en

rörelse hade skett - de "konstruerade" rörelse i sin bild av vad som hände.

Det andra exenlplet är också hämtat från en experimentsituation (se Bruner & Postnlan

1949). Här handlade det om försökspersoner som betraktade spelkort. Efter varje visning - av

ett kort i taget - ombads de att uttala sig om vilket kort de hade sett. Men försöksledarna hade

snlugit in "onormala" kort här och där; röda spaderkort, svarta hjärterkort, osv. Det intressanta

nled experimentet var att närvaron av de onormala korten i stor utsträckning förträngdes;

försökspersonerna blev störda av att de inte kunde klassificera korten, och de tenderade därför

att förtränga förekomsten av dem. Kort sagt: försökspersonerna "konstruerade" en verklighet

som endast innehöll sådana kort de kände till sedan tidigare.

Det är just denna konstruerade verklighet, men i fornl av omvärldsmodeller, jag

intresserar mig för i studien. Andra som också haft utgångspunkten att verkligheten är en social

konstruktion har beskrivit vad detta innebär ur forskningssynpunkt. Några exempel på detta

skall ges nedan.

Ett av de flitigast omnämnda arbetena inom området är Berger & Luckman (1987); The

Social Construction ofReality. De menar bl.a. följande (s 13):

"The basic contentions of the argument of this book are implicit in its title and
sub-title, namely, that reality is socially constructed and that the sociology of
knowledge must analyse the process in which this occurs."
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Vidare (ibid s 15):

"It is our contention, then, that the sociology of knowledge must concern itself
with whatever passes for 'knowledge' in a society, regardless of the ultimate
validity or invalidity (by whatever criteria) of such 'knowledge'."

Gergen (1985 s 266) är inne på samma linje:

"Social constructionist inquiry is principally concerned with explicating the processes
by which people come to describe, explain, or otherwise account for the world
(including themselves) in which they live. It attempts to articulate common fonns
of understanding as they nowexist, as they have existed in prior historical periods,
and as they might exist should creative attention be so directed."

Av speciellt intresse här är hur nlänniskor konstruerar förklaringar i tenner av orsak och

verkan. Detta område faller, sonl redan nämnts, inonl ranlen för attributionsteori. En "program

förklaring" finns i bl.a. Kelley (1973 s 107), och det är tydligt att detta synsätt är influerat av

social konstruktivisnl så som det har beskrivits ovan:

"Attribution theory is a theory about how people make causal explanations, about
how they answer questions beginning with 'why ?'. It deals with the infonnation
they use in making causal inferences, and with what they do with this inform'ation
to answer causal questions."

"...attribution theory is related to a more general field that might be called
psychological epistemology. This has to do with the processes by which
man 'knows' his world and, more importantly, knows that he knows, that
is, has a sense that his beliefs and judgenlents are veridical."

Sammanfattningsvis innebär min konstruktivistiska ståndpunkt att jag intresserar nlig

för hur människor "konstruerar" den verklighet de befinner sig i, och speciellt hur de

konstruerar kausala förklaringar. Detta får en särskild konsekvens för vilken verklighet studien

handlar om - studien handlar om den verklighet sonl beslutsfattare i företag konfronteras nled;

om deras verklighet, om den verklighet de upplever sonl verklig.

Låt mig för tydlighetens skull också tillägga följande: att säga att världen kan betraktas

som en social konstruktion innebär inte att säga att frånvaro av lagbundenhet råder. Snarare kan

nlan förvänta sig att människors sociala konstruktioner är följer vissa nlönster, och det är

sådana mönster denna studie har till uppgift att blottlägga. Sonl jag nämnde inledningsvis i

detta kapitel är detta knappast något nytt. Det finns en mängd studier, inonl nlånga skilda

områden, som tar fasta på människors bild av verkligheten - snarare än verkligheten sonl den

"verkligen" är. Ett exenlpel på ett specifikt område där den socialt konstruerade verkligheten
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utgör ett väsentligt inslag är konsumentmarknadsföring, där olika produkters förhållande till

varandra studeras i termer av konsumentens bild av produkterna (se Wind 1982 kap 4). Men

vad som inte är lika tydligt och välartikulerat hos forskare är att även forskarnas bilder av

verkligheten - teorier och modeller - kan beskrivas i termer av social konstruktivism. Om detta

handlar avsnittet nedan.

Vetenskapen som en social konstruktion

Den socialt konstruerade verkligheten kommer inte bara till uttryck i de konstruktioner som

vetenskapsmän studerar, exempelvis - som här - hur beslutsfattare konstruerar omvärlds

modeller. Även vetenskap i sig är nämligen att betrakta som en social konstruktion.

Ett exempel på detta synsätt finns i Anderson (1983). Han skiljer mellan två definitioner

av vetenskap. Den första avser vetenskap i termer av ett frågesystem som producerar

"objectively proven knowledge". Målet för detta system är att hitta sanningar genom objektiva

observationer, test och experiment. Men med avseende på denna definition tillägger Anderson

följande (ibid s 26):

"Of course, it should be clear that no such inquiry system has ever existed - nor
is it very likely that such a system will ever exist."

Istället, menar Anderson, måste vetenskap definieras på ett annat sätt - i termer av vad

det råder social konsensus on1. Med denna definition är vetenskap "whatever society chooses

to call a science". Detta innebär att vetenskap är att betrakta enligt följande (ibid):

"...a socially organized information-producing activity whose procedures and
norms are 'socially established' ."

Även Astley (1985) är skeptisk mot den konventionella vetenskapsbilden, som enligt

honom kännetecknas av "cumulative discovery of objective truth". Astley intresserar sig

speciellt för vetenskapliga insatser inom organisationsteori - "a fundamentally subjective

enterprise" enligt Astley. Och det finns flera intressanta aspekter på denna subjektivitet.

Till att börja med anknyter Astley till det som diskuterades ovan, nämligen subjektets

beroendeförhållande till objektetet (ibid s 498):

"Rather than approach organizations as unbiased observers of the facts who
passively record events in neutral theoretical descriptions, we already
harbor conceptions of what is to be studied; our theories determine what will
count as a fact in the firs! place."
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"As adnlinistrative scientists, we formulate knowledge subjectively through
biased, selected observations of everyday managerial practice. The world
of practice has its own 'objective' reality, but since, as scientists, our only
recourse to that world is through what we see and do, our knowledge is
unavoidable subjective in nature. The 'facts' constituting our knowledge
are necessarily theory dependent, since we can perceive nothing except
through the knowlegde structure in which percetion is embedded."

Detta betyder alltså att vetenskapsmannen inte kan förväntas erhålla kunskap sonl är

isolerad från det egna tankesystemet; från de egna konstruktionerna - eller, om man så vill, från

de egna teorierna. Intressant i detta sammanhang är att Astley inte heller tycker att

vetenskapsmannen skall frigöra sig från de egna teoriernas inverkan. Han ll1enar att det finns

ett viktigt bidrag hos de teoridrivna vetenskapsn1ännens kunskapsproduktion (ibid s 511):

"The real significance of research lies not in the mechanical collection and
reporting of data, but in the opportunity to extend scientific imagination
by developing new 1110des of thinking and interpretation."

Men man måste vara uppmärksam på vad detta får för konsekvenser. En viktig sådan,

enligt Astley, är att en teoris värde - dess bidrag till kunskapsbildningsprocessen - inte bestän1s

primärt av dess förmåga att fånga in den empiriska verkligheten. Värdet beställ1s istället av

sociala faktorer; av teorins nyhetsvärde, av dess förmåga att generera kreativa och

fantasieggande bilder. Eller som Davis (1971) uttrycker det: "A theorist is considered great, not

because his theories are true, but because they are interesting. "

Det vetenskapliga normsystemet - det systell1 som också bestänlmer vad som är

vetenskap - tycks alltså föredra nyhetsvärde och elegans i teorier, snarare än enlpirisk täckning.

Är detta ett provaktivt påstående? Jag tror inte det, och för att belysa detta kan vi ägna en stund

åt en empirisk studie av detta normsystem (Mitroff 1974). Det är en studie av ett antal veten

skapsmän som deltog i Apolloprojekten, dvs de första nlånlandningarna. Mitroff fann t.ex. att

vetenskapsmännen, vilka i det här fallet ägnade sig åt att studera "moon rocks", namngav tre

specifika kolleger som speciellt framstående. Och de tre upplevdes samtidigt S0111 de mest

fanatiska i sitt kvarhållande av egna teorier; de känneteckandes aven "pronounced ability to

hang onto their ideas and defend thell1 with all their might to theirs and everyone else's death

(ibid s 586).

Några andra egenskaper hos de tre vetenskapsmännen kan också nämnas: "no

humility" , "their papers are public relations jobs", "Z tried to put words in the astronauts'

rnouths; he tried to get them to see what he wanted thell1 to see" och "X has a curious if not

perverted pattern of reasoning that goes something as follows: Hypothesis -If the moon were
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P, then Q would be true; Premise - I want Q to be true; Conclusion - therefore P IS true" (ibid s

587).

Det kanske mest intressanta är, att de intervjuade vetenskapsmännen ansåg att bra

vetenskapsmän skall binda upp sig hårt till sina teorier. Några typiska kommentarer (ibid s

588):

"If you make neutral statements, nobody really listens to you."

"Most of the scientists I know have theories that are looking for data to
support them; they're not sorting impersonally through the data looking
for a theory to fi t the data."

"In order to be heard you have to overcommit yourself. "

Ur detta franltonar alltså en bild av det vetenskapliga normsystemet som teoridrivet,

snarare än datadrivet. Och en bild där teorierna inte utvärderas mot empirisk bakgrund, utan

mot andra teorier.

Det är detta jag menar när jag påstår att vetenskap, och särskilt vetenskapliga teorier, är

att betrakta som en social konstruktion - på samma sätt som psykologernas "naive"

vetenskapsman konstruerar "teorier" om sin tillvaro.

Därmed uppstår ett intressant möte som är av stor betydelse för denna studies

uppläggning - nlötet mellan vetenskapsmän och beslutsfattares konstruktioner av verkligheten.

Syftet är, sonl sagt, att studera beslutsfattares konstruktioner - avgränsat till deras omvärlds

modeller. Men omvärldsmodellerna blir inte åtkomliga utan en uppsättning verktyg som också

är sociala konstruktioner - de teorier som jag själv använder. Problemet i detta möte är, att

beslutsfattares omvärldsmodeller kan komnla att skymmas av vetenskapliga teorier och

modeller. Jag skall strax återkomma till min syn på detta möte - men först vill jag behandla en

speciell aspekt på mötet mellan beslutsfattare och vetenskapsmäns sociala konstruktioner.

Kausalitet som en social konstruktion

Ett centralt begrepp i denna studie är förklaringar i termer av orsak och verkan. Begreppet är

centralt av två skäl. För det första intresserar jag mig för beslutsfattares syn på kausalitet när

det gäller samband mellan variabler i deras modeller. För det andra vill jag jämföra besluts

fattares omvärldsmodeller med teori - i syfte att förklara beslutsfattares modeller.

Mot denna bakgrund kan det vara på plats att redovisa de bakomliggande tankar jag har

om kausalitet. Som antytts av rubriken på detta avsnitt betraktar jag kausalitet som en social

konstruktion, vilket är en följd av att jag ser verkligheten i allmänhet, samt den vetenskapliga

verkligheten, som sociala konstruktioner. Kausala antaganden kan i detta avseende alltså ses
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som en delmängd av alla de antaganden man gör om verkligheten, både i vardagslivet och som

forskare.

Varför finns det anledning att betrakta kausalitet som en social konstruktion? Låt oss

titta på följande exempel; en kritisk betraktelse av sportens roll i dagens samhälle (Sanders

1991 s 35):

"But what earthly use is it to become expert at swatting a ball with a
length of wood or at lugging an inflated pigskin through a mab?
Freudians might say that in playing with balls we men are simply
toying with that prize portion of our anatomy. Darwinists might claim
that we are campeting for the attention of females, like so many
peacocks or head-butting rams. Physicians might attribute the
sporting frenzy to testosterone, economists point to our dreams of
professionai paychecks, feminists to our machismo, philosophers
to our fear of death."

Exemplet syftar till att illustrera ett välbekant faktum, nämligen att olika människor, och

olika vetenskapsmän, har en benägenhet att förklara "sammalt företeelse på olika sätt. Men detta

är inte det enda uttrycket för kausalitet som en social konstruktion. Inom vetenskaplig

verksamhet återfinns nämligen inte bara olika förklaringar i tenner av olika specifika faktorer,

utan dessutom flera olika typer av förklaringar.

Olika typer har dessutom dominerat under olika perioder. Man kan närma sig detta

on1råde genom att utgå från Aristoteles orsaksteori, där man finner fyra typer av orsaker:

materiella, formella, verksamma och finala orsaker. De olika orsakerna kan illustreras med ett

exempel från RusselI (1989 s 88): antag att en sten hänger på en avsats, att den knuffas över

avsatsen och just skall falla. Vad är då orsaken till att den faller? Den materiella orsaken till

fallet är stenens egen materia. Den formella orsaken är stenens läge på avsatsen. Den finala

orsaken är att stenen önskar söka sig ned till avsatsens lägsta nivå. Och den verksamma

orsaken är att någon ger stenen en knuff.

RusselI noterar att vi inte längre talar om materiella och formella orsaker som orsaker,

utan de betraktas idag som nödvändiga förutsättningar för att något överhuvudtaget skall

hända. Finala orsaker, även kallade teleologiska eller ändamålsorsaker, godtas inte längre inom

naturvetenskaperna. Att säga att en sten faller, därför att det finns en önskan att den skall falla,

är enligt Russell ingen förklaring alls. Detta innebär i stället en fatalistisk syn, en syn där man

tror på en överordnad skapare Ufr Gerholm & Magnusson 1967 s 201 och von Wright 1988 s

46 för en diskussion finala orsaker).

Vad man inom naturvetenskaperna benämner orsaker idag är således det som

Aristoteles kallade verksamma orsaker. Att söka förklaringar i tenner av sådana orsaker medför

i sin tur att man tror på allmänna lagar för skeendet; man tror att händelser kan förutses om man
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känner de allmänna lagarna. Gerholm & Magnusson (1967 s 201) kallar detta för "den nya

tidens vetenskap", och von Wright (1988 s 46) kallar det för en "deterministisk-mekanisk"

syn.

Ett välkänt exempel på en allmän lag i denna anda är Hempels lag, "the cowering law".

Lagen innehåller tre komponenter (Taylor 1970 kap 2):

1) En unversiell generalisering; ett påstående som att när en händelse a inträffar,

inträffar en händelse b.

2) Ett påstående om initiala förutsättningar; a inträffade.

3) Ett påstående om konsekvenser; b inträffade.

Inom samhällsvetenskaperna innebär emellertid en lag av detta slag problem, eftersom

man sällan med säkerhet kan säga att a är orsaken till b - orsaken till b kan vara en icke beaktad

variabel c, eller "a potentially infinite universe" av variabler som Asher (1988 s 12) uttrycker

det. Undersökarens problem inför sådana förhållanden kan sammanfattas n1ed ett citat från

Zaltman et al (1982 s 46): "Onlya true adventurer can enjoy a journey into Causality". De

nlenar också följande (ibid. s 54):

"The discovery of every variable that causes another variable to
change is usually impossible. However, by thinking in causal
terms, we can at least eliminate some alternative explanations and
include others that seem to fit into the particular sequence under
consideration. "

Med detta synsätt blir kausalitet ett antagande, en inferens, snarare än ett verifierbart

fenomen (ibid. s 48). En liknande tanke finns i Sjöstrand (1985 s 15). Han n1enar att

kausalanalys är en metodik, inte sökandet efter Orsaken till något. Detta finns utvecklat av

Hermeren (1984):

"Sociala systern är mycket komplicerade med interaktion av olika slag
mellan och inom skilda nivåer - men detta utesluter inte kausalanalys.
Det är i själva verket viktigt att här skilja mellan att göra en kausal
analys och att komma på orsaken till något socialt fenomen. Metodiken
vid en kausalanalys är givetvis densamma oavsett om utfallet blir
positivt eller negativt, oavsett om man lyckas identifiera någon orsak
eller inte."

Det är den sistnämnda synen på förklaringar - förklaringar som en metodik - son1 skall

anläggas i denna studie. Och denna syn kan betraktas som en social konstruktion. En första

anledning är det finns andra synsätt (exempelvis positivisternas antagande om kausalitet som ett
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verifierbart fenomen). En annan anledning är mer grundläggande: oavsett vilket synsätt man än

använder, så finns det inte en mängd orsaker och effekter ute i tillvaron, färdiga att plockas upp

och beskrivas; kausalitet är ett antagande som vi gör - med högre eller lägre grad av

trovärdighet. Orsaker och effekter är alltså något som finns inonl oss, i vårt tänkande. De finns

där, för att vi människor har en stark drift att försöka förstå vår tillvaro (se exempelvis

Thorslund 1978 s 69, 8rief & Downey 1983, Bettn1an & Weitz 1983, Ford 1985 och

Schwenk 1988, där detta antagande görs).

Dock är kausala relationer mellan variabler inte den enda typen av förklaringar. Enligt

Astley (1985) är beskrivande teoretiska begrepp samtidigt förklarande. De beskrivande delarna

innehåller nämligen förklarande komponenter, åtminstone på ett implicit sätt - anledningen,

eller orsaken, till att något tas med i en beskrivning är ju att detta något antas vara betydelsefullt

Ufr Hermeren 1984). Ä ven Taylor (1970 kap 4) hävdar att det ibland är förklarande att beskriva

något - han talar om "what-explanations". Med detta synsätt innebär en förklaring ofta att inte

fråga efter mer än en beskrivning. Och en sådan beskrivning kan i hög grad vara betydelsefull

för vår förståelse; den kan tillhandahålla infomlation som medför att vi ser saker klarare. Ett

exempel: frågan "varför trivs inte X på sin arbetsplats?" kan besvaras nled "han arbetar i ett

mycket stort företag". Detta svar ger en viss insikt i X:s situation, men svaret ger inte orsaken

till varför han inte trivs. I beskrivningen "stort företag" ligger dock ett antal implicita orsaker,

vilka man kan gå vidare med för att ytterligare öka förståelsen.

Beskrivningar av olika variabler kan alltså vara förklarande. Dessutom finns det andra

relationer mellan variabler - förutom kausala relationer - son1 också är förklarande. Ett exempel

är relationen mellan abstrakta begrepp och konkreta exempel. Ett annat är intentioner; om man

känner till någons avsikt, eller mål, kan detta vara förklarande med avseende på en viss

uppfattning eller handling (se exempelvis Anderson 1985). Ytterligare exempel finns i Huff

(1990 s 15); hon talar bl.a. om "connotative associations" CA påminner om B), grad av likhet

mellan variabler CA är mycket lik B) och relativ vikt (A är viktigare än B) som exempel på icke

kausala relationer mellan variabler.

I det fortsatta skall det dock handla om just kausala relationer i beslutsfattares

omvärldsmodeller. Dessa är alltså bara en typ av relationer mellan variabler. Denna relationstyp

kan dessutom betraktas som en social konstruktion på grund av de skäl som angetts ovan.

Sammanfattningsvis har jag återigen försökt säga, att jag betraktar beslutsfattares

omvärldsmodeller och forskares teorier som två typer av sociala konstruktioner, samt att detta

gäller speciellt för kausala förklaringar som utgör en central komponent i denna studie. Dämled

är det på plats att säga något om vad detta innebär för denna studies uppläggning.



37

Att studera sociala konstruktioner

Grundsynen i denna studie är, som sagt, att verkligheten, vetenskapen och kausaliteten kan ses

som sociala konstruktioner. Det betyder att en studie av beslutsfattares omvärldsmcx:leller är att

betrakta som ett I11öte I11ellan två uppsättningar av sociala konstruktioner; dels beslutsfattarnas

omvärldsmodeller, dels de teorier som används för att blottlägga beslutsfattarnas omvärlds

nl0deller. Och detta möte är onlöjligt att undvika, givet observationers teoridrivna natur. Man

rnåste emellertid vara medveten om vad detta möte innebär. För min del ser jag mötet i första

hand som positivt - men också som problematiskt - och detta vill jag utveckla något.

När det gäller det problematiska har en del problem med teorier och forskning redan

antytts. Och det kanske är en nlörk bild som har franltonat, där vetenskapsmän har betraktats

sonl envisa i sitt kvarhållande av teorier. Men jag har samtidigt sagt att det är just detta sonl

kännetecknar min syn på hur kunskapsbildning i allmänhet går till; att världen är en social

konstruktion SOlTI vi vinner kunskap om mot bakgrund av från början existerande bilder av

världen. Att vara teoridriven blir med detta synsätt något högst mänskligt, något som vi helt

enkelt har att acceptera. Detta är inget problem i sig som jag ser det. Problemet ligger snarare i

teoriers begränsande natur.

Ty teorier kan komnla att skymma den verklighet man vill undersöka, i så måtto att

nlan endast ser det sonl teorier utpekar som viktigt - något som kan vara ett problem onl teorin

inte tillåter att andra än i förväg bestämda aspekter på studieobjektet kan granskas. I extrenl

fallet kan det ta sig sådana uttryck som blev aktuella i exemplet från Apolloprojektet, dvs att

verkligheten tvingas in i av teorin förutbestämda kategorier oavsett hur verkligheten är

beskaffad. Teorier är alltså till sin natur begränsande, i den meningen att de kan hindra oss från

att upptäcka och avtäcka aspekter på den verklighet vi intresserar oss för. Ett konkret exenlpel i

denna studie är att de teorier om beslutsfattares omvärldsmodeller jag arbetar med fokuserar på

kausala relationer nlellan variabler, och därmed skärs möjligheten bort att vinna ytterligare

kunskap om sådana icke-kausala relationer som jag gav exempel på ovan.

Ett annat sätt att tänka på teoriers begränsningar diskuteras i Weick (1979 s 35-42).

Han hävdar att teorier inte kan vara generella, enkla och exakta på samnla gång. Två av dessa

egenskaper kan finnas samtidigt hos en teori, menar Weick, nlen inte alla tre. Någon av

egenskaperna måste alltså "offras". Ett exempel sonl Weick ger: begrepp som "loose coupling"

och "Peters princip" är enkla och generella, men inte exakta. Den teoribildning jag haft med

mig kännetecknas av detsamma; den innehåller inte några precisa påståenden om vad man kan

förvänta sig att finna i beslutsfattares omvärldsmodeller i termer aven fullständig uppräkning

av alla variabler och samband samt deras relativa betydelse.

Paradoxalt nog finns det även fördelar med att närma sig ett studieobjekt med de

begränsande sociala konstruktioner sonl teorier utgör. Den stora fördelen är, att forskaren bär
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med sig ett system av påståenden vilka på ett enhetligt och sammanhängande sätt beskriver och

förklarar fenomen inom ett visst undersökningsområde (en teoridefinition i Molander 1983 s

37); ett system av samlad erfarenhet, ett system som anger skäl till varför vissa variabler skall

medtagas medan andra skall väljas bort. I och för sig har jag redan sagt att människor alltid bär

med sig ett system av denna typ i form av något slag av antaganden om världen, men

forskningens teorier har, i alla fall i idealfallet, blivit föremål för en successiv finslipning över

tiden - tack vare att de artikuleras explicit och utställs till offentlig granskning. Teorier är

emellertid sällan långt ifrån fullständiga, något som jag varit inne på ovan, bl.a. i en diskussion

aven del problem med existerande kognitiva teoriers applicering på beslutsfattare som ser ut i

ett företags omvärld. Men även ofullständigheten kan faktiskt vara en styrka i teorier. Vad jag

menar är, att ibland ser man vad som saknas först mot en ofullständig bakgrund. En liknelse

som jag tycker är intressant i detta sammanhang kan hämtas från Lindholm (1979): en lampa

skiner över en slätt. Om vi låter ljusets styrka öka, så ökar naturligtvis omfattningen på det

upplysta området. Men vad som samtidigt sker är, att vi också ser ett större område som inte är

upplyst. Och som Sokarates uppges ha sagt - att veta vad man inte vet är början på visheten.

Mot denna bakgrund kan jag endast säga så här: när jag närmar mig det som denna

studie intresserar sig för, beslutsfattares omvärldsmodeller, bär jag med mig en uppsättning

föreställningar - vare sig jag vill det eller inte, ty utan dem kan jag inte närma mig studie

objektet. I bästa fall innehåller dessa föreställningar inslag som låter mig fånga in relevanta och

viktiga aspekter på beslutsfattares omvärldsmodeller, i sämsta fall kommer de att tvinga in

beslutsfattarnas modeller i en begränsad begreppsvärld som skymmer egenskaper som bör

blottläggas för att kunskapsbildningen på området skall kunna föras franlåt.

Ambitionen är naturligtvis att hamna i det bästa utfallet, och för att uppnå detta har jag

valt att för det första försöka arbeta med den explicitet som diskuterades inledningsvis. Fast där

talade jag endast om explicitet i termer av möjligheter för en extern kvalitetskontroll. Det finns

dock en annan aspekt på explicitet som är viktig, nämligen explicitet som en slags intern

granskning. Vad jag menar är så här: om man själv tvingar sig till att explicit franlställa sin

teoretiska referensranl, tvingar man sig samtidigt att ta ställning till den teori man använder.

Själva processen att uppnå explicitet är alltså en källa till kritisk granskning av den teori man

står inför. Man finner då att vissa antaganden är ofullständiga, "ofärdiga", och svåra att

uttrycka på ett explicit sätt. Och då förkastar man dem; de får inte vara med. Det är så jag

försökt arbeta med den teoretiska referensram som skall redovisas i de två följande kapitlen,

och om jag lyckats med detta, vilket inte alls är säkert, kan dessutom förhoppningsvis bli

föremål för en extern granskning.

För det andra, som ytterligare ett steg att försöka hamna i det bästa av utfallen, har jag

valt att arbeta med en kombination av datainsamlings- och analysinstrument. För även data

insamlings- och analysmetoder är begränsande till sin natur. Men mer om detta nedan.
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Metod

Föregångare till denna studie

Det är välbekant att vi har en benägenhet att presentera vårt tillvägagångssätt i en studie som en

slags linjär och friktionsfri process - fast detta sällan är fallet. I detta sammanhang brukar man

säga, att man inte skall utsätta läsaren för sin egen inlärningsprocess. Detta tycker jag är ett

rimligt synsätt, men jag kan också tilltalas av de termer i vilka Olof Lagercrantz beskriver "den

goda texten", som kännetecknas av "förbindelser mellan skilda tider, platser, medvetanden och

syftningar som pekar framåt och bakåt" (Lagercrantz 1990). I förlängningen av detta skymtar

en fullständig rekonstruktion av forskningsprocessen - något som i och för sig förefaller rimligt

givet krav på explicitet. Här nöjer jag mig dock med att säga, att den metod som presenterats

nedan har vuxit fram i några tidigare studier, och i dessa studier kan också flera av

grunddragen i beskrivningsschemat skönjas. De aktuella studierna är följande: Söderlund

(1989), Söderlund (1990a), Söderlund (1990b), Söderlund (1990c), Söderlund (1991),

Söderlund och Vilgon (1992), Söderlund & Vilgon (1993) samt Vilgan & Söderlund (1991).

Metoden, som den framställs nedan, har alltså funnit sin form över tiden - i en process som kan

betraktas som allt annat än linjär.

Konstruktion av beskrivningsschema

För att närma mig studiens syfte har jag konstruerat ett beskrivningsschema för omvärlds

modeller. Den litteratur son1 använts för detta ändamål är hänförbar till två olika områden.

Det första området avser modeller av industriföretagets utbyte med omvärlden. Här har

jag utgått från allmän teori om öppna systern, för att sedan, som nämnts, koncentrera mig på tre

specifika modeller: strukturekonomi, nätverksteori och en marknadsföringsmodell. Det andra

området avser kognitiva teorier, dvs teorier om mänskligt tänkande i allmänhet och besluts

fattares omvärldsmodeller i synnerhet.

Vad detta handlar om är alltså två olika teoribildningar, i så måtto att den första avser

företaget och dess omvärld, medan den andra avser individer/beslutsfattare och deras omvärld.

Inom det sistnämnda området har "omvärlden" som redan nämnts vanligtvis betydelsen av allt

som omger en individ - men ibland även individers syn på det som omger ett företag. Teorier

inom båda områdena är i denna bemärkelse ibland överlappande, ibland inte. Varför då

"blanda" dessa två områden? Anledningen har diskuterats tidigare i detta kapitel, nämligen att

teorier är begränsande till sin natur. Genom att sammanföra dessa båda områden anser j ag

därför att jag ökar möjlighetet att hålla dörren öppen för aspekter på omvärldsmodeller som är

viktiga att studera.
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Resultatet av denna sammanjämkning har blivit ett beskrivningsschema som har varit

styrande för den empiriska datainsamlingen. Exakt hur denna styrning kommit till uttryck kan

jag inte uttala mig om, eftersom jag själv antagligen arbetar med outtalade antaganden om vad

jag tycker är intressant att studera. Men, som sagt, genom att redovisa innehållet i den litteratur

jag gått igenom, kan förhoppningsvis en läsare se detta klarare än jag själv.

Litteraturstudierna har emellertid pågått parallellt med datainsamlingen - på ett sådant

integrerat sätt att det ibland är omöjligt att uttala sig om olika impulser till beskrivningsschemat

kommit från empiri eller teori. Min oförmåga att på ett detaljerat sätt återge den process som

gav upphov till schenlat är dänned ett avsteg från vad som nämdes inledningsvis i detta kapitel;

vikten av explicitet. Samtidigt får min oförmåga ses som ett ofrånkomligt inslag i den

vetenskapliga kunskapsbildningsprocessen; vissa delar av processen är till sin natur "random",

"unanalyzable", "messy" och följer knappst en rationell modell; något som innebär att alla

aspekter på processen ej är möjliga att beskriva (Daft 1983). Konstruktionen av beskrivnings

schemat påminner i själva verket om att uppställa hypoteser, en aktivitet som Friedman (1953 s

35) har beskrivit på följande sätt: "The construction of hypotheses is a creative act of

inspiration, intuition, invention; its essence is the vision of something new in a familiar

material. The process must be discussed in psychological, not logical categories... ".

Datainsamling

Yal av datainsamlingsinstrument är, precis som val av teori eller beskrivningsschema, ett sätt

att "se". Vissa datainsamlingsintrument fångar in vissa saker, men lämnar andra åt sidan. Ett

val av ett datainsamlingsinstrument utgör alltså i sig en begränsning av vad man kommer att

finna. Till detta kommer ett annat problem av särskild betydelse för denna studie - studien avser

ju att fånga in beslutsfattares omvärldsmodeller, helst med minimal inblandning från min sida.

Av skäl som anförts ovan är dock en sådan inblandning oundviklig. Men jag har ändå upplevt

att graden av inblandning varierar mellan olika datainsamlingsinstrument.

Därför har jag valt tre typer av datainsamlingsinstrument (intervjuer, personliga variabel

figurer och dokumentanalys), vilket har kommit till uttryck i två delstudier. Den konkreta

uppläggningen av dessa delstudier utgörs aven hel del tekniska detaljer, och därför väljer jag

att redovisa dem i anslutning till den data de genererade (en översikt av studiens disposition

följer nedan). Men det kan ändå vara på plats att säga något om deIstudierna här.

Den första deIstudien var upplagd på följande sätt. Genom litteratur om leverantörer till

fordonsindustrin var det möjligt att identifiera ett antal tendenser som tycks göra sig gällande i

branschen. Litteraturen har utgjorts av branschstudier, tidskriftsartiklar och årsredovisningar.

Tanken bakom detta förfarande var, att hitta ett antal tendenser att utgå från inför intervjuer

med beslutsfattare; jag har känt ett behov av att bygga upp frågeställningarna kring ett antal
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påtagliga trender i den aktuella branschen. Detta därför att det inte framstår som meningsfullt att

närma sig beslutsfattare med frågor som avser deras världsbilder i allmänhet. Innehållet i dessa

branschstudier (samt min sammanfattning av dem som i sin tur utgjorde basen för mina frågor

till beslutsfattarna) redovisas i ett separat kapitel (Kapitel 7). Tendenserna var följande: ökat

behov av internationalisering; ökat behov av systemleveranser; kvalitet, produktutveckling och

"just-in-time-relationer" son1 viktiga konkurrensmedel; omstrukturering i termer av primär- och

sekundärleverantörer och, till sist, förändringar i termer av samarbete och konkurrens mellan

leverantörer.

Dessa tendenser togs som utgångspunkt för intervjuer med beslutsfattare i branschen.

Totalt handlar det om 15 beslutsfattare. Jag träffade alltså beslutsfattare och frågade dem vad de

ansåg om de olika tendenserna, speciellt med avseende på hur tendenserna påverkade besluts

fattarnas företag. Intervjuerna varade mellan en och en halv till tre timmar; således hade besluts

fattarna inga problem att uttala sig om de aktuella tendenserna. Ingen hävdade heller att någon

av dessa tendenser var oviktig, vilket kan tas som en indikator på att tendensernas existens

utgör ett allmänt accepterat inslag för de som arbetar i branschen. Informationen från inter

vjuerna sammanställdes i form av "berättelser" som skickades till beslutsfattarna. De gavs då

tillfälle att lägga till, stryka, eller på andra sätt ändra i berättelserna. Intervjuerna genererade

därmed främst föreställningar om de olika tendenserna ovan, vilket i sig utgör en begränsning;

intervjuerna genererade inte data om annat i beslutsfattarnas verklighet. I en del fall betonade

beslutsfattarna mycket tydligt och specificerat hur olika variabler i deras tillvaro var kopplade

till varandra. Men de specificerade inte alla tänkbara samband mellan delarna i sina världs

bilder. Därför genomfördes ytterligare en datainsamlingsaktivitet.

Efter intervjuerna skickades en personlig variabelfigur till beslutsfattarna; en figur som

illustrerar de variabler jag uppfattade - eller som beslutsfattarna uttryckligen sa - var viktiga i

deras arbete. Även här hade beslutsfattarna möjlighet att ändra i materialet - de gavs möjlighet

att stryka eller lägga till variabler i figurerna. Meningen med figurerna var, att beslutsfattarna

skulle rita in pilar som illustrerade hur de uppfattade att de olika variablerna var kopplade till

varandra i kausala avseenden.

Eftersom jag, som sagt, upplever att forskarens val av datainsamlingsinstrument

påverkar vad forskaren kommer att "se", valde jag att utföra ytterligere en deistudie - men med

ett annat datainsarrllingsinstrument. Denna deistudie gjordes med utgångspunkt i dokument

som producerats för helt andra samnlanhang tin denna studie, nänlligen årsredovisningar, och

närmare bestämt den verkställande direktörens förord i del11. Fyra beslutsfattare i tre leverantärs

företag ingår i denna deistudie. Ingångsdata i detta sal11tnanhang är alltså skrivna texter, och

dessa texter har analyserats på samn1a siltt S0l11 de personliga variabelfigurerna. Det skulle ha

varit intressant om alla beslutsfattarna i denna deistudie hade varit identiska med besluts

fattarna i den första deistudien, inte nli nst för ökad skritva i uttalanden om olika datainstrument
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verkligen ger olika data. Men så blev det inte. Skälen till detta kommer att redovisas senare.

M~n en av beslutsfattarna i denna deistudie ingår i alla fall i den första deistudien; från en av

beslutsfattarna har data alltså sanllats in med hjälp av intervjuer, variabelfigur och års

redovisningstext.

Analys av data

Återigen finns det anledning att tala om begränsningar, för varje analysmetod innehåller

begränsningar. Och därför har jag valt att arbeta med flera olika metoder. Några av de metoder

jag använt tar fasta på kvantitativ data, och exen1pel på sådana metoder är faktoranalys,

CONCOR-analys och en del matrisalgebra. Metoder av detta slag innehåller många tekniska

detaljer, och för att presentationen av dem skall bli någorlunda läsvänlig har jag valt att

introducera dem i anslutning till den data som de skall hantera. De presenteras alltså senare.

Andra metoder som jag använt har sin utgångspunkt i kvalitativ data, och har såvitt jag vet har

en del av dem inget särskilt namn - utan de utgör situationsanpassade ansatser för att hantera en

del aspekter på datamaterialet. Även dessa kommer att introduceras i anslutning till den data

som är aktuell.

Vad jag vill göra här är alltså inte att utförligt gå igenom var och en av de använda

analysmetoderna. Eftersom analysmetoderna tar fasta på kvantitativ och kvalitativ data, vill jag

istället säga något om dessa två typer av data rent allmänt - eftersom en del forskare tycks anse

att de står i ett motsatsförhållande till varandra. Min syn på detta är snarare en syn som

återfinns i Glaser & Strauss (1967). De hävdar att det inte finns någon fundamental motsättning

mellan kapacitet och syften med användning av kvantitativ och kvalitativ data, utan att båda

formerna är användbara - både för verifiering och teorigenerering - samt att båda formerna ofta

är nödvändiga. Båda är nödvändiga som "supplements, as mutual verification and, most

important for us, as different forms of data on the same subject, which, when compared, will

each generate theory (ibid s 17-18).

Några sammanfattande ord om metoden

I det som jag här kallat metod, dvs aktiviteter som utförs för att studiens syfte skall uppfyllas,

kan tre huvuddelar urskiljas; konstruktion av beskrivningsschema, insamling av data samt

analys av data. Och var och en av dessa delar innebär begränsningar; jag tänker på dem som

vore de tre olika typer av nät för att fånga in beslutsfattares omvärldsmodeller. Ett nät

kännetecknas ju av att det fångar vissa saker men släpper igenom andra, och det är så jag vill

betrakta denna studie - vissa aspekter kommer att fångas in men andra släpps igenom. Detta är

oundvikligt, men eftersom jag anser att det område som är aktuellt här kännetecknas av många
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oklarheter, har jag inte velat arbeta med ett enda nät.

Studiens disposition

Studiens fortsatta disposition kan beskrivas i termer av tre block. I det första blocket

presenteras av den teoretiska referensramen, i det andra blocket presenteras insamlingen och

behandlingen av data, och i det tredje blocket analyseras data i ljuset av den teoretiska

referensramen. En översikt av dessa tre block ges i Figur 3.1, och nedan skall jag säga några

ord om de kapitel som ingår i blocken.

Block 1

Block 2

Block 3

Kapitel 4: Teori om företagets relation till omvärlden
Kapitel 5: Teori om beslutsfattares kognition
Kapitel 6: Ett beskrivningsschema för beslutsfattares omvärJdsmodeller

Kapitel 7: Leverantörerna till fordonsindustrin - en branschöversikt
Kapitel 8: OmvärldsmodelJer i leverantörsföretagen: Deistudie 1
Kapitel 9: Jämförelse av beslutsfattarnas omvärldsmodeller: Deistudie 1
Kapitel 10: Omvärldsmodeller i leverantörsföretagen: Deistudie 2

Kapitel 11: Omvärldsmodellerna och den teoretiska referensramen
Kapitel 12: SluL~atser

Figur 3.1: Studiens disposition i form av tre block med nedbrytning på kapitelnivå.

Block 1 utgörs av den teoretiska referensramen. Blocket består för det första av teori

om företagets relation till omvärlden, i form av teori om företaget som ett öppet systern i allmän

form och i form av tre specifika tillämpningar av detta synsätt - strukturekonomi, en

marknadsföringsmodell och nätverkssynsäUet (Kapitel 4). För det andra består blocket av teori

om beslutsfattares kognition (Kapitel 5). Genomgången av desa två områden utmynnar i ett

beskrivningsschema för det empiriska materialet, och schemat redovisas i ett separat kapitel

(Kapitel 6). Schemat innehåller de beskrivningsdimensioner som angetts i syftet: variabler,

kausala samband mellan variabler och komplexitet. Denna uppläggning är resultatet av ett val,

där det ena alternativet var att direkt redovisa beskrivningsschemat - utan att utsätta läsaren för

den litteratur SOOl genererat scheolat. Jag har dock valt att redovisa den bakomliggande

litteraturen, och den fräolsta anledningen till detta är att jag skall återkomma till den när det blir

dags att göra uttalanden om vad som kan tänkas förklara egenskaperna hos beslutsfattares

omvärldsmodeller (vilket sker i Kapitel 11).

Block 2 skall ses mot bakgrund av de två första syftena i studien; att beskriva och
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jämföra omvärldsmodeller hos beslutsfattare. Blocket inleds med en översikt av leverantörs

företagens situation - som den framträder i ett antal branschstudier (Kapitel 7). Översikten togs

som utgångspunkt för den första deistudien, där data samlades in med intervjuer och personliga

variabelfigurer. Jag har alltså använt sekundärdata som utgångspunkt för mina frågor till

beslutsfattarna, vilket innebär att frågorna kan betraktas som styrda av denna sekundärdata - det

är därför översikten av sekundärdata redovisas explicit. Resul tatet av den första deistudien

presenteras i Kapitel 8, Omvärldsmodeller i leverantörs!öretagen: DeIstudie 1. I det följande

kapitlet görs ett försök att jämföra beslutsfattarna inbördes och att dela in dem i grupper

(Kapitel 9). Därefter kommer turen till den andra deistudien, Omvärldsmodeller i leverantörs-

företagen: DeIstudie 2, där data samlades in genom dokument som beslutsfattarna skrivit

(Kapitel 10). De två deistudierna presenteras alltså isolerade från varandra - därför att de

genomförts med olika datainsamlingsinstrument. Som jag antydde ovan kan man förvänta sig

att olika datainsamlingsinstrument påverakar bilden av det studerade fenomenet, och utan att

föregå handlingen alltför mycket kan jag nämna att så blev fallet här - vilket innebär att jag ser

det som viktigt att hålla isär de båda delstudierna.

Block 3 utgör ett försök att knyta ihop beslutsfattarnas omvärldsn1odeller med den

teoretiska referensramen. Detta block avser alltså det tredje syftet i studien; att förklara

beslutsfattares omvärldsmodeller i termer av teori. Vad som händer i detta block är följande:

beslutsfattarnas omvärldsmodeller jän1förs med dels teori om företaget som ett öppet system i

dess allmänna form, dels med strukturekonomin, marknadsföringsmodellen och nätverks

synsättet. Sedan diskuteras beslutsfattarnas omvärldsmodeller i termer av kognitiv teori.

Diskussionen förs utifrån de tre beskrivningsdimensioner som jag skisserat i syftet: variabler,

kausala samband mellan variabler och komplexitet. Denna diskussion förs i Kapitel11.

Avslutningsvis dras slutsater i Kapitel 12.

Innan det är dags att börja med innehållet i det första blocket, den teoretiska referens

ramen, vill jag bara säga ett par ord om några framställningstekniska aspekter på texten i den

här studien. För det första kommer decimaltal att anges med det anglo-saxiska systemet, dvs

n1ed punkt i stället för komma (t.ex. "4.567"). Detta av två skäl: jag tycker att det är mer

typografiskt tilltalande och de kvantitativa analysprogram jag arbetar med har detta system. För

det andra består många av mina referenser av litteratur på engelska. Eftersom jag i princip är

motståndare till att blanda engelska och svenska i en text ger detta problem. Så gott det går

försöker jag dock översätta engelska begrepp till svenska och redovisa det engelska begreppet

inom parentes.
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Kapitel 4

Teori om företaget och dess relation till
omvärlden

Inledning

rdet här kapitlet tas det första steget mot ett beskrivningsschema för beslutsfattares omvärlds

modeller. Det sker genom att intresset riktas mot den grundstruktur som finns i modeller av

företaget som ett öppet system, dvs modeller i vilka företagets omvärld spelar en viktig roll för

förståelsen av företaget. Upplägget följer de aspekter på omvärldsmodeller som är aktuella i

denna studie: variabler, kausala samband mellan variabler samt komplexitet.

Jag inleder med modeller av företaget son1 ett öppet system i generell form. De variabler

som är av primärt intresse här är omvärldsvariabler, dvs variabler som är "externa" från ett

fokalt företags utsiktspunkt - med andra ord de olika delar som omvärlden kan sägas bestå av.

Variablerna skall diskuteras i termer av den gränsdragningsproblematik som medföljer ett öppet

systemsynsätt; för att identifiera variabler av denna typ måste man någonstans dra en gräns

mellan företaget och dess omvärld, samt mellan det som är omvärld och det som inte är

omvärld. Men denna gränsdragning är problematisk, vilket är en viktig aspekt på diskussionen

om variablerna.

Givet att man erkänner att företag har en omvärld, samt att kausala antaganden utgör

centrala mekanismer för att förstå företaget och dess omvärld, blir nästa punkt i kapitlet aktuell;

hur kan vi beskriva företagets kausala förhållande till omvärlden? Jag kommer att diskutera

detta i termer av två extremfall som kan härledas från litteratur där företag betraktas som öppna

system. Dessa extremfall är handlingsfrihet och determinism.

Om vi erkänner att företag har en omvärld som det är kausalt relaterat till, uppstår

följande fråga som skall behandlas - finns det något allmänt begrepp vi kan använda för att

beskriva en uppsättning variabler som är relaterade till varandra i kausala termer? Ett begrepp

som är relevant i detta sammanhang är komplexitet, vilket jag skall försöka ge en mer precis

innebörd genom att diskutera dess tillämpning i ansatser med ett öppet systemsynsätt.

Kapitlet avslutas med en närmare granskning av tre specifika modeller, vilka är

influerade av tanken om företag som öppna system: strukturekonomin, "marketing-mix

synsättet" och nätverkssynsättet. Men de skiljer sig när det gäller a) de delar av omvärlden som

inkluderas, b) antaganden om företagets kausala relationer till omvärlden samt c) komplexitet.

Innehållet i de tre modellerna med avseende på dessa aspekter skall bli föremål för intresset i

den sista delen av kapitlet.



46

Det öppna systemet har en omvärld

Tanken om företaget som ett öppet system är en frukt av ett synsätt som brukar kallas "general

system theory". Detta synsätt har ett brett fokus; synsättet är enligt Berrien (1976) ett försök att

förstå "not only social organizations but organizations running from molecular to astronomical

leveis", och bland applikationerna märks sådana områden som meteorologi, kommunikations

teori, stadsplanering, utveckling av vapensystem och ekologi (ibid). En av de mest betydelse

fulla upphovsmännen till synsättet var von Bertalanffy, en biolog, och själva kärnan i synsättet

innebär en liknelse mellan organisationer och organismer - båda är öppna i förhållande till

omvärlden Ufr Morgan 1986).

Ovan, när jag försökte ange motiv till upplägget i denna studie, har jag redan berört två

grundläggande antaganden i det öppna systemsynsättet. Det första antagandet är att det är

viktigt att ta hänsyn till företagets omvärld när man är intresserar sig för företag, därför att

företaget är beroende av införsel av resurser från omvärlden; om företaget sluter sig i

förhållande till onlvärlden, kommer det att kvävas i entropi. Och det andra antagandet är att

företaget inte bara måste hålla sig öppet i förhållande till omvärlden - företaget även måste tolka

omvärlden (Katz & Kahn 1969). Ett annat antagande i detta synsätt är att öppna system

omvandlar resurser från omvärlden, "sorne work gets done in the system" som Katz & Kahn

(ibid s 93) uttrycker det, samt att det öppna systemet avsätter slutprodukten av omvandlingen i

omvärlden. Det öppna systemet måste därmed behandla information om omvärlden i två

avseenden, både i fråga om införsel och avsättning av resurser. Detta gäller även för den

utanförstående observatören son1 bekänner sig till det öppna systemsynsättet i sina försök att

begripa vad företag gör. Därnled inställer sig följande fråga - vad är egentligen omvärlden?

Frågan är problematisk, vilket beror på de gränsdragningsproblem som skall behandlas i det

fortsatta.

Det första gränsdragningsproblemet · var böriar omvärlden?

Detta problem - hur gränsen skall dras mellan en organisation och dess omvärld - är kanske det

mest svårlösta av de gränsdragningsproblem som skall behandlas här.

En intressant liknelse som är belysande i detta samnlanhang har gjorts av Starbuck

(1983), som menar att man kan betrakta en organisation som ett moln. När man är tillräckligt

långt inne i molnet ser man tydligt dess egenskaper, och man inser att man faktiskt befinner sig

inne i molnet och inte utanför det. Och när man är tillräckligt långt bort från molnet, dvs

tillräckligt långt utanför det, ser man tydligt att man är just utanför och inte innuti. Men när man

nännar sig gränsen mellan moln och icke-moln blir gränsen alltmer otydlig; det är en i allra

högsta grad diffus zon.
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Till detta kommer en speciell aspekt sonl medför problem. Många organisationers

omvärld består nämligen av just organisationer - andra organisationer, med vilka en fokal

organisation har ett utbyte. Och om det är svårt att dra en gräns mellan en organisation och dess

omvärld, blir gränsen än svårare att dra om omvärlden består av flera organisationer. En

intressant aspekt på detta är att vi inom många områden bevittnar framväxten av allt större

organisationer; i många branscher blir exempelvis antalet företag allt färre och allt större,

eftersom företag köper upp varandra eller knyts närmare varandra inom ramen för olika

samarbeten. Detta betyder att en del organisationer själva kon1ffier att utgöra en allt större del av

det som tidigare var deras omvärld. Annorlunda uttryckt kan man säga att när dessa

organisationer"öppnar dörren" till omvärlden stöter de på sig själva där de tidigare hade stött

på omvärlden. Detta betyder dock inte att de stora organisationernas omvärld minskar i

omfattning. Snarare tvärtom. När man införlivar andra organisationer får man vanligtvis deras

omvärld på köpet, vilket betyder att den totala omfattningen på omvärlden ökar.

Inom befintlig litteratur återfinns många försök att besvara frågan var gränsen mellan

företaget och omvärlden skall dras, och jag kommer här att koncentrera mig på två av dem. Det

första försöket finns bl.a. i Pfeffer & Salancik (1978 s 32), vilka utgår från aspekter som har

att göra med påverkan:

"The organization is the total set of interstructured activities in
which it is engaged at any one time and over which it has
discretion to initiate, maintain, or end behaviours...The orga
nization ends where its discretion ends and another's begins."

Problemet med denna definition illustreras kanske allra tydligast av s.k. gränspersoner,

dvs personer som befinner sig i gränslandet mellan olika organisationer (se t.ex. Adams 1976

för en översikt av litteratur inom området "boundary roies"). Gränspersoner, SOUl exempelvis

inköpare och försäljare, är organisationens ansikte utåt, samtidigt som de är omvärldens ansikte

innåt. De utgör alltså en mycket betydelsefull länk mellan organisationen och omvärlden, inte

minst i informationsavseende. Frågan är faktiskt om det finns något viktigare sätt för en

organisation att erhålla omvärldsinfonnation än via gränspersonerna. Men gränspersonerna kan

samtidigt vara svåra att påverka, eftersom de vanligtvis tillbringar mer tid i omvärlden än med

medarbetare i den egna organisationen. Ofta ligger det dessutom i deras roll att försöka

identifiera sig med omvärlden, vilket kan innebära att de känner en större närhet till omvärlden

än till den egna organisationen. Vidare kan gränspersonerna sällan observeras under sina

omvärldskontakter; det är främst utfallet av kontakterna som blir synliga i ett senare skede (en

order, en förlorad kund, etc). Och det som organisationens kärna inte ser blir svårt att påverka.

Gränspersoners tillvaro utgör således ett exempel på den problematik som infinner sig om man

försöker definiera gränsen mellan organisationen och omvärlden i termer av organisationens



48

förmåga att påverka organisationsmedlemmar.

Ett annat sätt att definiera gränsen är, att dra den utifrån den grupp av människor som

delar "a distinguishing ideology, perception of the world or distinctive organizational

paradigm" (Pfeffer 1981 s 13). Men även denna definition blir problematisk. Antag till exempel

att en organisation har en anställd som har helt andra uppfattningar än övriga anställda. Denne

person skulle med definitionen ovan hamna utanför organisationen, trots att personen i fråga

kanske dagligen befinner sig i den rent fysiskt; i sitt rum, vid sin maskin, eller vad det kan

vara. Och en person som sedan länge är pensionerad, och inte ens befinner sig i närheten av

nuvarande medarbetare, kanske fortfarande är helt uppfylld av andan i organisationen - skall

denne person då betraktas som en del av organisationen? Till detta kan man lägga en viktig

tendens som tycks finnas i alla större organisationer - att olika avdelningar inom organisationen

har olika sätt att se på verksamheten. Exempelvis kan olika avdelningar skilja sig i sin syn på

vad som är viktiga mål och nledel i organisationen (se bl.a. Cyert & March 1963 s 117, Daft &

Lengel1984, Hambrick & Mason 1984, Katz 1964, Ruekert & Walker 1987). Jag återkonlmer

mer utförligt till detta senare i studien, men här kan det konstateras - med avseende på Pfeffers

gränsdefinition ovan - att det som vi i vardagligt tal kallar en organisation ofta kan betraktas

som ett flertal sammanlänkade "sub-organisationer". Detta betyder att en avdelning mycket väl

kan uppfatta andra avdelningar, i samma organisation, som "omvärld". Således finns det även

problem med gränsdragning i termer av medarbetare med gemensamma ideologier.

Ett intressant alternativ till denna definition återfinns i och för sig hos Donnellon et al

(1986). De menar att organisationer kan existera utan en gemensam ideologi hos organisations

medlemmarna; de hävdar att medlemmarnas gemensamma föreställningar om beteendemässiga

implikationer kan vara det som håller samman organisationer, något som benämns "equifinal

meanings". Fast Donellon et al antyder samtidigt att denna typ av gemensam mening är

"precarious" och att den kan vara flyktig på lång sikt.

Ett sätt att hantera problem av detta slag är att helt enkelt låta bli att dra någon tydlig

gräns mellan företaget och dess omvärld. Exempelvis förespråkar Mattsson (1976) "en

systemsyn i vilken flera företagsenheter ingår", något som kan vara en aktuell analysenhet i fall

där "system av närstående företag är så välavgränsade från varandra att man kan tala om att

konkurrensen inte främst sker mellan olika företagsenheter utan mellan grupper av företag" (jfr

"blockkonkurrens" i termer av Konsum-, ICA- och Dagabblocket). Ett annat och mer extremt

synsätt är att avstå från gränsdragning helt och hållet; ett synsätt som diskuteras av Weick

(1979 s 132):



49

"Boundaries between organizations and environments are never
quite as clearcut or stable as many organizational theorists think.
These boundaries shift, disappear, and are arbitrarily drawn. We
don't take them very seriously."

Men när man står inför att utföra en studie blir det svårt att avstå från gränsdragningar.

Innan jag utvecklar detta vill jag emellertid beröra ett annat gränsdragningsproblem - var

gränsen skall dras mellan omvärlden och det som inte är omvärlden.

Det andra gränsdragningsproblemet · var slutar omvärlden?

Ett sätt att lösa detta problem är, att säga att allt som inte är "organisationen" är dess "omvärld".

Detta betyder att allt - "allt i hela världen" - inkluderas i organisationens omvärld. Så mycket

information kan knappast inkluderas i en analys. Men det är inte nödvändigt att ta hänsyn till

"allt i hela världen". Anledningen till att omvärlden är intressant från en organisations synvinkel

är ju det ovan nämnda beroendet i termer av utbyte. Och en organisation är inte beroende av ett

utbyte med allting i omvärlden. Ett tidigt exempel på detta antagande finns i Dill (1962). Det

diskuteras också i Hall (1972 s 26) som menar att alla potentiella delar av omvärlden inte kan

inkluderas i en hanterbar analys. Herbert Simon (1969 s 215) ger uttryck för en liknande tanke:

"We are not interested in describing some physically objective world in its totality, but only

those aspects of the totality that have relevance as the 'life space' of the organism considered" .

Vanligtvis hanteras detta genom att prioritet ges till vissa delar av omvärlden, medan andra

endast omnämns sonl potentiellt viktiga. Paradoxalt nog tycks alltså det öppna systemet sluta sig

när ett "tillräckligt" antal delar räknats upp - systemet når förr eller senare en "utmattnings

gräns" (WesterIund & Sjöstrand 1975 s 45).

I konkreta termer kommer detta i typfallet till uttryck genom att man skiljer mellan en

"näromvärld", med typiska beteckningar som "task environment", "direct environment" och

"organization-sets" och en "fjärromvärld" - med beteckningar som "general environment",

"macro environment" och "contextual environment" Ufr Aldrich & Whetten 1981, Dill 1962,

Jauch et al 1977, Jurkovich 1974, Morgan 1986, Osborn & Hunt 1974, Pennings 1977). Jag

kommer att använda begreppen när- och fjärromvärld nedan, och med näromvärld avser jag det

som Osborn & Hunt (1974 s 232-233) kallar för "task environment"; dvs den del av omvärlden

som är "relevant for goal setting and goal attainment" - något som dessutom avgränsas till de

organisationer med vilka en fokal organisation måste interagera för att överleva och växa. En

alternativ definition av näromvärlden är vad Aldrich & Wetten (1981 s 386) kallar "organization

set": "those organizations with which a focal organization has direct links". Med fjärromvärld

avser jag det som Osborn & Hunt (1974 s 232) kallar för "macro environment"; dvs "the larger

and more general franlework in which all organizations within a state, nation or geographical
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area nlust operate".

Indelningar i när- och fjärronlvärld på detta sätt bygger på antagandet att företaget är

mer beroende av vissa omvärldsdelar än andra. Men var skall vi dra gränsen mellan de båda

delarna - var skall vi anse att beroendet är så svagt, att vi kan hänföra det till en fjärromvärld?

För att detta skall kunna fastställas, måste vi kunna uttala oss n1ed hög precision om hur

omfattande olika beroendeförhållanden är. Men det kan vi sällan göra - mot bakgrund av

problemen med att fastställa kausalitet i sociala system Ufr diskussionen om kausalitet under

rubriken "Kausalitet som en social konstruktion" i Kapitel 3). Ibland sneglar vi avundsjukt på

naturvetenskapernas förmåga att konstanthålla olika variabler, men när det gäller dynamiska

system tycks tonen bli allt mer uppgiven även där - och vi får påståenden som att framtidens

väder kan styras aven fjärilsvinges fladder Ufr Davies 1990).

Således är det svårt att uttala sig generell t även om var gränsen skall dras mellan

omvärlden och det som inte är omvärld. Man kan emellertid konstatera, att huvuddelen av alla

studier av organisationer och deras förhållande till omvärlden ändå drar gränser - på olika sätt,

och med variarande grad av trovärdighet i motiveringarna till varför gränserna hamnat på ett

visst ställe.

Ytterligare ett gränsdragningsproblem · gränser inom omvärlden

Det är inte bara omvärlden i sin helhet som blir föremål för gränsdragningsproblem med ett

öppet systenlsynsätt. Problem upptsår också i fråga om var gränser skall dras mellan de objekt

som man väljer att klassificera som tillhörande företagets omvärld. Om man exempelvis

bestämmer sig för att "kunder" utgör en viktig del av ett företags o111värld, dvs att "kunder"

ingår i näromvärlden, ställs man också inför ett aggregeringsproblem. Skall varje kund

betraktas som unik och därmed som en separat del av omvärlden, eller finns det anledning att

sammanföra kunder som i någon nlening liknar varandra - exempelvis "svenska kunder",

"utländska kunder", "stora kunder", "små kunder", osv? Just när det gäller aggregering av

kunder finns det en stor mängd litteratur inom marknadsföringsområdet, i termer av

segmentering, och motsvarande nedbrytningar finns för andra omvärldsdelar inom områden

som fokuserar på specifika delar av omvärlden. Om det problemet har öppen systemteori i

allmän form inte mycket att säga, trots att problemet gör sig gällande när man försöker

applicera ett öppet systemsynsätt på företaget. Det tydligaste uttrycket för detta problem i öppen

systemteori är antagandet att omvärlden kan betraktas som bestående av subsystem av variabler

som är mer relaterade till varandra än till variabler i andra subsystem. Vi får dock inte veta

mycket om vilken karaktär variablerna i dessa substern har, vilket i sig är ett viktigt skäl till att

jag vill komplettera det öppna systemsynsättet i allmän form med tillämpningar i form av

struktur-ekonomi, "marketing-mix" och nätverkssynsättet.
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Gränser måste dras

Det är en sak att diskutera problemen med gränsdragningar i allmänhet, speciellt när andra

dragit gränser i en redan utförd studie, men det är en helt annan sak att försöka göra något åt

gränsdragningsproblemen när man själv står inför uppgiften att studera företag eller andra

organisationer med ett öppet systemperspektiv.

Min ståndpunkt i detta avseende är följande:

Det är uppenbart att det inte finns någon allnlängiltig lösning på hur gränserna skall

dras. Men trots detta drar vi likväl sådana gränser. Vi kan inte klara oss utan dem. Vi måste dra

dem. Detta sammanhänger med något som skall behandlas senare i studien - vår strävan efter

att kategorisera information, en av de viktigaste förutsättningarna för att vi överhuvudtaget skall

kunna tänka Ufr Stubbart 1989, Taylor 1975). Vi vill alltså gärna klassificera infonnation i

sådana kategorier som "organisationen" och "organisationens omvärld". I och med att vi gör

detta uppstår också någon slags gräns.

Ett exempel som är belysande i detta sammanhang kan hämtas från astronomins sätt att

hantera jordens omvärld, dvs rymden, och speciellt stjärnorna (se Snlircich & Stubbart 1985).

Vi vet att det inte finns någon Karlavagn där ute, inga Tvillingar, ingen Stenbock och inte

någon av de andra stjärnbilderna. De finns alltså inte där ute, i rymden. Men de finns inom oss,

i vårt tänkande - vi har konstruerat dem. Anledningen är att det blir besvärligt att hantera

infonnation om stjärnhimlen om man skall betrakta den som ett gigantiskt stort antal stjärnor

utspridda i rymden. Istället konstruerar vi bilder av olika grupperingar, helt enkelt genom att

avgränsa olika grupperingar från varandra med hjälp av streck mellan stjärnor.

Detsamma gäller för ekvatorn, Kräftans vändkrets, de olika tidszonerna, och många,

många andra gränser vilka endast finns som streck på ett papper eller imaginära linjer i vårt

medvetande. Stjärnbilderna har kanske förlorat sin betydelse i vardagslivet, men andra

imaginära linjer spelar roll för oss. Detta gäller inte minst vårt sätt att dra omvärldsgränser.

Och, som sagt, vi måste dra dem; de är en förutsättning för att vi överhuvudtaget skall kunna

närma oss detta område. Vad vi har att göra är alltså att dra gränser någonstans, och att försöka

motivera någorlunda hyggligt varför vi gör detta. Vi får helt enkelt leva med att gränserna alltid

kommer att vara godtyckliga ur någon synvinkel.

Givet att det då finns något som man kan kalla företag, och något annat som man kan

kalla omvärld, inställer sig en viktig fråga - hur kan man beskriva relationen mellan företaget

och dess omvärld? Denna fråga skall behandlas i det följande avsnittet.
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Det kausala förhållandet mellan företaget och omvärlden

Två extremfall för att beskriva kaudsalitet

De flesta modeller av företaget och omvärlden uttalar sig på ett eller annat sätt om det kausala

förhållandet mellan dessa två objekt. Ibland är antagandena mycket explicita, ibland så

outtalade att man får anstränga sig för att hitta dem. Men vanligtvis finns det alltså någon slags

kausalitet involverad i modeller av relationen företag-omvärld; något som är naturligt, givet att

förklaringar är ett av flera viktiga mål med vetenskaplig forskning. När det gäller kausalitetens

utseende kan man mot bakgrund av diskussioner i bl.a. Astley & Van de Ven (1983),

Hrebiniak & Joyce (1985) och Preston (1977) urskilja två extremfall - determinism och

handlingsfrihet.

Determinism

Enligt det första synsättet är omvärlden deterministisk, i så måtto att företaget anpassar sin

struktur och sina strategier för att nå någon slags överensstämmelse med den exogent betingade

omvärlden. Preston (1977 s 36) kallar detta synsätt för den klassiska föreställningen inom

ekonomi och organisationsteori - omvärlden existerar oberoende av "any action that the

organization mayor may not choose to take". Det tycks i själva verket vara detta antagande som

finns i det öppna systemsynsättet i dess allmänna form; det öppna systemet måste reagera på

vad som händer i omvärlden, det måste anpassa sig till omvärlden, omvärlden utövar ett

selektivt tryck på systemet - detta är nyckelord i många texter som avser öppna system (se Lex.

Berrien 1976, Emery & Trist 1965, Katz & Kahn 1969, Terreberry 1968).

Ett exempel på en specifik teoribildning med denna utgångspunkt är strukturekonomin

("industrial organization "), där marknadens struktur antas betinga företagens beteende på

marknaden (se exempelvis Bain 1966, Caves 1987). Ett annat exempel är neo-klassisk teori,

där fallet med perfekt konkurrens är att betrakta som determinism - priset är en exogent

betingad variabel från det enskilda företagets synvinkel. Ännu ett exempel är "population

ecology", där mycket deterministiska inslag i detta avseende återfinns. Nyckelordet tycks vara

naturligt urval - organisationen utformas mot bakgrund av urvalsmekanismer i omvärlden.

Ytterligare exempel är olika s. k. "contingency theories". En variabel som fått särskild

uppmärksamhet inom dessa är osäkerhet. Exempelvis antas olika grad av osäkerhet i

omvärlden ge upphov till olika typer av organisationsformer (se ex Downey et al 1975, Tosi et

al 1973). Pennings (1977 s 262) går till och med så långt att han hävdar att osäkerhet är "the

most salient feature of the environment", samt att "other attributes can be subsumed under the

more generic concept of uncertainty". Se också Starbuck (1983) för en utförlig uppräkning av
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andra omvärldsvariabler som antas påverka organisationens aktiviteter.

Handlingsfrihet hos företaget

Det andra huvudsynsättet när det gäller företagets kausala relation till omvärlden är att betrakta

omvärlden som ett resultat av företagets handlingsfrihet. En slags programförklaring för detta

synsätt finns i Child (1972), i en form aven diskussion av vad Child kallar" strategic choice".

Han menar att ett deterministiskt synsätt är för begränsat; "it fails to give due attention to the

agency of choice by whoever have the power to direct the organization" (ibid s 2). Och han

menar att de "strategiska val" som utförs av beslutsfattare ("the dominant coalition") i en

organisation "extends to the context within which the organization is operating" (ibid). Ett

exempel som Child ger på hur detta kan komma till uttryck är, att beslutsfattare har möjlighet att

välja vilken marknad de vill arbeta mot. Vidare, menar ChiId, kan man anse att beslutsfattare i

framförallt stora företag har möjlighet att utöva inflytande på den omvärld i vilken deras företag

befinner sig.

Liknande tankar finns i Galbraith (1967), som ger ett flertal exempel på hur företag kan

påverka sin omvärld. Fast i hans beskrivning är beslutsfattarna inte lika väl definierade sonl i

ChiIds dominerande koalition. Galbraith hänvisar i stället till den s.k. "teknostrukturen"; "a

collective and imperfectly defined entity (ibid s 82)". Detta kollektiv "embraces all who bring

specialized knowledge, talent or experience to group decision-making".

Med detta synsätt antas alltså organisationer kunna påverka omvärlden med ohka typer

av handlingar Ufr Zeithaml & Zeithaml 1984 s 48). Företagets ledning tillskrivs vanligtvis en

mycket viktig funktion i detta sammanhang, vilket dessutom avspeglar sig i samlings

beteckningar för olika teorier inom området. Exempel på sådana är "marketing management"

(se t. ex. Kotler 1988) och "strategic management" (exempelvis SchendeI & Hofer 1979).

Determinism och handlingsfrihet samtidigt

En del författare avvisar tanken på handlingsfrihet-detenninism som en strikt dikotomi. Cohen

& Cyert (1973 s 352) menar i detta sammanhang följande:

"The actions taken by the organization can have important effects
on the environment, and, conversely, the outcomes of the actions
are partially determined byevents in the environment".

Vidare (Lawless & Finch 1989 s 353):

"Firms have wide choice in some areas, and can develop strategies and
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affect their outcomes. On the other hand, externai forces constrain
events, putting some options beyond the controi of the finn. II

Samma tanke finns också hos Lentz (1981 s 132-133). Där redovisas resultatet av ett

antal empiriska studier, vilka ifrågasätter de deterministiska inslagen i strukturekonomin.

Slutsatsen är följande:

"... the environment appears to be both 'cause' and 'effect'. Through
an evolving pattern of interaction, some of its features are altered by
organizational initiatives. These features, in subsequent periods, influence
strategic choices and firm performance. Il

Ett exempel på en ansats där man kan utläsa att determinism och handlingsfrihet

förekommer sida vid sida, även om dessa begrepp inte används explicit, är nätverkssynsättet

(se Mattsson 1985 och Mattsson 1987 där nätverkssynsättet relateras till teoretiska

referenspunkter med explicita antaganden om företagets kausala förhållande till omvärlden); i

nätverkssynsättet betraktas företaget som involverat i ett kontinuerligt utbyte med omvärlden,

och vissa aspekter på utbytet kan påverkas av företaget - medan det i andra avseenden har att

anpassa sig till omvärlden.

Sammanfattningsvis har två extremfall av kausala synsätt urskiljts i diskussionen ovan;

determinism och handlingsfrihet. Determinism innebär att orsaker finns i omvärlden och

effekterna av dem i företaget. Och handlingsfrihet innebär det omvända; att orsaker finns i

företaget och att effekterna av dem finns i omvärlden. Båda dessa typer är som sagt extremfall

och drivs olika hårt i de olika teorier som utgjorde exempel ovan. I en del teorier förkastas

också tanken på kausalitet som antingen determinism eller handlingsfrihet; båda fOffilerna antas

kunna existera sida vid sida beroende på vilken del av omvärlden som avses och beroende på

vilken företagsaktivitet man intresserar sig för.

Några kommentarer om extremfallen

Ofta förekommer begreppet determinism i en mer allmän mening än ovan, nämligen som en

ontologisk teori i vilken följande komponenter ingår (Bunge 1979): a) antagandet att ingenting

kan uppstå från (eller utvecklas till) ingenting ("the genetic principIe"), och b) antagandet att

ingenting sker utan villkor eller i frånvaro av lagar ("the principle of lawfulness"). En av de

mest välbekanta tillämpningarna av detta synsätt är Newtons rörelselagar (se Davies 1990 för

en läsbar diskussion av dessa). Med denna mening i begreppet determinism innebär uttalanden

som att "företaget påverkar omvärlden", dvs det som kallats handlingsfrihet ovan, naturligtvis

också determinism - omvärlden är bestämd av vad företaget gör. Här reserverar jag dock

begreppet determinisnl för den situation där orsaker finns i omvärlden och effekter i företaget
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(vilket sammanhänger med att detta är en vanlig innebörd i begreppet determinism när det gäller

den litteratur jag använder i den här studien; det talas om "environmental determinism").

Låt mig också säga ett par ord om fall där handlingsfrihet och determinism existerar

sida vid sida. Jag tänker på denna situation i termer av assymetri i tiden; orsaker finns ibland

inom företaget och ibland utanför företaget - men som jag ser det finns de inte på båda ställena

vid en given tidpunkt.

Detta betyder emellertid inte att jag förnekar förekomsten av återföring mellan interna

och externa kausala variabler för en given aktivitet. När man erkänner förekomsten av

återföring är det dessutom frestande att gå utanför den enkelriktade kausalitet som begreppen

determinism och handlingsfrihet innebär; det är frestande att tala om "interaktion" eller

"interaktionism" (ömsesidig kausalitet) som ett begrepp i sig. Ett exempel på detta synsätt finns

hos Kant (som talade om "Wechselwirkung"); han betraktade enkelriktad och ömsesidig

kausalitet "side by side as mutually independent axioms" (Bunge 1979 s 161). Ett annat

exempel är Hegel som talade om ömsesidig kausalitet i termer av "gegenseitige Kausalität" . För

honom var orsak och verkan intimt sammanlänkande i en "many-sided and changing

connection"; ömsesidig kausalitet var ett steg i en process - "what is effect here and now will be

cause there and then, and vice verca" (ibid s 161-162).

Här vill jag dock inte tala om "interaktion" som ett extremfall i sig när det gäller

kausalitet, därför att jag anser att begreppen determinism och handlingsfrihet ger ett tydligare

fokus i en analys. Detta av två anledningar som jag hämtat från Bunge (1979). För det första

kommer orsaker definitionsmässigt före effekter i tiden ("the action has over the reaction the

definite advantage of priority in time", ibid s 162), så varje fall av "interaktion" kan vid en

given tidpunkt approximeras med enkelriktad kausalitet. För det andra torde få verkliga fall av

ömsesidig kausalitet kännetecknas av perfekt symmetri mellan orsak och verkan (ibid s 171);

något av de enkelrikade sambanden kan antas dominera.

Att förkasta orsak och verkan som symmetriska och därmed "standing on the same

footing" innebär, enligt Bunge, att vi förhoppningsvis kan undvika teoretiskt "muddie" och en

återgång till en medeltida, teleologisk världsåskådning. Samtidigt innebär dock synen på

enkelriktad kausalitet en approximation - men en approximation som förhoppningsvis

möjliggör en någorlunda klar analys av empiriska förhållanden. Det är mot den bakgrunden

extremfallen determinism och handlingsfrihet skall ses i den här studien.
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Komplexitet i det öppna systemet

Att beskriva systemegenskaper

Ovan har vi sett att omvärlden med ett öppet systemsynsätt inte är någon homogen, likformig

massa. Det är istället vanligt att man urskiljer två huvudsakliga omvärldsdelar - en näromvärld

och en fjärromvärld. Dessa delar kan i sin tur bestå aven mängd olika delar, och antalet delar

tycks bero på var modellkonstruktören når sin "utmattningsgräns" eller på vad modell

konstruktören anser vara den fokala organisationens "relevanta livsrum" för att återknyta till

Westerlund & Sjöstrand (1975) och Simon (1969). Vi har också sett att det kausala för

hållandet mellan företaget och omvärlden kan beskrivas på olika sätt, lllen vare sig vi väljer

handlingsfrihet eller determinism, eller båda delarna, uppnlärksanlmar vi att det finns relationer

mellan de delar som det öppna systemet inkluderar.

Därmed har vi de två komponenter, delar och relationer nlellan delarna, som man

vanligtvis anser bör vara för handen för att det skall vara meningsfullt att tala om ett system (se

till exempel Scott 1981 som använder denna definition av system). En naturlig följd av detta

sätt att betrakta världen är också att göra uttalanden om systemets egenskaper, inte bara om

egenskaper hos enskilda delar och deras inbördes relationer. I litteratur sonl behandlar

organisationen och dess onlvärld finner vi också ett flertal ansatser som fokuserar j ust på hur

delarna i systemet förhåller sig till varandra. Det är till det området jag nu övergår.

Den turbulenta omvärlden

Begreppet turbulens med avseende på omvärlden lanserades först, såvitt jag vet, av Emery &

Trist (1965). De diskuterar fyra typer av omvärldar, vilka skiljer sig i två dimensioner: graden

av sammankoppling mellan delarna och graden av snabbhet i de förändringar som fortplantas

mellan delarna. Och de hävdar att dessa fyra omvärldstyper kan existera simultant från en fokal

organisations synvinkel. Turbulens återfinns i en av de fyra omvärldarna, "the turbulent field",

som kännetecknas dels aven hög grad av sammankoppling mellan delar i omvärlden, dels av

en snabb takt i de förändringar som fortplantar sig mellan delarna. I en omvärld av detta slag

uppstår dynamiska processer "from the field itself"; aktiviteterna i systemet är "both persistent

and strong enough to induce autochtonous processes in the environment".

Emery & Trist antyder också att omvärlden går mot ett alltmer turbulent tillstånd över

tiden, och denna tanke har förts vidare av Terreberry (1968) som ger flera exempel på att detta

tycks vara fallet. Varför ökar då turbulensen över tiden? Terreberry resonerar på följande sätt:

öppna system - sonl exenlpelvis en organisation - antar i sig allt mer komplexa former över

tiden, och eftersom en organisations onlvärld består av andra öppna system - exempelvis andra
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organisationer - ökar också komplexiteten i omvärlden (ibid s 599). Hon definierar visserligen

inte komplexitet på ett tydligt sätt (och hon är inte ensam om att använda begreppet så att

läsaren måste gissa vad som avses), men det verkar som om hon med komplexitet avser graden

av sammankoppling mellan delar i ett system, och detta är alltså en av de egenskaper som

definerar turbulens.

Ett likartat resonemang finns i McCann & Selsky (1984), vilka också menar att

turbulensen i omvärlden ökar över tiden. Den mening de lägger i ordet turbulens är en ökande

grad av sammankoppling mellan element i omvärlden i samklang med en lägre grad av stabilitet

och förutsägbarhet med avseende på förändringar av elementen i omvärlden. En orsak till den

ökande turbulensen är en eskalerande omfattning och täthet i social interaktion som i sin tur är

en följd av "population growth and its demands" (ibid s 461). En annan orsak är en ökad

hastighet - men samtidigt ojämn fördelning - av teknologiska innovationer (ibid).

För att sammanfatta så långt är graden av turbulens, dvs graden av sammankoppling

n1ellan delar i ett system samt takten med vilken förändringar sprids i mellan delarna, en typ av

systemegenskap som vi finner i litteraturen om öppna system.

Återföring och komplexitet

Ett annat område som behandlar systemegenskaper i en mening som liknar det öppna

systemsynsättet är cybernetiken, för även där finner vi ett intresse för hur olika delar i system

är kopplade till varandra. Här hittar vi dock en fokusering på en speciell sorts sammankoppling

av delar - nämligen återföring i kausala termer. Ett enkelt exempel på återföring är följande:

variabeln A påverkar variabeln B som i sin tur påverkar A. Två allmänna typer av återföring

urskiljs vanligtvis (Jantsch 1989, Maruyama 1963); den första är negativ återföring, vilken

antas medföra stabilitet i systemet ("en ökning av A leder till en ökning av B som leder till en

minskning av A"). Den andra är positiv återföring, och den antas medföra förändringar son1

tillväxt och generering av nya systemformer ("en ökning av A leder till en ökning av B som

leder till en fortsatt ökning av A").

Vad skall vi då avse med komplexitet i ett system med återföring? Vi kan närma oss

detta genom att granska den typ av cybernetik som Jay Forrester representerar, ett synsätt som

ibland kallas för "system dynamics" . Forrester (1969) anger riktlinjer för en definition av

komplexitet i tenner av återföring. För att ett system skall karaktäriseras som komplext, bör det

finnas fler än "tre eller fyra" interagerande "återföringsloopar"; "the interplay among these

loops and the shifting dominance from one to the other gives the complex system much of its

character" (ibid s 108). Av detta följer att det komplexa systemets beteende kan vara svårt att

förutsäga; det kan ofta uppträda kontraintuitivt som Forrester säger. Med detta synsätt är alltså

återföring en central egenskap hos ett system, men samtidigt är detta något som är svårt att
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formalisera; "the richness of potential behaviour of even relatively simple configurations of

feedback loops has not been codified", heter det i Forrester (1980 s 13).

Sammanfattningsvis utgör återföring mellan variabler en viktig aspekt på system, därför

att återföring antas i många ansatser vara avgörande för hur system beter sig. Vidare kan man

karaktärisera ett system sonl mer eller mindre komplext i termer av frekvensen av återföring.

"Tre eller fler" loopar, som Forrester föreslår som en indikator på komplexitet, framstår som en

smula godtyckligt - men denna tanke antyder i alla fall att antalet loopar, eller antalet variabler

som är inblandade i loopar, utgör möjliga indikatorer på graden av komplexitet.

Komplexitet och graden av hierarki i system

Enligt Herbert Simon (1973 s 23) kan vi tänka på ett system som en matris med interaktion

mellan elementen; en matris där de flesta celler "are very close to zero, and in which, by

ordering those entries according to their magnitude, a distinct hierarchic structure can emerge".

Motsatsen till hierarki kan beskrivas i termer av vad som ovan benämndes entropi - dvs

frånvaro av ordning. Ett slutet system antas, som sagt, röra sig i rikting mot maximal entropi.

Ett öppet system, vilket kan importera energi från omvärlden, antas i stället balansera mellan

maximal entropi och hierarki. Denna balanspunkt kan benämnas "organized equilibrium", eller

"steady-state" (Berry 1967 s 76-78). Katz & Kahn (1969 s 96) talar i detta sammanhang om

"steady-state" i tenner av ett tillstånd som kännetecknar öppna system som överlever. De menar

att tillståndet inte är "motionless" eller ett "true equilibrium", "but the character of the system,

the ratio of the energy exchanges and the relations between the parts, remains the same". Givet

att "steady-state" kännetecknar system som överlever, samt att detta tillstånd är en funktion av

graden av hierarki i systemet, förefaller graden av hierarki att vara en högst väsentlig

systemegenskap. Flera definitioner av hierarkier existerar dock och en del av dem kännetecknas

av oklarheter som gör dem svåra att hantera i en empirisk studie. En sådan definition finns i

Simon (1973 s 5), och den innebär att hierarkier betraktas i termer av "kinesiska lådor som

innehåller varandra". Här väljer jag dock att tala om hierarki i system i termer av den relativa

storlek som finns hos de variabler som ingår i systemet, något som förekommer i geografiska

tillämpningar av öppen systemteori Ufr Berry 1967). Med detta synsätt, och med avseende på

system av kausalt relaterade variabler, samt givet en strävan hos öppna system mot" steady

state", kan vi därmed förvänta oss att alla variabler inte är lika viktiga i systemet; vissa

orsaksvariabler kan förväntas påverka fler effektvariabler än andra orsaksvariabler, vilket

betyder att vissa effektvariabler kan förväntas vara påverkade av fler orsaksvariabler än andra

effektvariabler. Således kan vi förvänta oss att både orsaks- och effektvariabler är hierarkiskt

ordnade, i så måtto att de har olika relativ vikt inonl systemet (när man med vikt avser antalet

variabler som påverkar, och påverkas av, andra variabler).
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Komplexitet och system i systemet

Diskussionen ovan indikerar att ett systems egenskaper i tenner av komplexitet kan anges sonl

en variabel, dvs något som kan anta värdena "hög" eller "låg". Om vi med komplexitet nlenar

graden av turbulens i två system som vi vill jämföra, kan vi till exempel räkna antalet

kopplingar mellan variabler - och om skillnader finns i detta avseende kan vi också säga att det

ena systemet är mer komplext än det andra. I det fall då vi önskar jämföra komplexiteten mellan

två system i Forresters mening, kan vi på nlotsvarande sätt jämföra antalet feedbackloopar. Och

onl vi vill jänlföra två systenl i termer av hierarki, kan vi fastställa graden av hierarki hos

orrsaks- och effektvariabler i de båda systemen. Onl vi till detta lägger en mer gängse definition

av komplexitet, nänlligen antalet delar och antalet relationer mellan delarna (se Lex. Davies

1990, Mason & Mitroff 1981), blir det samma sak; vi kan jänlföra två system genonl räkna

antalet delar och antalet relationer.

Men det finns också ett annat sätt att betrakta konlplexitet, nämligen som en fonn av

system i systemet. Vi kan närma oss detta genom att återvända till den ovan refererade McCann

& Selsky (1984). Vad som är intressant med McCann & Selsky är att de utvidgar Emery &

Trists urspnlngliga typologi - den son10mfattar fyra onlvärldstyper. McCann & Selsky nlenar i

detta sammanhang att l11an kan urskilja åtminstone två ytterligare typer.

Den första typen kallas "Type 5", eller den "segnlenterade" onlvärlden. Och den

kännetecknas av ännu starkare sammankopplingar mellan delar och en ännu högre grad av

förändringstakt än Emery & Trists turbulenta fäl t. Dessutonl kännetecknas den av två olika

grupperingar sonl antas kunna existera sida vid sida; omvärlden kan segmenteras i två

väsenskilda delar. Den ena grupperingen ("social enclaves") utgörs av aktörer i omvärlden som

lyckas skydda den egna anpassningsförmågan mot den allt mer oförutsägbara onlvärlden. Den

andra grupperingen ("social vortices") utgörs av aktörer som beskrivs som "have nots" i termer

av resurser och anpassningsförnlåga. En alternativ beskrivning är att "social vortices"

karaktäriseras som problem utan lösningar. Ett exenlpel på den förstnämnda grupperingen är

klostren under medeltiden; exempel på den andra är den södra delen av Bronx i New York och

Libanon under inbördeskrigets dagar.

Den andra omvärldstypen är den hyperturbulenta onlvärlden. Den kännetecknas av att

olTIvärldens krav överskrider anpassningsförmågan hos elenlenten i omvärlden. En sådan

omvärld är alltså att betrakta sonl ett stadiunl sonl kan följa efter den omvärld sonl representeras

av "Type 5". Nå, den hyperturbulenta omvärlden är en "environnlent totally beyond

management" (ibid s 460); interdependensen har blivit omöjlig att hantera. Onl författarna

menar att denna typ av onlvärld är att betrakta som ett typfall eller som ett empiriskt existerande

fenomen är oklart. Möjligtvis anser de att krig och olika typer av katastrofer är att hänföra till

denna kategori (ibid s 468), nlöjligtvis anser de att en av de ovan nänmda grupperinganla, s.k.
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"social vortices" , faktiskt är att betrakta som delar aven hyperturbulent omvärld; "vortices are

created when members within the larger environment attempt to isolate and contain those

members experiencing hyperturbulence within a manageable, nontreatening space (ibid s 466).

Även om McCann & Selsky själva anser att de har utvidgat typologin sonl finns i

Emery & Trist, finns det ändå en grundläggande likhet när det gäller att se mönster i omvärlden

i termer av olika delar i den; för Emery & Trist säger faktiskt, sonl nämnts ovan, att ett företag

kan möta olika typer av omvärldar samtidigt. En liknade tanke antyds aven annan företrädare

för det öppna systemsynsättet, Ashby (1969), som menar att omvärlden måste betraktas som

"highly subdivided".

En mer allmänt hållen diskusssion av detta finns i Simon (1962, 1973). Han menar att

ett system antingen uppträder som "a collection of localized subsystems" eller som "a more or

less uniform 'tissue' of equallly strong interactions". Han intresserar sig främst för den

förstnämnda typen (den andra antas representera "vanishingly few systems out of all those that

are thinkable"), och han visar att den förstnämnda typen har en större utvecklingspotential,

bl.a. därför att den kan göra sig oberoende av enskilda delar i systemet - och den antas ha

lättare att anpassa sig till förändringar i onlvärlden. Vidare introducerar han ett användbart

begrepp, "composability" , för analyser av system med lokala subsystem. Ett sådant system kan

beskrivas i termer av dels påverkan inom subsystem, dels påverkan mellan subsystem. Det fall

där påverkan mellan subsystem är låg kallar Simon för ett "nearly decomposable system", och

sådana fall antas vara "generally very prominent" när det gäller sociala systeln.

Sammanfattningsvis erkänner det öppna systemsynsättet förekornsten av system i

systemet; subsystem som kan kännetecknas av olika grad av förtätning. KOlnplexitet, sonl en

variabel, i termer av Lex. antal variabler i ett system, antal relationer, grad av återföring och

grad av hierarki, kan därmed anges både på total systenlnivå och på subsystenlnivå. Men som

jag betraktar det öppna systemsynsättet kan vi alltså lära oss ytterligare något om företagets

omvärld, i en mer kvalitativ mening, genom att studera hur den är ordnad i ternler av olika

förtätningar eller kluster - och i termer av hur dessa kluster är kopplade till varandra. I det

följande använder jag alltså begreppet komplexitet som en samlingsbeteckning för egenskaper

hos system av kausalt relaterade variabler, och jag skiljer nlellan komplexitet sonl a) en variabel

och b) ett mönster, eller ordning, i form av systenl i systenlet.
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Från allmän öppen systemteori till tre specifika modeller

Inledning till presenta'tionen av de tre modellerna

Så långt har det handlat om företagets förhållande till omvärlden i allmänna termer. Som vi har

sett har det handlat om just allmänna termer när det gäller variabler, samband mellan dem och

komplexitet - systemteorin tillhandahåller en bred referensram för dessa aspekter, men

detaljeringsgraden är låg. För att komma närmare referenspunkter mot vilka omvärldsmodeller

hos beslutsfattare i industriföretag kan ställas, skall ytterligare ett steg tas i det följande: tre

specifika modeller som behandlar företagets förhållande till omvärlden skall bli föremål för en

närmare granskning.

De aktuella modellerna - strukturekonomi, "marketing-mix-synsättet" och nätverks

synsättet - har inte valts ut slumpmässigt. De har för det första valts ut därför att de förenas av

en central aspekt, som också är själva kärnan i den öppna systemteorin - nämligen ett intresse

för företagets utbyte med omvärlden. I öppen systemteori utgör utbyte en central aspekt,

därför att det är detta utbyte som förhindrar att ett system (som ett företag) kvävs i entropi, men

det allmänna upplägget av teorin ger ingen detaljerad bild av hur utbytet antas fungera. Som vi

skall se nedan innehåller dock de tre specifika modellerna desto mer om detta, och de förenas

samtidigt av att utgångspunkten kan sägas vara en föreställning om marknader som imperfekta i

den mening som anges av ekonomisk teori. Detta kan förenklat uttryckas som att varken pris

eller produkter är att betrakta som givna - utan som variabler, vilka i olika utsträckning kan

påverkas av företaget Ufr Gill 1967). Kort sagt, de aktiviteter som företaget utför i förhållande

till omvärlden (företagets handlingsparametrar för att använda en term från Rasmussen 1955) är

inte helt exogent betingade. De tre modellerna har alltså valts ut, därför att utbyte på imperfekta

marknader är ett centralt inslag i denl, något som också kan antas vara centralt på de marknader

som är aktuella i denna studie, dvs leverantörer sonl säljer sina till produkter till fordons

industrin.

Synen på utbytet skiljer sig dock mellan de tre modellerna, vilket kommer till uttryck i

att de skiljer sig i synen på vilka delar av företaget och omvärlden som de inkluderar, synen på

kausalitet i utbytet samt komplexiteten i det system av variabler som modellerna utgör. Med

andra ord skiljer sig modellerna i termer av de dimensioner som jag har för avsikt att beskriva

beslutsfattares omvärldsmodeller i. Detta utgör ytterligare ett motiv till valet av de tre

modellerna, i så måtto att jag eftersträvar en spridning i de referenspunkter mot vilka besluts

fattarnas modeller skall ställas.

Upplägget av presentationen av de tre modellerna är följande. För var och en av dem

inleder jag med en kort presentation av det bredare synsätt till vilket de kan hänföras. Sedan

följer en beskrivning av vilka handlingsparametrar sonl finns, dvs det som företaget "gör" i
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förhållande till omvärlden. Dessa parametrar kan alltså betraktas som interna variabler från

företagets synvinkel. Nästa steg är att granska de externa variabler, eller omvärldsvariabler,

som antas påverka eller bli påverkade av de interna variablerna. Därefter kommer turen till den

aktuella modellens komplexitet, och till sist diskuterar jag i vilken utsträckning modellen kan

antas vara relevant som en referenspunkt att ställa beslutsfattares modeller mot.

Den strukturekonomiska modellen

Inledning

Den modell som jag kallar för den strukturekonomiska modellen benämns på flera olika sätt i

engelskspråkig litteratur, exempelvis "industrial organization (10)" och "industrial economics".

Modellen kan ses som en utvidgning av mikrotoeri, i så måtto att båda områdena intresserar sig

för förklaringar till varför olika kombinationer av handlingsparametrar hos företag blir aktuella,

och speciellt i fokus är olika typer av egenskaper hos den organisation, marknaden, som

sammanlänkar köpare och säljare. En viktig skillnad är dock variabelrikedomen i modellerna;

strukturekonomer har en benägenhet att vara mer detaljerade än mikroekonomer (Scherer &

Ross 1990 s 2), och detta gäller både det enskilda företagets omvärld och företagets handlings

parametrar.

Själva kärnan utgörs av något som ibland benämns "the classical Bain-Mason

paradigm", en beteckning som finns bl.a. i Porter (1981) och Scherer (1984). Ibland talar man

också om "s-c-p-modellen" efter de centrala byggstenarna "structure", "conduct" och

"performance". Som kommer att framgå av redogörelsen nedan är detta ingen helt homogen

ansats, men gen1ensamma grunddrag kan ändå skönjas hos flera författare. För övrigt är det

intressant att notera, som Hulten (1990 s 17) gör, att modellens huvuddrag återfinns i de flesta

offentliga branschutredningar i Sverige - dock sällan med explicita referenser till upphovs

männen. En indikation på att detta påstående är riktigt kommer att framtona i Kapitel 7, dvs

den del av studien som utgör ett referat av ett antal branschstudier. När det gäller modellens

upphovsmän skall jag inte gå så långt tillbaks i tiden som till Edward S. Masons arbeten på

1930-talet. Jag använder istället Bain (1966) som utgångspunkt i det som diskuteras för att

sedan fylla på med senare ansatser av liknande "programförklaringskaraktär"; i huvudsak

Caves (1987), Shepherd (1985) och Scherer (1980).
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Företaget och dess handlingsparametrar i strukturekonmin

I Bain (1966 s 5) framtonar företaget som en enhet med förhållandevis skarpa gränser till

omvärlden. Enskilda företag, menar Bain, kan ses som:

"...complexes of assets and operations which are under separate ownerships
and separate and independent controi groups or managements, so that one
management does not have the legal right or power to direct the activities of
the other. The enterprise is thus an independent unit of private ownership and
controi over productive and potentially profit-making assets and operations.
Such a unit is also frequently referred to as a businessfirm."

En annan definition finns i Shepherd (1985 s 101). Han menar att ett företag är en

organisation med eget och oberoende liv, form och beslutskraft ("powers of decisions").

Vidare: "'Enterprise is just a term for any unit where people produce a good or a servive" (ibid

s 102). Han menar också att företaget "do have definite limits within large domains of market

processes" (ibid). Ett exempel på denna tydliga gräns är var man hittar företagets tillgångar - de

finns "on the lefthand side of its balance sheet" (ibid s 106).

Vidare menar Porter (1981 s 612) i en översikt av synsättet att "no humans were visible

in 10" och att "10, by and large, viewed the firm as a single decision-making unit making

choices based on economic objectives". Det kan för övrigt noteras, att företagen i modellen

betraktas som i princip homogena med undantag för en variabel - företagens storlek (Porter

1981 s 613, Preston 1977 s 35).

Vilka är då det strukturekonomiska företagets handlingsparametrar, dvs de aktiviteter

hos företaget som antas vara kopplade till omvärlden? Olika författare skiljer sig med avseende

på vilka aktiviteter de intresserar sig för, men de flesta talar ändå om aktiviteterna med samma

begrepp - "market conduct". Bain (1966) diskuterar sådant beteende som prissättning, val av

produktionsvolym, produktdesign, marknadsföringsstrategier, samt olika typer av aktiviteter

som riktas mot konkurrenterna (exempelvis hemliga prisöverenskommelser). I Caves (1987)

utgörs beteendet av tre huvudsakliga aktiviteter; prissättning, produktdifferentiering och andra

typer av "konkurrensåtaganden" som att söka strategiska fördelar och förhindra andra säljares

etablering i branschen. Ett företag i Shepherds värld ägnar sig främst åt annonsering, och

samarbete eller konkurrens med "rivaler" (Shepherd 1985). Scherers företag, slutligen, är

syssselsatta med sådant som prissättning, annonsering, FoU och investeringar (Scherer 1980).

Det är alltså främst kunder och konkurrenter som det strukturekonomiska företaget riktar sitt

beteende mot.
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Det strukturekonomiska företagets omvärld

Marknaden är i fokus i modellen, dvs "a closely interrelated group of sellers and buyers" enligt

Bain (1966). Dock är intresset för marknaden i huvudsak koncentrerat till säljarsidan, eller med

andra ord branschen (engelskans "industry"). En bransch, eller "industry", definieras av Bain

(1966) som en grupp säljande företag, vilka tillhandahåller näraliggande substitut - för en

gemensam grupp kunder. I de flesta strukturekonomiska ansatser är det i själva verket

branschen som är den fokala analysenheten, snarare än det enskilda företaget, men som jag ser

det är det enskilda företaget, i egenskap av branschmedlem, underkastat de lagar som antas

gälla för branschen - vilket betyder att jag anser att strukturekonomins resonemang är

överförbart på företagsnivån.

Anledningen till att jag påstår att intresset är fokuserat till marknadens säljarsida

framstår förhoppningsvis som klarare när man närmar sig ett av de centrala begreppen i

strukturekonomin, nämligen marknadens struktur. Begreppet avser en marknads organi

satoriska egenskaper; det mönster i vilket olika delar är organiserade (Bain 1966 s 7). En annan

definition är följande: "Market structure consists of the relatively stable features of the market

environment that influence the rivalry among the sellers and buyers operating within it (Caves

1987 s 14). Liksom när det gäller företagets handlingsparametrar skiljer sig dock olika

författare med avseende på vilka variabler de väljer att betrakta som strukturvariabler, så i det

fortsatta fokuserar jag på variabler som jag uppfattar vara gemensamma hos flera författare.

En av de mest centrala variablerna är koncentrationsgrad i säljarledet. Begreppet avser

antalet säljande företag i en viss bransch, samt dessa företags relativa storlek (exempelvis i

termer av omsättning eller antalet anställda). Koncentrationsgraden mäts vanligtvis i temler av

de fyra eller åtta största företagen i förhållande till branschen som helhet. Några exempel på

sådana mätningar finns i Caves (1987 s 8). Där framkommer att den amerikanska tuggummi

branchen består av nio företag, men att fyra av dem svarar för 95 % av den totala volymen.

Koncentrationsgraden i detta fall är alltså 0.95. Det kan jämföras med den bransch som

producerar damkläder; den består av 5489 företag, men de fyra största svarar endast för 6 % av

den totala volymen - således en koncentrationsgrad på 0.06. Se också Shepherd (1985 s 388

390) för en beskrivning av några andra - och nler matematiskt sofistikerade - mått på

koncentrationsgrad. Fördelen med mått av den här typen är, enligt Caves (1987 s 9), att

koncentrationen blir mätbar i kontinuerliga termer - ut kommer ett precist mått, snarare än den

vaga oligopoletiketten i traditionell ekonomisk teori. Varför är det då intressant att veta något

om koncentrationen i säljariedet? En viktig anledning är att det finns ett samband mellan koncen

trationsgrad och vinstnivå - ju högre koncentrationsgrad, desto högre blir vinstnivån i

branschen (se exempelvis Shepherd 1985 kap 4). Och en "alltför" hög vinstnivå indikerar att

det är något fel på resursallokeringen (jfr Caves 1987 s 82).
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En annan strukturvariabel är koncentrationsgrad i köparledet, som mäts på motsvarande

sätt - man mäter de största köparnas andel av branschens försäljning. En anledning till att man

intresserar sig för denna variabel är, att ett fåtal stora köpare kan antas besitta stor

förhandlingsstyrka och därigenom har de förmåga att påverka säljarnas prisnivå (se Lex. Caves

1987s31).

Ännu en strukturvariabel är graden av produktdijferentierning i säljarledet. Bain (1966)

definierar detta som i vilken grad köparna uppfattar att säljarnas produkter skiljer sig. Det ena

extremfallet är att ingen produktdifferentiering finns - köparna betraktar säljarnas produkter

som homogena. I det andra extremfallet betraktar köparna i stället varje säljares produkt som

unik. Exempel på egenskaper som kan medföra att produkter skiljer sig är varumärken,

försäljningsvillkor, tilläggstjänster och säljarens geografiska lokalisering (Caves 1987 s 19).

Mer specifikt uttryckt antas en hög grad av produktdifferentiering medföra att efterfrågekurvan

blir mindre elastisk - kurvans lutning ökar, vilket innebär att en förändring i priset får en låg

genomslagskraft på efterfrågade kvantiteter (ibid s 20). Även graden av produktdifferentiering

är n1ätbar. Ett sätt att mäta den är att göra det i termer avannonseringsutgifter. Caves (1987 s

20) menar i detta sammanhang att om det lönar sig för en säljare att annonsera, så är

sannolikheten stor att säljarens produkt är differentierad. Således kan man försöka fastställa

graden av produktdifferentiering genom att studera annonskostnadernas storlek Ufr Shepherd

1985 s 313).

Ytterligare en strukturvariabel är storlek på inträdeshinder. Hinder av detta slag avser i

vilken grad existerande säljare på marknaden har fördelar i förhållande till företag som önskar

etablera sig på marknaden - storlek på inträdeshinder är alltså viktigt för att avgöra graden av

potentiell konkurrens (Bain 1966 s 8). Caves (1987 s 23-29) talar om dessa inträdeshinder i

termer av det högsta pris som kan råda i en bransch utan att nya företag söker sig till

branschen. Exempel på inträdeshinder som Caves nämner är stordriftsfördelar, absoluta

kostnadsfördelar och produktdifferentiering (ibid).

Viktigt att notera med avseende på olika marknadsstruktursvariabler är, att de antas vara

inbördes beroende. Alltså: en förändring i en av variablerna kan förväntas påverka de andra Ufr

Caves 1987 s 33). Men när det gäller exakt hur dessa samband ser ut uttrycker sig

strukturekonomer långt ifrån klart. Caves menar att vissa kombinationer "can occur quite

logically", men att andra "just do not match" (ibid). Ett exempel på en osannolik kombination,

enligt Caves, är höga inträdeshinder och låg koncentrationsgrad - höga inträdeshinder tenderar

nämligen att begränsa antalet nya etableringar. Han tycks vidare mena att en ökad grad av

produktdifferentiering leder till ökade inträdeshinder och möjligtvis också till ökad säljar

koncentration - åtminstone i den amerikanska bilbranschen. Men mycket mer än så avslöjar inte

Caves om det inbördes beroendet mellan de olika marknadsstrukturvariablema.

Klarheten ökar knappast om man i stället vänder sig till Shepherd (1985), som
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diskuterar tre strukturvariabler: marknadsandel, koncentrationsgrad och inträdeshinder. Han

menar att dessa tre variabler tillsan1ll1anS bestämmer graden av konkurrens på en marknad. Men

ingen fonnel för sambanden tycks finnas; "one must rely on judgement" (ibid s 54).

Oklarheten består om man vänder sig till Bain (1966) och hans uppfattning av vad som

förklarar en given grad av säljarkoncentration. Han menar att det inte finns någon enkel

förklaring, utan "a multiplicity of considerations determining the degrees of concentration

which will be reached at any time in various industries" (ibid s 182). Några av de faktorer som

han diskuterar har dock en påfallande likhet med andra strukturvariabler. Exempelvis menar

han att en hög tillväxt i efterfrågan kan reducera koncentrationsgraden, samt att produkt

utveckling kan reducera inträdeshinder (ibid s 184).

Ytterligare exempel på inbördes beroende mellan strukturvariabler kan hämtas från

Scherer (1980). Exempelvis diskuterar han s.k. "contervailing power", något som avser att en

hög koncenteration i säljarledet kan medföra en ökad koncentration i köparledet (ibid kap 10).

Ett annat exempel är att produktdifferentiering kan skapa inträdeshinder (ibid kap 14).

Ingen av de refererade källorna intresserar sig alltså för att skapa en sammanhållen bild

av hur de olika strukturvariablerna är kopplade till varandra. Men ett kausalt samband står i alla

fall mycket klart i modellen; att den sammanlagda effekten av de olika marknadsstruktur

variablerna påverkar företagets beteende på marknaden. Eller som Caves (1987 s 14) uttrycker

det: "market structure determines market conduct" . I Shepherd (1985 s 5) är antagandet något

mer försiktigt; "the structure usually influences the behaviour of firms as they compete and/or

col1ude with each other". I Scherer (1980 s 4) är antagandet följande: "conduct...depends upon

the structure of the relevant market". Och Porter (1981 s 613) har följande att säga:

"TraditionaI 10 theory took industry structure as exogenausly given,
and held that the frrm's strategy and performance were fully determined
by this structure. Thus the firm was stuck with the structure of its
industry and had no latitude to alter the state of affairs."

I senare ansatser har detta antagande kommit att modifieras, i så måtto att företaget antas

kunna utöva ett visst inflytande på sin bransch - inte minst i form av Porters egna utvidgningar

av den strukturekonomiska modellen i form av företagsstrategiska tillämpningar (se Porter

1983). Om vi håller oss till ansatser som faller inom ramen för strukturekonomin som den

framställts ovan finner vi modifieringar i form av utsagor som: "... there can be same reverse

influence (for example, a firm's aggressive behaviour and good performance can raise its

market share)". Detta enligt Shepherd (1985 s 7). Ett annat exempel kan hämtas från Caves

(1987 s 15): "some kinds of conduct demand close attention because they can cause market

structure to change." Även Scherer & Ross (1990 s 5-6) antyder att återföring kan förekomma

mellan struktur och beteende, men grundantagandet i samtliga ansatser är alltså följande:
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branschföretagets beteende är för det första bestämt av andra branschföretags beteende.

Beteendet är för det andra bestämt av kundernas beteende; som vi såg ovan kan köpar

koncentration betraktas som en strukturvariabel. Vidare kallar exempelvis Caves (1987)

efterfrågans tillväxttakt för en marknadsstruktursvariabel. Så även kunderna är att betrakta som

påverkare av branschföretagets beteende, även om kunderna framställs som mer avlägsna i

förhållande till det enskilda företaget än konkurrenterna. Ett ytterligare uttryck för det

sistnämnda finns i Scherer & Ross (1990) som introducerar en ny variabelkategori utanför

marknadens struktur, s.k. "basic conditions", dvs variabler som antas påverka marknadens

struktur - och där ingår olika aspekter på kundernas efterfrågan, som priselasticitet och

efterfrågans tillväxttakt. Intressant att notera är också att dessa "basic conditions" påminner om

det som sades ovan om fjärromvärlden i ett öppet systemsynsätt, för där börjar Scherer & Ross

närma sig den utmattningsgräns som WesterIund & Sjöstrand (1975) talar om; en mängd

variabler räknas upp utan att man får riktigt klart för sig om alla dessa verkligen är viktiga.

Den kausala kedjan avstannar dock inte i och med att det enskilda företaget påverkas av

marknadens struktur och "basic condition", via marknadens struktur, för företagens beteende

antas ge upphov till ett samhällsekonomiskt utfall ("performance" i modellens termer). Detta

avser företagens beteende i termer av deras inflytande på sådant som grad av sysselsättning,

innovationstakt och inkomstfördelning i ekonomin som helhet. Här känns det dock inte lika

relevant att tala om det enskilda företagets beteende som orsaksvariabel, för det som avses är,

såvitt jag begriper, aggregat av beteende i hela branscher.

I den strukturekonomiska modellen antas alltså företagets beteende vara betingat av i

första hand konkurrenternas beteende - dvs en grupp aktörer med vilka det fokala företaget inte

har något egentligt utbyte. I viss mån antas företagets beteende även vara en funktion av

kundernas efterfrågan. Intressant att notera i fråga om utbyte, i termer av utbyte av produkter

mot betalning, är att kunderna uppträder i en aggregerad och mikroekonomisk bemärkelse. Den

enskilda kunden spelar alltså en föga framträdande roll i modellen; det är ett aggregat av kunder

som i direkt eller indirekt bemärkelse anger ramarna för branschföretagets handlingsparametrar.

Med andra ord kan kausaliteten mellan det enskilda företaget beskrivas i termer av

determinsism i förhållande till den del av omvärlden med vilken det huvudsakliga utbytet finns,

dvs kunderna.

Komplexitet

Om man utgår från att komplexitet i ett system anges dels av antalet variabler i systemet, dels av

antalet relationer mellan variablerna, har vi - i modellens grundform - en förhållandevis låg grad

av komplexitet. Det handlar om tre övergripande variabler (struktur, beteende och utfall) och

två relationer mellan dem. Fast komplexiteten skenar snabbt iväg om man sänker aggregations-
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nivån och fyller på de övergripande variablerna med de specifika variabler som ingår i dem,

och än mer så om man introducerar fler variabelgrupper (som "basic conditions") samt det som

Scherer & Ross (1990) kallar möjliga "feedback effects" mellan huvudvariabelgrupperna. I

själva verket tycks det som om komplexiteten ökar i modellen över tiden; från Bain (1966) till

Scherer & Ross (1990) ökar komplexiteten ungefär på samma sätt som i systernteoretikernas

diskussion av den allt mer komplexa omvärlden. Om vi med konlplexitet menar graden av

hierarki hos orsaks- och effektvariabler kan vi vidare ana att en sådan finns; exemplevis genom

att marknadsstrukturvariabler diskuteras mer utförligt än "basic conditions", men vi finner

ingen explicit rangordning av variabler i tenner av relativ vikt.

När det gäller komplexitet som en form av ordning, eller systern i systemet, kan vi

urskilja åtminstone tre subsystem av variabler: marknadens struktur, företagens beteende och

det samhällsekonomiska utfallet. Sett från det enskilda företagets synvinkel handlar det alltså

om en grupp branschvariabler, variabler som avser kunder, en grupp variabler som avser

företagets aktiviteter, samt om en grupp variabler som omfattar resultatet av företagets

aktiviteter med avseende på samhället i stort. Kort sagt: det handlar om interna och externa

variabler från det enskilda företagets synvinkel.

Modellen och dess tillämpbarhet i denna studie

Eftersom hela branscher vanligtvis är studieobjektet i den strukturekonomiska modellen, kan

detta ge upphov till tvivel i fråga om modellens relevans som en referenspunkt att ställa

beslutsfattares omvärldsmodeller nlOt. Jag betraktar dock inte detta som problematiskt av

följande skäl. För det första antyder forskning om beslutsfattares omvärldsmodeller att

beslutsfattare använder den egna branschen som referenspunkt (en diskussion av detta följer i

nästa kapitel), vilket kan antas betyda att de inkluderar hela branschen i sina omvärldsmocleller.

Vidare anser jag att den strukturekonomiska modellen säger något om det enskilda företagets

beteende i förhållande till omvärlden, eftersom en bransch är just summan av enskilda företag.

Så de lagar som gäller för branschen torde som sagt vara tillämpliga på det enskilda företaget.
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Marknadsföringsmodellen

Inledning

När det gällde den strukturekonomiska modellen kunde det konstateras att det fanns vissa

avvikande uppfattningar mellan författare som ändå är att betrakta som delar av ett och samma

forskningsfäI t. Om man skulle göra en fullständig inventering av alla ansatser med

beteckningen "marknadsföring", kan man emellertid slå fast att heterogeniteten skulle bli

mångdubbelt större (jfr Sheth et al 1988 för ett förslag till beskrivning av olika skolbildningar).

Därför vill jag inledningsvis deklarera att jag här intresserar n1ig för en specifik typ av

n1arknadsföring, det s.k "marketing-mix-synsättet". Detta synsätt kan precis som struktur

ekonomin härledas från teorier om imperfekta marknader, kanske tydligast från Chamberlain

(1933) - där pris, produktkvalitet och försäljningsansträngningar kan betraktas som handlings

parametrar hos företaget, därifrån till Rasmusssen (1955) där ytterligare handlingsparametrar

tillkommer, vidare till Borden (1964), som uppger att han myntat begreppet "marketing mix";

marknadsföringschefen är en "mixer of ingredients", dvs av handlingsparametrar som i

Bordens form utgör en lång lista på faktorer för att påverka företagets försäljning. Vad vi har

här är alltså en modell som har sin bas i mikroteori, men en modell som samtidigt kan ses som

en del av området "manageriai economics", ett område som har syftet att "translate the often

abstract theories of economics spawned by academicians into principles of business practice

that could be readily used by executives in their everyday managerial tasks" (Sheth et al 1988 s

96). I förlängningen finner vi också en uttrycklig managementtillämpning med en renodling av

handlingsparametrarna i form av fyra grundläggande variabler, fyra "P:n", som företaget

rekommenderas att "mixa" för att styra sitt utbyte med kunderna (McCarthy 1960, Kotler

1988). Möjligtvis kan man med avseende på det sistnämnda också tala om ett "paradigm" i

undervisningssammanhang, framförallt i ett internationellt perspektiv. Nedan kommer jag för

övrigt inte att känna mig hindrad av det läroboksmässiga hos Kotler och McCarthy när jag skall

försöka karaktärisera synsättet; jag anser att det finns fördelar i att göra som Nelson & Winter

(1982), vilka använde" the leading textbooks used in relatively standardized undergraduate

courses in intermediate nncro-economics" som referenspunkt i sitt angepp på mikroteorin.

Ett exempel på en typisk definition av den företagsledningsuppgift som är aktuell,

marknadsföring, kan hämtas från McCarthy (1960 s 33):

"Marketing is the performance of business activities that direct the flow
of goods and services from producer to consumer in order to best satisfy
consumers and accomplish the firm's objectives".
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Liksom i den strukturekonomiska modellen finns det alltså ett grundläggande intresse

för utbytet mellan köpare och säljare, även om vi skall nedan att intresset främst avser hur

säljaren bör försöka hantera detta utbyte; något som i sig ligger i begreppet marknadsföring - att

"föra" marknaden till köp.

Företaget och dess handlingsparametrar i marknadsföringsmodellen

Olika författare skiljer sig när det gäller vilka handlingsparametrar som tas med i modellen. I

Rasmussen (1955) handlar det om produktutformning, sortiment, emballage, service, pris,

distributionskanaler, reklam och personlig försäljning, och i Borden (1964) har listan växt till

att omfatta ytterligare fler parametrar. Borden lanserade också, som sagt, begreppet "marketing

mix" som en sammanhållen etikett för dessa parametrar. En än mer sammanhållen bild av

mixen framtonar hos McCarthy (1960) och Kotler (1988), där de olika parametrarna

karaktäriseras i form av fyra "P:n": Produkter avser sådant som val av prcx:lukt eller sortiment,

produktnamn och förpackning, Plats har att göra med distribution; "all the problems, functions,

and institutions involved in getting the right product to the target consumer" (McCarthy 1960 s

47), Promotion avser hur konsumenterna skall informeras om erbjudandet, exempelvis via

försäljare och annonser. Och Pris är val av det pris som skall få produkten att överföras till

konsumenterna.

Det inbördes förhållandet mellan variablerna är, att de alla är lika viktiga - ingen bör ges

företräde. Alla beslut som avser variablerna måste därför fattas "almost simultaneously" när en

marknadsföringsstrategi skall väljas (ibid s 51). Koder, nationalekonom från början, har ett

mer analytiskt förfaringssätt att rekommendera - han talar om vikten av att optimera ett företags

"marketing mix" genom att noga undersöka de fyra variablernas inbördes förhållande; variabler

som han anser är delvis substituerbara (Koder 1988 s 93).

Dessa handlingsparametrar antas vidare vara "controllables" från företagets synvinkel

(McCarthy 1960), eller som Rasmussen (1955 s 24) säger - de kan fastställas suveränt av

ledningen.

Omvärlden i marknadsföringsmodellen

Den del av omvärlden som tydligare än någon annan står i fokus indikeras redan av termen

"nlarknadsföring" - det är marknaden, i form av kunder, som huvuddelen av intresset riktas

mot: "the marketing job comes down to trying to satisfya particular group of consumers with

either a gocx:l or a service" (McCarthy 1960 s 37). Och: "The consumer is the focal point of all

marketing efforts (ibid s 47)". I Koder (1988) låter det så här: "understanding the buying

behaviour of the target market is the essential task of marketing managers (ibid s 173)" och
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"the marketing concept takes an outside-in perspective. It starts with a well-defined market,

focuses on customer needs, coordinates all the activities that will affect custonlers, and

produces profits through creating customer satisfaction" (ibid s 17-18).

McCarthy benämner kunderna konsumenter, och han urskiljer dels det vi på svenska

avser med konsumenter (privatpersoner som konsunlerar för egen räkning), dels s.k. "inter

mediate consumers" (tilllverkande företag, återförsäljare och detaljister). Vad kännetecknar då

McCarthy:s konsunlenter? Nyckelordet är valfrihet, om än med vissa inskränkningar (s 36):

"In our free economy, no consumer is forced to buy any goods or
services except when society deems - as in the case of certain
services - that they are necessary. Then we are taxed and the services
are provided by the community - schools, police, public health, and
food inspection, for example."

"In our econonlY, however, few consumers have to buy the product
of any particular manufacturer. Rather, the Anlerican consumer can
buy fronl anyone whom he feels makes the most attractive offer."

I detta sammanhang talar McCarthy om konsumentens "vetorätt", dvs att konsumenter

kan låta bli att köpa en viss produkt. Men han ser det som en passiv form av påverkan; för att

den skall bli effektiv måste ett stort antal konsumenter - på samma gång - förkasta produkten

(ibid).

Vidare kännetecknas konsumenterna av heterogenitet - åtnlinstone i så nlåtto, att olika

grupper av konsunlenter förväntas skilja sig från varandra: "The total market for a product can

be seen as a large checkerboard, or grid. Each of the squares or rectangles in the grid represent

the potential sales volume of potential consumers in that segnlent of the market (s 37-38)".

McCarthy konstaterar att de flesta konsumenter till viss del har olika behov, men att det kostar

för mycket att försöka tillfredställa varje konsunlents specifika önskenlål (s 212). Slutsatsen

blir följande: "Excessive nlarket segnlentation can be unprofitable" (ibid). Tonvikten ligger

alltså vid skillnader mellan grupper av kunder, inte vid skillnader mellan individuella kunder.

Så långt konsumenter, eller kunder, i allmänhet. Låt mig nu fokusera på McCarthys

diskussion av de kunder som är av speciellt intresse i denna studie - industriföretag. De antas

vara relativt få och stora, samt geografiskt koncentrerade till vissa områden (s 137-139).

Utgångspunkten för McCarthy är att dessa företag uppfattar inköp sonl så viktigt, att de

utformat sin organisation i riktning mot ökad specialisering - industriföretag har personer,

inköpare, som på heltid arbetar med att köpa. Vi får också veta följande on1 dessa personer, i

en hänvisning som McCarthy gör till Koepke (1949) - och jag garanterar att jag citerar korrekt

(s 144):
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"The typical buyer is a man past middle life, spare, wrinkled, intelligent,
cold, passive, non-committal, with eyes like a codfish, polite in contacts,
but at the same time unresponsive, cool, calm and damnably composed
as a concrete post or plaster-of-paris cat; a human petrification with a
heart of feldspar and without charm; or the friendly geml, minus passions
or a sense of humor. Happily they never reproduce, and all of them finally
go to Hell."

Ja, det står faktiskt så. Fast McCarthy tillägger för säkerhets skull att inte alla inköpare

nödvändigtvis kan karaktäriseras på detta sätt. "Most industial buyers are fairly rational, well

educated men", får man också veta (s 143).

Hursomhelst, inköparnas köpmotiv antas vara betydelsefulla för en marknadsförare.

Köpmotiven är följande: upprätthålla kontinuitet i leveranser för att tillverkningsplaner skall

kunna följas, minimala investeringar i material och lager givet en säkerhetsnivå, följa kvalitets

standards, låga inköpskostnader, samt att upprätthålla företagets konkurrensposition i

branschen. Ytterligare ett motiv diskuteras: att skydda positionen i den egna organisationen,

något som enligt McCarthy är förenat med risker, eftersom inköparna kontinuerligt måste fatta

beslut om många "uncontrollable factors of the nlarket".

En annan viktig aspekt på köparnas beteende är att köpbeslut vanligtvis fattas av ett

flertal individer; "ofta är 5-15 personer inblandade" (s 144). Och ju större och viktigare inköpet

är, desto högre upp i den organisatoriska hierarkin kommer inköpsbeslutet att diskuteras. Detta

förväntas leda till, att förhandlingsprocessen n1ellan köpare och säljare kan bli utdragen över

tiden (s 147).

Priser har vidare en nedtonad roll i McCarthys diskussion om faktorer son1 är viktiga

för inköpare. Exempel på viktiga faktorer är säljarens pålitlighet, samarbetsvilja, förmåga att

tillhandahålla service, köpar-säljarrelationens innehåll och leveransprecision. För att försäkra

sig om sådant, speciellt när det gäller icke-standardiserade produkter, och när köparen på andra

sätt är beroende av säljaren, kan köparen "utveckla lojalitet" i förhållande till vissa leverantörer

(s 147). Detta kan ta sig formen av långsiktiga relationer:

"If a friendly relationship can be developed over the years, then the
supplier becomes almost a part of the buyer's organization, without
the additional cost of plant and working capital, or the problems of
management. This friendly, loyal relationship is actually good business
for both sides. It can be, but need not be, based upon a consideration
of business ethics. In an emergency, sometimes one can help the
other. "
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Samma tanke finns i Kotler (1988 s 209):

"Because of the smaller customer base and the importance of the larger
customers over the suppliers, we observe a close relationship between
customers and sellers in industrial markets."

Men lojaliteten tycks ha en gräns (McCarthy 1960 s 147):

"Purchasing agents usually seek several dependable sources of supply
in order to protect themselves from any eventuality such as strikes, fires,
or floods in or near one of the sellerIs plants. For this reason, a seller
should not expect to get all of any buyer's business."

Kunderna är alltså den viktigaste delen i modellens omvärld. Men kunderna är inte den

enda delen av omvärlden. Marknadsföring existerar inte i ett vakuum, skriver McCarthy (s 48),

och därför måste man ta hänsyn till vissa externa krafter (externa i förhållande till marknads

chefer). Dessa krafter återfinns i den kulturella, sociala, politiska, juridiska och ekonomiska

omvärlden, samt i "the business structure". De två sistnämnda delarna är de mest dynamiska;

de andra betraktar McCarthy som trögföränderliga.

Vi får inte veta så nlycket mer om de två dynanliska delarna, men "the business

structure" uppges i alla fall omfatta konkurrenter och - mer henllighetsfullt - "those in the

channel" (s 728). När det gäller konkurrens meddelar McCarthy att den ibland kan bli

"extremely rough" (ibid), och - något uppgivet - att detta är något nlan måste leva med, samt

att konkurrens på lång sikt förväntas leda till fördelar för konsumenterna. En annan antydan om

att McCarthy betraktar konkurrenterna som en del av omvärlden får man i hans kapitel om

marknadsundersökningar; ordet "konkurrens" nämns här och där, men inte så att man blir klar

över hur konkurrenterna egentligen passar in i omvärldsbegreppet tillsammans med kunderna.

McCarthy för också en diskussion om - eller en återgivning av - nationalekonomiska utbuds

och efterfrågebegrepp, bland annat i temer av perfekt konkurrens och monopolistisk

konkurrens (se s 216-229), men vad som kommer ut ur detta i termer av McCarthys grund

modell är oklart. Å ena sidan skriver han att interaktionen mellan utbud och efterfrågan ger

marknadschefer en "konceptuell modell" för att analysera de "krafter" som marknadschefer

arbetar med (s 228), men å andra sidan att "the interaction of demand and supply forces is too

general to yield meaningful answers for most real situations (ibid). Om vi vänder oss till Kotler

(1988) finner vi en liknande syn, för det första därför att han menar att kunskap om

konkurrenter "is critical to effective marketing planning" (ibid s 234), och för det andra därför

att det är oklart hur konkurrenterna passar in i grundmodellen med de fyra "P:na". Man kan ana

sig till en grundtanke att interdependens råder mellan kunder, det enskilda företagets handlings-
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parametrar och konkurrerande företags handlingsparametrar, men på denna punkt är fram

ställningen inte explicit. Som jag ser det är därmed kunder och konkurrenter föremål för

partiella analyser på samma sätt som i Rasmussen (1955), som dock är mer explicit i fråga om

önskvärdheten att knyta ihop dessa båda områden. Han för också ett resonemang i den

riktningen, som omfattar konkurrenternas reaktionstid på det enskilda företagets erbjudande,

men inte heller hos honom kan jag utläsa en sammanhållen bild av företaget, konkurentema och

kunderna.

I McCarthys syn på omvärlden finner vi också kulturella, sociala, politiska faktorer,

etc. I modellen kallas de "uncontrollable considerations": "These - indirectly at least - limit the

marketing manager" (s 48). I Kotler (1988) finns ett liknande resonemang, där omvärlden

delas upp i en mikro- och en makroomvärld (kap 5). Och även Kotler talar om makro

omvärlden (sociala, kulturella, politiska faktorer, etc) som "uncontrollables"; något som

företaget måste "monitor and respond to" (s 143). Möjligen kan man hos Kotler dessutom

spåra en lägre grad av handlingsfrihet än hos McCarthy då det gäller omvärlden i företagets

omedelbara närhet, åtminstone när det gäller andra aktörer än kunder (exempelvis leverantörer,

mellanhänder och konkurrenter).

Till omvärlden, dvs marknadschefernas omvärld, räknar McCarthy också företagets

resurser och mål. Om denna del säger McCarthy, att den är "out of controi of the marketing

executive". Och (ibid):

"What plans the marketing executives make must be within the limits
of the objectives and resources of the firm. It is hoped that marketing
executives help shape the objectives and modify the resources over a
period of time. But in the short run, these factors are established. "

Vidare (s 728):

"In many progressive firms, marketing management is obtaining a
greater voice (and sometimes the dominant voice) in the determination
of company objectives. But in many more firms, marketing is still
loooked upon as the department that 'gets rid of the products"'.

Ungefär trettio år senare kommenterar även Kotler (1988) marknadsföringens roll i

företaget. Han noterar att vissa andra funktioner, exempelvis tillverkning och FoU, inte är

särskilt intresserade aven stark marknadsföringsfunktion - för en sådan hotar deras egna

positioner i företaget (ibid s 24). Han noterar också att förekomsten av rivalitet och

missförstånd är stor mellan olika interna funktioner. Kotler diskuterar vidare betydelsen aven

starkare ställning för marknadsföringsfunktionen, exempelvis med argumentet att ett företags

tillgångar har ringa värde utan kundernas existens, och eftersom det är marknadsföringens
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uppgift att hantera kunderna, måste marknadsföringen tillåtas utöva inflytande över andra

funktioner. Samtidigt måste alla funktioner "think customer" (s 716). Men Koder tillägger

också att "marketing is still being resisted in many quarters" (ibid s 25).

Kausaliteten kan därmed beskrivas som att marknadsföringsfunktionens aktiviteter

bestäms aven mängd externa faktorer: främst av olika krafter i fjärromvärlden, men också av

andra avdelningar i företaget. I så måtto är det alltså en bild av determinisnl i förhållande till

omvärlden som framtonar. Men när dessa externa krafter har analyserats, och speciellt när

kundernas behov har analyserats, kan företaget börja utforma sin mix av handlingsparametrar

och med hjälp av den styra de valda kunderna mot köp. Bilden av själva utbytet är alltså

snararast handlingsfrihet; mixen kan som sagt utformas "suvärent av ledningen" som

Rasmussen (1955) uttrycker det.

Komplexitet

Precis som i den strukturekonomiska meodellen finns här en slags inre kärna med låg grad av

komplexitet, när komplexitet återigen definieras som antalet variabler och antalet relationer

mellan dem. Vi har, för det första, företagets handlingsparametrar (eller snarare nlarknads

föringsavdelningens handlingsparametrar): pris, plats, produkt och promotion. För det andra

har vi kunderna (som i och för sig kan bestå av ett stort antal segment). Kausaliteten är i

huvudsak enkelriktad; påverkan flödar från handlingsparametrarna till kunderna (marknaden

"förs" mot köpbeslut). Men om man till denna kärna lägger tankarna om omvärlden som också

bestående av deterministiska "uncontrollables" ändras bilden dramatiskt; då står vi plötsligt

inför en modell som innehåller "allt i hela världen". Och kanske har vi även här, precis som i

fallet med den strukturekonomiska modellen, samma situation som i systemteoretikernas

diskussion om den allt mer komplexa omvärlden; över tiden tycks marknadsföringsmodellen

fästa allt större vikt vid det i omvärlden som ligger utanför kunderna. När vi talar om

komplexitet i termer av hierarki hos orsaks- och effektvariabler, finner vi, liksom i den

strukturekonomiska modellen, att en sådan hierarki antagligen existerar, till exempel därför att

kunder intar en särställning bland orsaksvariabler i omvärlden. Men en explicit rangordning av

variablerna lyser med sin frånvaro.

Med avseende på komplexitet i termer av subsystem i det övergripande systemet, kan vi

urskilja flera subsystem. Ett sådant är de delar av företaget som inte utgörs av marknads

föringsavdelningen. När det gäller kunderna är en viktig tanke att de kan, och bör, indelas i

segnlent. Vidare utgör de okontollerbara delarna av omvärlden, kulturella och politiska faktorer

etc, också subsystem. Och de fyra handlingsparametrarna, de fyra "P:na", kan betraktas som

ett subsystem av inbördes beroende variabler. Liksom när det gäller den strukturekonomiska

modellen kan vi alltså skilja mellan mellan två huvudtyper av system, beroende på om
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variablerna är interna eller externa från det fokala företagets synvinkel.

Modellen och dess tillämpbarhet i denna studie

Modellen kan som sagt betraktas som en del av omr~det "manageriai economics"; det är i

senare versioner en uttryckligt nom1ativ modell som anger riktlinjer för marknadsföringschefer.

Modellen har med andra ord inte son1 syfte att beskriva hur marknadsföring faktiskt går till utan

hur den bör läggas upp. Dänned kan det ifrågasättas on1 detta är en relevant referenspunkt att

ställa beslutsfattares n10deller mot. Ty denna studie inte har ju inte som syfte att ange hur

beslutsfattare bör tänka på omvärlden, utan att beskriva och förklara hur de faktiskt tänker.

Modellen känns dock ändå relevant eftersom dess fokus - kunder - har kommit att bli ll1ycket

tydligt i näringslivet under senare delen av 1980-talet; den våg av "kundorientering" som svept

fram kan ses som just det som modellen vill uttrycka. Som vi skall se i nästa kapitel tycks

dessutom detta inte vara en samtida företeelse; ett flertal tidigare studier har fastställt att kunder

tycks vara den del av on1världen som de flesta företag generellt framställer son1 viktigast, och

mot den bakgrunden förefaller marknadföringsll10dellen att vara en meningsfull referenspunkt.

Nätverkssynsättet

Inledning

Det nätverkssynsätt som skall behandlas här avser svenska forskares studier av industriella

marknader. Även i denna modell är fokus på utbyte 111ellan köpare och säljare på imperfekta

marknader. Beroende på vilken nivå man placerar sig på kan synsättet hänföras till olika

bredare skolbildningar, och om vi börjar ll1ed utbytet mellan en köpare och en säljare, dvs en

dyad, kan synsättet betraktas S0111 en del av vad Sheth et al (1988) kallar för "the social

exchange school of thought", vilket något förenklat kan beskrivas som att utbytet inte är

exogent givet utan en funktion av vad som händer mellan individuella köpare och säljare. Givet

ett intresse för utbyte inom dyader är ett naturligt vidare steg att betrakta industriella systen1 i

termer av sälj ande och köpande företag som ett nätverk av aktörer san1mankopplade n1ed

utbytesrelationer - därav begreppet "nätverk" i detta sammanhang. Detta innebär att synsättet på

denna nivå är att hänföra till det öppna systemsynsättet i allmänhet, inte minst i fråga Oln

gränsdragningsproblem. I något mindre allmänna tenner kan nätverkssynsättet också kopplas

till holistiska systemsynsätt där systemets delar utgörs av inbördes beronde organisationer Ufr

Aldrich & Whetten 1981, Pfeffer & Salancik 1978).

Det som gör nätverkssynsättet urskiljbart från de bredare skolbildningarna är emellertid

ett specifikt intresse för utbyten på 111arknader där både köpare och säljare är företag eller andra
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organisationer, och speciellt utbyten som omfattar industriprodukter. Förutom teoretiska

influenser gemensamma med de ovan nämnda områdena har synsättet sin bakgrund i ett antal

studier av industriella marknader, och från dessa studier kan man urskilja tre resultat som gett

synsättet dess innehåll. För det första visade det sig att många transaktioner på industriella

marknader sker inom ramen för långsiktiga och stabila relationer mellan köpare och säljare. För

det andra visade det sig att dessa relationer är mångdimensionella; det är inte bara produkter och

betalningsmedel som utbyts, utan även kunskap, förståelse, förtroende etc. För det tredje

visade det sig att de nlultidin1ensionella relationerna innehåller inslag av ömsesidig anpassning

mellan köpare och säljare (se exempelvis Gadde & Mattsson 1987, Johanson & Mattsson 1991

och Mattsson 1985 för en översikt av några tidiga studier).

Företaget och dess handlingsparametrar i nätverkssynsättet

Förekomsten av utbytesrelationer mellan företag medför att det enskilda företaget blir en relativt

gränslös enhet (Hammarkvist et al 1984). Ingen klar gräns kan dras mellan företaget och dess

relationer; ingen klar gräns kan heller dras mellan interna och externa resurser. Håkansson &

Snehota (1989 s 192) uttrycker det på följande sätt: "the (inter)dependence of an organization

on other entities makes it difficult to disconnect an organization from its network". Och (ibid s

193):

".. .it becomes meaningless and conceptually impossible to disconnect
the organization fronl its context. The organization appears without
boundaries in as much as it is to a certain degree constituted by resources
and activities controlled by other parties forming the network... "

Ändå talas det on1 företag (eller om "aktörer") i synsättet. En viktig aspekt är, att

utbytesrelationernas heterogena karaktär medför att även företagen måste ses som heterogena;

alla företag i nätverket är i princip unika.

En annan viktig aspekt på nätverkssynsättets företagsbegrepp är att företaget ses som

sammansatt av flera olika avdelningar, eller funktioner - med uppgift att hantera olika delar av

onlvärlden. Tonvikten på olika funktioner varierar i olika studier, men i huvudsak är det tre

sådana som intresset fokuseras mot: marknadsförings-, inköps- och produktionsfunktioner.

Marknadsföringsperspektivet är kanske det vanligaste och konlmer till uttryck i titlar

som exempelvis "An Application of a Network Approach to Marketing: Defending and

Changing Market Positions" (Mattsson 1985) och "Marknadsföring för konkurrenskraft"

(Hammarkvist et al 1984). I den sistnämnda källan beskrivs markandsföringsproblematiken i

termer av att etablera, anpassa och förändra positioner mot kunder. Samtidigt framgår det att

flera interna avdelningar, inte bara den som formellt kallas "marknadsföring", har viktiga
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uppgifter i marknadsföringen. Företagsledning, FoU, produktion, administration, inköp och

ekonomi är exempel på avdelningar som alla måste samverka för att kundrelationer skall

fungera. Att inköp nämns i detta sammanhang kan förefalla kryptiskt, n1en det har sin

förklaring i fall som omfattar systemförsäljning - relationer till leverantörer av olika delsystenl

kan då vara mycket viktiga från kundernas synvinkel.

Det finns också flera exempel på nätverksansatser där inköpsfunktionen sätts i fokus. I

Håkansson & Melin (1978) betraktas inköp som en resursskapande aktivitet; målet är att

utnyttja alla de resurser som potentiella och faktiska leverantörer har. En konsekvens blir,

precis som när det gäller marknadsföring, att inköpsarbetet kan bli svårt att avgränsa i tenner av

interna avdelningar; produktions-, konstruktions, marknadsförings- och forskningsavdelningar

uppges ofta spela viktiga roller i inköpsarbetet. Ett liknande perspektiv anläggs i Axelsson &

Håkansson (1984); inköpsfunktionen, i termer av relationer till leverantörer, betraktas SOITI

avgörande för ett företags konkurrenskraft.

Vidare finns det också ett flertal nätverksansatser som sätter tekniska funktioner i

fokus. Ett exempel är Håkansson (1987) son1 behandlar tekniskt utvecklingsarbete. Även där

förs en diskussion om ett flertal olika avdelningars beröring med arbetetet att hantera

utvecklingsrelationer till externa motparter.

Således betraktas företaget i nätverksansatsen som uppdelat i ett flertal funktioner, utan

klara gränser mellan olika fonnella avdelningars arbetsuppgifter. Och ett flertal avdelningar ses

som viktiga för utbytet med omvärlden, åtminstone när det gäller marknadsförings-, inköps

och produktionsaktiviteter.

Omvärlden i nätverkssynsättet

Begreppet relationer har som redan antytts kommit att bli centralt i nätverkssynsättet. En viktig

utgångspunkt är att resurser i det industriella systemet är knappa, vilket av det enskilda

företaget måste hanteras genom utbyte med omvärlden. Utbytet mellan köpare och säljare antas

vidare vara koordinerat just genom relationer, snarare än av marknader eller planerings- och

nlaktmekanismer (Mattsson 1987 s 236). Förutom att relationerna utgör koordinerings

lnekanismer, fyller de flera funktioner för de inblandade parterna. De ger närhet, säkerhet och

information, samtidigt som de skapar utvecklingstryck i systemet (Hammarkvist et al 1984). I

själva verket kan relationerna ses som organisationer, på samma sätt som företagen själva Ufr

Me1in 1977, Benndorf 1987).

Intresset för relationer av detta slag har tagit sig flera uttryck i nätverkssynsättet.

Exempelvis har de brutits ned i mindre aggregerade beståndsdelar; relationerna diskuteras i

termer av olika typer av bindningar (Hammarkvist et al 1984, Mattsson 1985). Vidare har de

betraktats som investeringar, eftersom de kräver resurser för att byggas upp, utvecklas och
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avslutas (Mattsson 1987 s 236). Relationerna ses också som heterogena; alla relationer i

nUtverket kan i princip ses som unika, vilket ytterligare förstärks av ömsesidiga anpassningar

inom relationerna (Mattsson 1985 s 267). Den sistnämnda tanken är speciellt framträdande i

synen på teknisk utveckling. Håkansson (1987) menar exempelvis att en viktig del av tekniskt

utvecklingsarbete kan beskrivas som en interaktion mellan köpare och säljare; att utvecklings

arbetet sker inom ramen för relationer mellan dem. Detta, menar Håkansson, ger starka skäl att

ifrågasätta det som han kallar "Newtonsyndromet" - att det är den ensamme och isolerade

uppfinnaren som ligger bakom tekniska innovationer (ibid s 3).

Genom relationer kan företagen ses som sammankopplade i nätverk. Givet den

potentiella mängden företag och relationer i ett industriellt system kan man förvänta sig att det

totala nätverket inte har någon naturlig början och inte heller något naturligt slut; alla företag

ti llhör genom direkta eller indirekta relationer det totala nätverket (Mattsson 1985 s 267).

Exempel på företag med vilka ett fokalt företag har direkta relationer är kunder, leverantörer

och distributörer - samt i vissa fall med konkurrenter (Johansson & Mattsson 1991). De direkta

relationerna återfinns alltså i något som i andra sammanhang brukar kallas för vertikala och

horisontella dimensioner i omvärlden. Men det fokala företaget har också indirekta relationer till

andra företag. Ett fokalt företag som har en direkt relation till en kund kan exempelvis sägas ha

en indirekt relation till kundens kunder eller kundens leverantörer (se t.ex. Mattsson 1987b för

en diskussion av indirekta relationer).

Man kan därmed förvänta sig att relationerna i nätverket överskrider gränser i

traditionella begrepp som marknader (grupper av köpare, alternativt grupper av köpare och

säljare) och branscher (grupper av företag som producerar näraliggande substitut); se

exempelvis Hägg & Johanson (1982). En viktig konsekvens av relationernas gräns

överskridande egenskaper är att såväl konkurrerande som komplementerande aspekter på

onlvärlden blir relevanta (jfr Mattsson 1987 s 236).

Omvärldens potentiellt stora omfattning avspeglas i begreppet position, som avser ett

företags förhållande till omvärlden. Man kan jämföra det med den traditionella marknads

föringens marknadsandelsbegrepp, ett nlått som ju anger hur en eller flera säljare förhåller sig

till en gemensam marknad. Men eftersom ett nätverk omfattar en betydligt större del av

omvärlden än en nlarknad (dvs en grupp kunder), blir också begreppet position mer om

fattande. Med position avser t.ex. Mattsson (1985) följande: a) de funktioner ett företag fullgör

(exempelvis tillverkning eller återförsäljning), b) identiteten hos de företag som det fokala

företaget är kopplat till (exempelvis leverantörer och kunder) och c) den relativa betydelsen av

ett företag i ett nätverk (exemplvis i termer av storlek). Huvuddelen av existerande diskussioner

av begreppet position har varit aven sådan konceptuell karaktär, men under de allra senaste

åren har även kvantitativa ansatser börjat komma - där man försöker mäta positioner i nätverk.

Ett exempel är en studie av s.k. strategiska allianser i telekommunikationsindustrin, där olika
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företags centralitet (exempelvis i termer av hur många relationer de var inblandade i) studerades

över tiden (Mattsson et al 1990).

Därmed kan man säga, att omvärlden i nätverksansatsen består av två typer av

organisationer; företag och relationer mellan företag, samt att denna omvärld i konceptuell

nlening omfattar alla företag och relationer som står att finna i det globala och således totala

nätverket. Få empiriska studier har emellertid - av naturliga skäl - befattat sig med detta totala

nätverk. Istället fokuserar många studier på nätverk från ett fokalt företags synvinkel. I

praktiken omfattar de flesta studier alltså något som Hägg & Johansson (1982 s 47) kallar för

nät; "förtätningar där det råder relativt stark komplementaritet mellan företag, företag som är

sammankopplade i relativt välutvecklade förbindelser". Det kan också noteras att de företag

sonl vanligtvis ingår i nätverksstudier är olika typer av varuförädlande företag på industriella

fl1arknader - sådant som banker, försäkringsbolag etc har vid få tillfällen kopplats samman med

de industriella aktiviteterna som de varuförädlande företagen utför. Vidare är antalet företag på

industriella marknader ofta begränsat (koncentrationsgraden är ofta hög, för att använda ett

begrepp från den strukturekonomiska modellen ovan), vilket medför ytterligare en

inskränkning i det antal företag som behandlas i många nätverksstudier Ufr Håkansson &

Snehota 1989 s 190). I själva verket tycks det begränsade antalet företag vara en förutsättning

för att det skall vara relevant att tala om heterogena utbytesrelationer (ibid).

Intressant att notera är också att kunskap om nätverket förväntas bli tillgänglig för

företag främst genonl engagemang i utbytesprocesser - inte genom traditionella marknads

studier som genomförs isolerat från kommersiella transaktioner (Mattsson 1985 s 267). Det

enda sättet för företag att lära sig om det egna nätverket är att "junlp into it" (Axelsson &

Johanson 1988 s 17). Nätverket är emellertid inte någon objektiv realitet; olika aktörer i

nätverket kan beskriva det på olika sätt (Håkansson & Johansson 1986 s 8). Eller som

Mattsson (1987 s 251) uttrycker det: "The network can never be objectively and fully known!".

Vi känner igen detta från vad som sagts tidigare i denna studie om verkligheten som en social

konstruktion, och ännu tydligare kommer tanken till uttryck i Håkansson & Snehota (1989 s

198). De menar att företagets omvärld är en symbolisk, social verklighet; ett resultat av

individers tolkning och efterhandsrationaliseringar.

Låt mig då gå över till frågan om vilken typ av kausalitet som återfinns i nätverks

synsättets diskussioner om relationerna mellan företaget och dess omvärld. I detta sammanhang

är interaktion ett nyckelbegrepp i nätverkstexter. Anpassning och ömsesidigt utbyte är vanliga

tenner för att tala om denna interaktion. Dock har de tidiga nätverksansatserna inte behandlat de

kausala aspekterna mellan företaget och nätverket på ett explicit sätt. Om man med "interaktion"

avser det som behandlades ovan - dvs ömsesidig kausalitet i Kant eller Hegels mening, eller

"interaktion" som det diskuteras av Bunge (1979) - vilket innebär att symmetri råder nlellan

orsak och verkan, är oklart. Jag tror dock inte att det är detta som avses med "interaktion" i
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nätverkssynsättet. Jag tror istället att "interaktion" används för att belysa att handlingsfrihet

och determinism kan existera sida vid sida - ibland kan företagets förhållande till omvärlden

karaktäriseras son1 handlingsfrihet, ibland som determinism. Låt mig ge ett par exempel på

detta nedan.

Ibland talas det om företagets relationer till omvärlden i termer av handlingsfrihet.

Exempelvis menar Håkansson & Johanson (1984) att marknadsföringsproblem i nätverket kan

brytas ned i två områden: begränsningsproblem och hanteringsproblem. Begränsnings

problemet avser företagets portfölj av relationer: skall företaget koncentrera sig på vissa typer

av relationer, och om så är fallet, vilka relationer skall det koncentrera sig på? Hanterings

problemet avser bl.a. hur kundrelationer skall etableras och utvecklas. Detta implicerar en slags

valfrihet; företaget kan på egen hand fatta beslut i dessa frågor. Ett annat exempel är följande

utsagor, om effekterna av relationer till nätverket: "... the relationships allow the firms some

controi over significant parts of their market environment" (ibid s 11), och "Through

relationships, the fiml can acquire some controi over its environment" (Mattsson 1987). Detta

implicerar också en slags valfrihet - det enskilda företaget har möjlighet att utföra val med

avseende på relationer till omvärlden, vilka i sin tur får effekter i omvärlden. Ytterligare ett

exempel är Johanson & Mattsson (1991), där det talas om "strategic actions"; aktiviteter för att

påverka positioner i nätverket.

Ibland talas det också om relationer till nätverket i termer av det som jag kallar

determinism. Deterministiska inslag finns i själva utgångspunkten för nätverkssynsättet,

eftersom företag antas vara beroende av externa resurser. Vidare har det hävdats att strukturen

på nätverket ger implikationer för det enskilda företaget som ingår i nätverket. Om nätverket är

hårt strukturerat, dvs om väldefinierade relationer finns mellan aktörerna, begränsas det

enskilda företagets handlingsfrihet Ufr Mattsson 1987). Ett annat exempel på deterministiska

inslag kan ges i termer av indirekta relationer, dvs relationer mellan andra företag än ett fokalt

företag och dess utbytespartners. Sådana indirekta relationer" ... are assumed to have major

influences on individual buyer-seller relationships and on the firm's strategic activities"

(Mattsson 1987b).

Så vi finner alltså att determinism och handlingsfrihet kan existera samtidigt i

nätverkssynsättet, men med avseende på olika aktiviteter i företaget och i omvärlden, och det är

denna kausala innebörd - en sanlexistens av de två grundformerna - som jag lägger i det

nätverksteoretiska begreppet interaktion.

Komplexitet

Till skillnad mot de två andra specifika forskarmodellerna innehåller nätverksteorin inte någon

inre kärna med låg komplexitetsgrad om vi med komplexitet avser antalet variabler och antalet
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relationer. Men å andra sidan skall man kanske skilja mellan synsättets konceptuella och

operationella innebörd. I operationella tenner tycks synsättet ta sig uttryck i, att man ofta väljer

ett fokalt företag som utgångspunkt, och sedan studerar valda delar av detta företags omvärld.

Och i sådana fall är det knappast något oändligt system som studeras. Vidare begränsas

systemet av ett annat inslag; det system som är aktuellt består av företag (eller delar av företag);

inte någon diffus och allomfattande uppsättning av "basic conditions" eller "uncontrollables".

Trots avgränsningar av detta slag finns det ändå ett inslag som medför att nätverks

synsättet måste betraktas som mycket mer komplext än de två andra modellerna, och detta har

att göra med förekomsten av ömsesidiga utbytesrelationer mellan företag i nätverket. Given att

vi kan betrakta "interaktion" som en beskrivning aven situation som innehåller både

handlingsfrihet och detenninism, kan nätverket beskrivas som mångfald av feedbackloopar av

olika omfattning. Nätverket förefaller också att vara i högsta grad icke-linjärt, eftersonl det

tycks osannolikt att orsak och verkan i nätverket skulle vara proportionerliga i förhållande till

varandra. Förekomsten av dessa båda aspekter antyder att nätverket i själva verket är ett kaos

som bara väntar på att utlösas, men eftersom detta vanligtvis inte sker, måste man anta att

feedbacklooparna medför en självorganisation som resulterar i den stabilitet som antas råda i

utbytesrelationerna (jfr Jantsch 1989). När det gäller komplexitet i termer av hierarki hos

orsaks- och effektvariabler kan en sådan antas föreligga, inte minst därför att vissa variabler är

utvalda att inkluderas i modellen på bekostnad av andra, men på samma sätt som i de två

föregående modellerna finns ingen explicit rangordning av orsaks- och effektvariablernas

relativa vikt.

Komplexitet i meningen av subsystem återfinns också. Exempel på sådana subsystem

från ett fokalt företags synvinkel är kunder, leverantörer och konkurrenter. Subsystem är också

aktuella på nätverksnivå, exempelvis i form av nät, dvs förtätningar med stark komple

mentaritet mellan företag. Och på senare tid har kvantitativa metoder använts för att identifiera

kluster, eller block, av aktörer som är samnlanlänkade inom ramen för s.k. strategiska allianser

(Mattsson et al 1990).

Modellen och dess tillämbarhet i denna studie

Modellen har som sagt sitt ursprung i empiriska studier av industriföretags utbyte med

varandra, så när det gäller dyadnivån kan modellens utsagor utan tvekan anses vara en relevant

punkt att relatera beslutsfattares omvärldsmodeller mot. På nätverksnivån, dvs en nivå där ett

flertal dyader är sammankopplade i ett potentiellt allomfattande industriellt system, är

tillämbarheten kanske inte lika hög - i alla fall inte i denna studie som fokuserar på besluts

fattares modeller av det fokala företagets omvärld. Men jag anser ändå att synen på

/utbytesrelationers benägenhet att överskrida traditionella gränser i omvärlden - sonl marknader,
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dvs kunder, och branscher, dvs grupper av säljare, är en styrka i detta sammanhang, ty den

medför en minskad risk att undersökaren tvingar in beslutsfattares modeller i motsvarande

snävt avgränsade fack.

De tre modellerna · en sammanfattande iämförelse

Tre typfall

De tre modeller som presenterats ovan kan hänföras till ett öppet systemsynsätt, i så måtto att

de intresserar sig för företagets utbyte med omvärlden. Vidare kännetecknas de aven syn på

utbyte inom ramen för vad som i ekonomisk teori kallas för imperfekta marknader; företaget

har alltså ett visst mått av valfrihet när det skall fastställa sina handlingsparametrar, dvs det som

företaget "gör" i förhållande till omvärlden. Modellernas intresse för företagets utbyte med

omvärlden medför också att de tillhandahåller en ökad grad av beskrivningsprecision än det

öppna systemsynsättet i allmän form. De tre modellerna ger med andra ord en högre

detaljeringsgrad i fråga om företagets aktiviteter och de delar av omvärlden som dessa

aktiviteter avser. Men vi har också sett att de tre modellerna skiljer sig på flera punkter, något

som jag har sagt är önskvärt eftersom de skall användas som refernspunkter för att ställas mot

ett empiriskt material. I de följande avsnittet skall jag försöka sammanfatta ett antal skillnader

och likheter mellan de tre modellerna. De skillnader och likheter som är relevanta här är

betingade av beskrivningsdimensionerna i studiens syfte - variabler, kausala samband och

komplexitet - och därför är jämförelsen nedan organiserad i form av dessa beskrivnings

dimensioner.

Externa variabler

Till att börja med skall de tre modellerna jämföras med avseende på vilka externa variabler, eller

omvärldsvariabler, som de inkluderar. Jag inleder jämförelsen med variabler i näromvärlden,

dvs variabler som finns i det fokala företagets omedelbara närhet och som kan antas stå i ett

starkt beroendeförhållande till det fokala företaget.

Kunder återfinns som en variabel i alla tre modellerna, men modellerna skiljer sig i

synen på kunderna. Strukturekonomin intresserar sig främst för en aggregerad efterfrågan och

utbytet med enskilda kunder har ingen påtaglig plats i denna nlqdell. Ett tydligt uttryck för detta

är kundvariabeln "köparkoncentration" som innebär ett fokus på kundernas storlek, men

knappast på andra olikheter mellan kunder. Som vi såg ovan defineras företagets näraliggande

omgivning främst i termer av andra säljande företag, så det är möjligt att kunderna inte skall

betraktas som en del av näromvärlden i denna modell. I marknadsföringsmodellen, å andra
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sidan, är kunder den dominerande variabeln. Eller rättare sagt: segment av kunder utgör viktiga

variabler, för alla kunder betraktas inte som homogena. Vidare görs en distinktion mellan

konsumenter och industriella köpare. Dessa skillnader får i sin tur konsekvenser för utbytet, i

så måtto att företaget uppmanas att rikta olika erbjudanden mot olika segment. Även i

nätverkssynsättet betraktas utbytet med kunder centralt, men kunderna ses som mer heterogena

än i marknadsföringsmodellen - därför att köpare och säljares ömsesidiga anpassningar driver

fram mer eller mindre unika, relationsanpassade problemlösningar.

Konkurrenter, i betydelsen grupper av säljare, är den viktigaste delen av omvärlden i

strukturekonomin - det är främst andra säljande företags aktiviteter ("branschen") som antas

betinga beteendet för det enskilda säljande företaget. I marknadsföringsmodellen dominerar

som sagt kunderna, medan konkurrenternas beteende bäst kan beskrivas som en slags yttre ram

inom vilken det enskilda företaget har att berabeta sina kunder; konkurrensens effekter på det

enskilda företaget kan med andra ord beskrivas som indirekta - effekterna kommer till stånd

genom att det säljande företaget bearbetar en grupp kunder parallellt med andra säljande

företag. I nätverkssynsättet fokuseras intresset mot de enheter i omvärlden med vilka det fokala

företaget har ett utbyte, och dessa enheter är vanligtvis kunder och leverantörer - men också

konkurrenter, exempelvis i form av s.k. strategiska allianser. Som jag ser det gör inte

nätverkssynsättet någon större poäng av att skilja mellan en vertikal och en horisontell

dimension i omvärlden, utan fokus är just på de enheter i omvärlden nled vilka det fokala

företaget har ett utbyte.

Leverantörer till ett fokalt företag (eller till en bransch) är inte med på ett påtagligt sätt i

den strukturekonomiska modellens näromvärld; i den mån man ens talar om leverantörer, talar

man om "supply conditions" i termer av aggregerade krafter som påverkar branschföretag och i

förlängningen därmed det enskilda företaget (specifika leverantörsvariabler har dock tillkommit

i Porter 1983, en modell som kan ses som en företagsstrategisk tillämpning av den

strukturekonomiska modellen). Och i marknadsföringsmodellen lyser leverantörena helt med

sin frånvaro. Nätverkssynsättet, där ett stort intresse riktas mot företagets inköpsproblematik,

är dänned den enda av de tre modellerna som medtager enskilda leverantörer som en viktig del

av omvärlden. Med andra ord: nätverkssynsättet betonar utbyte på en låg aggregeringsnivå i

termer av både införsel och avsättning av resurser.

Om man går utanför näromvärlden och undersöker de tre modellerna i tenner av mer

avlägsna delar av omvärlden, dvs fjärromvärlden, finner vi även andra skillnader mellan

modellerna. Den utökade varianten av den strukturekonomiska modellen som Scherer (1980)

representerar kan då likställas med marknadsföringsmodellen; i båda dessa ansatser sker en

uppräkning aven mängd variabler - politiska, kulturella faktorer, etc. Fast i båda dessa ansatser

får läsaren sväva i ovisshet om hur viktiga dessa variabler egentligen är; i strukturekonomin

framställs strukturvariablerna som viktigast, och i marknadsföringsmodellen är det ingen
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tvekan om att kunderna är mest betydelsefulla. Likheten mellan dessa båda n10deller skall

kanske inte överdrivas på denna punkt, eftersom omvärlden i strukturekonomin också

diskuteras i termer av effekter av företagens beteende på ekonomin som helhet (exempelvis

sysselsättningsgrad, innovationstakt och inflation). I och för sig har McCarthy ett liknande

resonemang, men det tycks främst handla om kundernas nytta av marknadsföringsaktiviteter. I

nätverksansatsen finns det också en fjärromvärld, men den består främst av industriföretag som

genom direkta och indirekta relationer kan vara sammankopplade i ett mycket omfattande

nätverk. Det fokala företagets omvärld i nätverkssynsättet befolkas alltså främst av andra

företag.

En annan intressant skillnad mellan modellerna är att marknadsföringsmodellen antyder

att allt utanför marknadsavdelningen kan betraktas som omvärld. Ett uttryck för detta är

diskussioner om marknadsföringsavdelningens interna ställning i förhållande till resten av

företaget; där framtonar en bild av intressekonflikt mellan olika avdelningar.

Det kan också noteras att nätverkssynsättets relationsbegrepp n1edför att gränsen mellan

företag och omvärld suddas ut, på ett sätt som inte har sin motsvarighet i de andra modellerna.

Detta betyder alltså att nätverksansatsen problematiserar gränsdragningen i större utsträckning

än de andra två modellerna, men som redan nämnts laborerar nätverksansatsen likväl med

storheter som "företag" och "aktörer" - vilket implicerar att gränser dras. Men intresset för

utbytesrelationer får i alla fall en annan effekt. Eftersom" utbytesrelationer kan betraktas som

organisationer, betyder det att nätverksteorins omvärld inte bara omfattar organisationer som

företag. Detta till skillnad från strukturekonomin, där ett vakuum tycks vara för handen mellan

köpare och säljare. Marknadsföringsmodellen inkluderar dock utbytesrelationer mellan företag

på industriella marknader, åtminstone i så måtto att denna företeelses existens nämns av

McCarthy; han säger att sådana relationer kan innebära att "the supplier becomes alnlost a part

of the buyer's organization".

Interna variabler

En jämförelse mellan de tre modellerna skall också göras i termer av de interna variabler som

antas vara kopplade till omvärlden, dvs företagets handlingsparametrar.

På denna punkt är strukturekonomin och marknadsföringsmodellen mest lika varandra;

det handlar om sådant som prissättning, produktdifferentiering, FoU och investeringar,

respektive pris, promotion, produkterbjudande och distribution ("plats"). Att notera är, att det

är marknadsföringsfunktionen som är i fokus i marknadsföringsmodellen, något som innebär

att aktiviteter som i regel utförs av andra funktioner - exempelvis FoU och investeringar i dess

traditionella mening - inte blir särskilt framträdande. I strukturekonomin, däremot, tycks hela

företaget betraktas som en "single decision making unit" (Porter 1981), och då blir det kanske
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naturligt att antalet interna variabler är fler än i marknadsföringsmodellen.

Detta kan ses i ljuset av nätverkssynsättet, där företaget explicit framställs som en enhet

bestående av ett flertal avdelningar (se t.ex. Hammarkvist et al 1984 s 35-36 och Håkansson

1987 s 19-22). Dock har bidragen till nätverksansatsen främst handlat om tre viktiga funktioner

som dessa avdelningar kan samverka för att fullgöra: marknadsföring, inköp och teknisk

utveckling. Återigen blir det svårt att tala om dessa funktioner som interna företeelser, eftersom

de oftast betraktas i termer av relationer till enheter i omvärlden. Men samtidigt talas det om

dessa funktioner som liggande inom företag, och därför är det ändå aktuellt att betrakta dem

som interna. Mot denna bakgrund kan marknadsföringsfunktionens aktiviteter i nätverks

synsättets värld sägas omfatta aspekter som täcks in av strukturekonomin och marknadsförings

modellen, medan teknisk utveckling bäst motsvaras av det som företagen i strukturekonomin

antas utföra. Den främsta skillnaden är att det fokala företagets inköpsfunktion inte behandlas i

strukturekononlin och marknadsföringsmodellen.

Kausala relationer mellan externa och interna variabler

På en skala där de båda ändpunkterna representeras av determinism och handlingsfrihet,

hamnar strukturekonomin närmast determinism; företags beteende antas vara betingat av

marknadens struktur, som i sin tur är betingat av s.k. "basic conditions". Marknads

föringsmodellen, å andra sidan, hamnar närmast handlingsfrihet, åtminstone när det gäller den

del av omvärlden med vilken det fokala företaget har ett utbyte - kunderna. Som vi såg ovan

finns det emellertid även deterministiska inslag i marknadsföringsmodellen. Dessa krafter i

omvärlden är dels hänförbara till det egna företaget (eftersom andra avdelningar antas befinna

sig i en latent konflikt med marknadsföringsavdelningen som egentligen är den fokala

organisationen i modellen), dels till "makroomvärlden" där sådant som kultuerella och politiska

faktorer tar sig sådana uttryck att de antas vara opåverkbara från företaget/marknadsförings

avdelningens synvinkel.

I nätverkssynsäUet förekommer visserligen inte explicita kausala antaganden om

företagets förhållande till omvärlden, men sådana antaganden kan ändå läsas in i synsättets

beskrivningar av företaget. Ibland talas det om förhållanden i termer av handlingsfrihet, ibland

har utsagorna en deterministisk prägel, men oftast uttrycks kausala förhållanden i termer av

önlsesidighet och interaktion där orsaker och effekter inte är uttryckta på ett explicit sätt. Denna

interaktion kan som jag ser det bäst beskrivas som successiva skiftningar över tiden mellan

handlingsfrihet och determinism.
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Komplexitet

Den strukturekonon1iska modellen och marknadsföringsmodellen liknar varandra, i så måtto att

båda innehåller en inre kärna av ett fåtal variabler och ett fåtal relationer mellan variablerna.

Men över tiden har dessa kärnor blivit föremål för tillägg som innebär att antalet variabler och

antalet relationer har ökat. Det är nästan tvärtom med nätverkssynsättet; de tidiga konceptuella

beskrivningarna av det omfattande totala nätverket har kommit att följas aven mängd empiriska

studier - där avgränsade delar av nätverk studerats, ofta nätverk från ett fokalt företags

synvinkel. En annan skillnad är, att nätverkssynsättet främst befattar sig med en omvärld som

består av företag och inte med makroomvärldsvariabler (politiska, sociala, juridiska aspekter,

etc). Ytterligare en skillnad är, att med ett nätverkssynsätt kan utbytesrelationer mellan företag

betraktas som en form av organisationer, eller om man så vill, som variabler i systemet.

Utbytesrelationer i nätverkssynsättet kan alltså både ses som variabler och relationer, samtidigt

som den muItidimensionella aspekten på dessa utbytesrelationer helt saknar motsvarighet i den

strukturekonomiska modellen och marknadsföringsmodellen.

När det gäller antaganden om återföring, exempelvis i termer av positiv och negativ

återföring, liknar de tre modellerna varandra - i så måtto att detta inte diskuteras med explicita

referenser till litteratur om återföring i system. Begrepp som stabilitet och förändring genorn

interaktion finns dock i nätverkssynsättet (Hammarkvist et al 1982 s 25-27). I struktur

ekonomin talas det visserligen explicit om återföring mellan exempelvis struktur- och beteende

variabler, men huvudsakligen på ett sådant sätt att detta framstår som mekanismer som

undergräver den enkelriktade kausalitet som modellen eftersträvar.

Och som vi har sett tycks det öppna systemsynsättets tankar om hierarkisk ordning av

variabler finnas implicit i alla tre modeller, men utan explicita framställningar av variablernas

relativa betydelse - vilket i sin tur gör att man får svårt att uttala sig om graden av hierarki i

förhållande till "steady-state" i de system som tnodellerna representerar.

Vidare kan vi tala om komplexitet i termer av system i systemet för alla de tre

n1odellerna. I huvudsak handlar det om att variabler av liknande karaktär ordnas inom ramen

för subsystem, exempelvis kundsegment i marknadsföringsmodellen och säljarföretag i

strukturekonomin, och vi får veta en del om kausala samband mellan sådana grupper av

variabler. Men vi får inte veta lika mycket om hur variablerna inom en grupp är kopplade till

varandra, exempelvis hur olika strukturvariabler förhåller sig till varandra och hur ett

marknadssegment påverkar andra segment.
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Kapitel S

Teori om beslutsfattares kognition

Inledning

I detta kapitel kommer jag att behandla litteratur om företagets omvärld från det perspektiv som

anläggs av beslutsfattare i ett fokalt företag. Kapitlet utgör det andra steget för att erhålla det

schema som skall användas för att hantera empirin om beslutsfattares omvärldsmodeller.

En kort redogörelse för ett grundläggande sätt att betrakta beslutsfattares informations

hantering inleder kapitlet. Hanteringen betraktas som en process bestående av olika steg;

varseblivning av information, tolkning och utfall av tolkningen. Som jag redan nämnt handlar

den här studien om omvärldsmodeller i sig, vilket alltså betyder att jag fokuserar på utfall av

tolkningen i termer av den modell tolkningen ger upphov till - och inte på det beteende som

förväntas följa efter tolkningen. Det är tre aspekter på tolkningen som jag intresserar mig för;

de aspekter som bekrevs i syftet - variabler, kausala samband mellan variabler och komplexitet.

Tidigare har jag också sagt att kognitiv teori har en individualpsykologisk bas, i så

måtto att den intresserar sig för hur individer tänker på sin omvärld - och denna omvärld

on1fattar ofta allt som ligger utanför individen. Den här studien handlar dock om hur individer i

företag tänker på!öretagets omvärld, något som ger upphov till en del problem med utsagor i

individualpsykologi. Ett viktigt sådant problem är att individualpsykologi av naturliga skäl har

nlycket litet att säga on1 hur individer kan förväntas tänka i specifika termer på olika delar i ett

företags omvärld. Mitt sätt att hantera detta här är att låta "kognitiv teori" bli en samlings

beteckning för kunskap om hur beslutsfattare tänker på företagets omvärld. Det betyder att

litteraturen som är aktuell spänner över ett brett teoretiskt fält, något som i sin tur kanske kan

störa den ortodoxe psykologen. Det må vara hur det vill med det sistnämnda; mitt primära

intresse här är att presentera en bild av vad vi kan förvänta oss när det gäller variabler, kausala

samband mellan variabler och komplexitet i beslutsfattares omvärldsmodeller - och för detta

ändamål har jag ansett det mindre viktigt att hålla mig inom snäva ämnesgränser.
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Människan som en informationsbehandlare

Utgångspunkten för diskussionen av beslutsfattares omvärldsmodeller är att människans

informationsbehandling inte sker på ett godtyckligt sätt, och i detta avsnitt skall jag presentera

ett par modeller som jag uppfattar vara typiska när det gäller forskningens syn på den

informationsbehandling beslutsfattare förväntas utföra med avseende på information om

företagets omvärld. Modellerna redovisas kortfattat; syftet att fånga grunddragen i det tänkande

som kännetecknar dem (en mer generell modell som även omfattar information om annat än

företagets omvärld, samt andra informationsbehandlare än nlänniskor, finns i exempelvis

Newell & Simon 1972).

Den första modellen är hänltad från Hanlbrick & Mason (1984). Enligt denna nlodell

arbetar beslutsfattare med "tagna-för-givet-antaganden" (givens), vilka utgör ett filter mellan

beslutsfattaren och den faktiska situationen. Detta filter förstärks av andra filter i form av de

delar av onlvärlden som uppmärksamheten riktas mot (field of vision), samt av perceptionens

selektivitet. Ytterligare ett filter finns inbyggt i tolkningen (interpretation), vilken antas ske

genom "a filter woven by one's cognitive base and values". När stimulit från omvärlden väl

arbetat sig igenom dessa filter uppkommer den slutgiltiga perceptionen (managerial perception),

vilken i sin tur ger upphov till strategiska beslut. Modellen finns sanlmanfattad i figuren nedan

(se också Dill 1962 för en snarlik modell).

S
T
I
M
U
L
I

Limited Field
of Vision

Selective
Perception

Strategic
Choice

Figur 5.1: Onlvärldens påverkan på chefers varseblivning enligt
Hambrick & Mason (1984 s 195).

Den andra modellen är hämtad från Daft & Weick (1984). Den avser att belysa

relationerna mellan omvärldsspaning (organizational scanning), tolkning (interpretation) och

lärande (leaming). Omvärldsspaning avser insamling av data om omvärlden, genom formella

och informella metoder. Det följande steget är tolkning, definierad som "the process of

translating events and developing shared understanding and conceptual schemes among
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members of upper management (s 286)". Detta i sin tur ger lärande, vilket skiljer sig från

tolkning genom att det innehåller element av handling. Lärande definieras som "the process by

which knowledge about action outcome relationships between the organization and the

environment is developed (ibid)". Samtidigt sker en återkoppling från lärande till tolkning och

omvärldsspaning. Mooellen sammanfattas i figuren nedan.

SCANNING

(Data Collection)

INTERPRETATION

(Data Given Meaning)

LEARNING

(Action Taken)

Figur 5.2: Relationer mellan omvärldsspaning, tolkning och lärande enligt
Daft & Weick (1984).

Gemensamt för mooeller av detta slag är att stimuli från organisationens omvärld antas

passera olika filtermekanismer, att tolkning ses som separerat från perception, samt att

processen leder till ett utfall (handling, strategiskt beslut eller inlärning). Kort sagt, dessa

modeller delar upp individens infonnationsbehandling i separata steg eller sekvenser. Enligt

Lord (1985 s 88) och Anderson (1985 kap 1) är detta ett vanligt sätt att behandla individens

informationsbehandling i modell termer. Alternativet tycks vara att analysera individens

aktiviteter i termer av underliggande komponenter, som exempelvis lång- och korttidsminne.

Mitt intresse är inriktat mot ett snävare händelseförlopp än i modellerna ovan. Jag skall,

som redan nämnts, inte intressera mig för utfall i tenner av beteende i gängse mening. Jag ser

istället utformningen av on1världsmodeller som ett tillräckligt intressant utfall - som ett

beteende, lika viktigt som det beteende som innebär att man "gör något" som andra kan

observera. Således låter jag den kausala kedjan avstanna vid on1världsmooellerna i sig.

En annan skillnad är att jag inte skall försöka se tolkning som separerat från perception

(jämför det som diskuterats ovan - observatören som "konstruerar" det objekt som uppmärk

samheten riktas mot). Mer specifikt uttryckt anser jag att observation och tolkning kan ses som

två sidor av samma mynt (se också Aguilar 1967 s 27, Nisbett & Ross 1980 s 17, Lord 1985 s

94). Med andra ord anser jag att observationer alltid utförs i förhållande till existerande s.k.

kognitiva schemata, vilka i sig innehåller förutsättningar för tolkning. Kognitiva schemata kan

ses som redskap för byggandet av världsbilder (Björkegren 1988 s 24); de är strukturer,

genom vilka individens tankeprocesser formas. Strukturerna påverkar hur stimuli uppfattas,

bearbetas, kodifieras och lagras (ibid s 22-23). Kognitiva schemata är alltid närvarande när

mentala aktiviteter utförs. Enligt Gioia (1986 s 56) gäller följande: "Nothing is processed
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completely tabula rasa". Samma tanke finns hos Bougon (1983), vilken menar att "uniess we

posess a perceptual schema for something, that something does not exist". Kort sagt, utan de

kognitiva strukturerna skulle beslutsfattare, och för all del även vi övriga, bli "lost in a sea of

data" (Walsh & Fahey 1986).

En vildvuxen begreppsflora existerar inom detta område. Här återfinns, som jag redan

antytt ovan, en mängd begrepp som "implicit theories", "assumptions", "beliefs", "structures",

"schemata", etc. Ingen konsensus tycks existera med avseende på vad som egentligen skiljer

dem åt. Snarare tycks begreppen användas som "mutually substitutable labels for the same

construct" (Walsh & Fahey 1986 s 326). Här kommer jag inte att försöka utreda eventuella

särskiljande aspekter; begreppet kognitiva schemata kan ses som en övergripande samlings

beteckning för den struktur kognitiva aktiviteter förväntas följa. Och det är tre aspekter på detta

som alltså är aktuella i det följande: variabler, kausala samband mellan variabler och

komplexitet.

Variabler omvärldsmodeller

Sortering av obiekt i kategorier

En viktig fråga är varför man överhuvudtaget har anledning att tro, att beslutsfattare resonerar i

termer av variabler som t. ex. "vinst", "konkurrenter" och "personal". Det övergripande svaret

är att människor har en stark drift att dela in objekt i olika kategorier. Stubbart (1989) uttrycker

det på följande sätt:

"It is hard to imagine how humans could function intelligently
without useful categories. If thought only advanced by unique
instances instead of categories, human perception and memory
would rapidly overload with insignificant details. Dividing up
experience and placing its elements into categories is a funda
mental human cognitive ability; an absolute prerequisite for
human knowledge."

Antag till exempel att man vill försöka förstå allt det som hänt sedan jorden blev till.

Det har onekligen hänt mycket - så mycket att informationsmängden blir fullständigt ohanterbar

om man inte gör något med den. Och det naturliga för oss blir att dela in tiden i olika avsnitt. Vi

känner igen många olika sätt att skära i tiden: trias, jura, krita, osv. Eller antiken, romartiden,

nledeltiden, renässansen, etc (se Cyert & March 1963 s 124 och Weick 1979 s 148 för

liknande kommentarer om detta i termer av beslutsfattare i organisationer).

Intressant med vår indelning i kategorier är speciellt två tendenser; vi har en benägenhet

att förtränga information som vi inte har någon existerande kategori för, och vi har en
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benägenhet att pressa in information i kategorier i vilka informationen egentligen inte hör

hen1ma (Hewstone 1989 s 104, Taylor 1975 s 415-419).

En annan aspekt på kategorier är att de förväntas förekomma i begränsat antal, något

sonl tas som utgångspunkt i flera studier av beslutsfattares omvärldsbevakning. Detta har

behandlats av bl.a. i ett klassiskt arbete av Aguilar (1967 s 9-10):

"Environmental scanning must necessarily remain an incomplete
and imperfect process, for the relevant world is to extensive and
complex ever to be summarized."

"The capacity of the individual to absorb information falls short of
the volume of infomlation availiable and is considered a linliting
factor to the search process."

Smircich & Stubbart (1985 s 725) menar i detta sammanhang att ingen före

ställningsbar metod hos beslutsfattare kan ta hänsyn till alla aspekter i den komplexa

oI11världen; den totala infornlationsmängden måste begränsas. De talar om sådana begräns

ningar i termer av att analysera jordklotets oceaner I11ed hjälp av ett glas vatten.

Givet hantering av information inom ramen för ett begränsat antal kategorier, vilka

kategorier kan man då förvänta sig när beslutsfattare i företag ser ut i företagets onlvärld?

Omvårldskategorier

Stern & El-Ansary (1982 s 31) hävdar följande, i en diskussion onl distributionskanaler:

"Channei participants are often not concerned with all the transactions
that occur between each of the various links in the channel, however.
Middlemen, in particular, are most concerned about the dealings
that take place with those channel members inlmedeately adjacent
to them from \vhom they buy and to whonl they sell."

En liknande tanke finns i Axelsson & Johanson (1988 s 17), vilka beskriver onlvärlden

i tenner av ett nätverk av relationer mellan företag:

"In a network actors have a fairly clear view of their own relation
ships with other actors and of sonle of the relationships of these
actors with third actors. The views of more distant parts of the
network are, however, rather unclear. "
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Denna tanke finns också i Nornlann (1971). Han Olenar att den del av omvärlden med

vilken en organisation har en hög grad av interaktion är lättare att varsebli och tolka för

organisationen. För de delar med vilka en organisation har en låg grad av interaktion saknas

regler för uppmärksamhet och tolkning; "they do not fit into the cognitive structure of the

organization".

De tre referenserna ovan antyder att det främst är omvärldsdelar i nära anslutning till ett

företag, dvs näronlvärlden, som har störst sannolikhet att uppmärksammas av beslutsfattare i

företaget. Flera empiriska studier antyder att så också är fallet.

Ett exempel är en undersökning av Sousa & Hambrick (1989). De lät expertpaneler

(sammansatta av chefer i näringslivet, fackföreningsrepresentanter och konsulter) ranka

betydelsen av faktorer som bidrar till lönsamheten hos företag. De tre faktorer som ansågs

viktigast i branscherna maskinverktyg och kompressorer var kundservice, förmåga att hjälpa

kunderna i tekniska avseenden samt kundernas attityder till det säljande företaget. I branscherna

kullager och ventiler var de tre viktigaste faktorerna följande: en förmåga att hålla hög kvali tet

(på output), en effektiv distribution (till kunderna) samt en effektiv tillverkningsprocess. De

flesta av faktorerna har således en stark koppling till en näraliggande del av omvärlden:

kunderna.

Ett liknande resultat framkommer i D'Aveni & MacMillan (1990). De undersökte 57

överlevande företag - samt 57 företag som gått i konkurs - över en femårsperiod. Syftet var att

fastställa om de båda grupperna av företag skiljde sig åt med avseende på vilka delar av

omvärlden som cheferna riktade sin uppmärksamhet mot. Tre områden var av intresse: "output

environmenf' (kunder och allmänna ekonomiska faktorer som påverkar efterfrågan), "input

environment" (långivare och leverantörer), samt "the internaI environment" (ägare, anställda

och chefer). Det visade sig att cheferna i båda grupperna av företag riktade mer uppmärksamhet

1110t "output environment" än 010t "input environment", men att cheferna i de företag som

överlevt gjorde detta i större utsträckning än cheferna i konkursföretagen. Intressant att notera

är, att D'Aveni & MacMillan kallar synen hos cheferna i konkursföretagen ("the lack of focus

on the externai environment") för "a distorted view of the environment" (ibid s 651).

Vidare visar en del empiriska studier av olika interna avdelningars omvärldsbevakning

att alla avdelningar ägnar en stor del av sin uppmärksamhet åt avsättningsmarknader, dvs den

del av omvärlden som "tillhör" marknadsförings- och försäljningsavdelningarna (se exenlpelvis

Aguilar 1967, Kefalas & Schoderbek 1973). Aguilar (1967 s 46) hävdar till och med att alla

chefer, dvs chefer från alla funktioner, är hänvisade till information om avsättnings

marknaderna för att kunna erhålla "a common base of understanding" . Utan denna information

skulle de "find it difficult to coordinate the work of their departments".

Detta är intressant, eftersom många organisationsteoretiska ansatser betonar att man kan

förvänta sig, att olika interna funktioner uppvisar skillnader i det som de betraktrar sonl viktigt
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(se exempelvis Cyert & March 1963 s 117, Katz 1964 sIDS, Mintzberg 1973 s 114, Ruekert

& Walker 1987 s 2). Detta betyder att de även kan förväntas uppvisa olikheter med avseende på

vilken del av omvärlden de riktar sin uppmärksamhet mot (Daft & Lengel 1984, Dearborn &

Simon 1958, Dill 1962 s 106, Hambrick & Mason 1984 s 199, Pfeffer & Salancik 1978 s 74).

Weick (1979 s 93) menar följande:

"When tasks are specialized, persons tend to become more attentive
to their component task and less concemed with the larger assign
ment of which it is a part."

Men som vi såg ovan tycks kunderna vara den del av omvärlden som dominerar i

beslutsfattares modeller, oavsett vilken avdelning de arbetar inom. Hur komn1er det sig, givet

att alla beslutsfattare i företag inte arbetar med kunder? Svaret måste för det första sökas i

termer av processer inom organisationer.

Interna processer och omvärldskategorier

Intempolitiska processer tycks vara viktiga för de enskilda beslutsfattarnas världsbilder. Walsh

& Fahey (1986 s 327) uttrycker detta så här:

"The information framing of beliefs alone is not sufficient to explain
how beliefs become accepted - organizational politics also influence
these processes.. .It is not just beliefs but whose beliefs which dominate
that is important. "

Liknande tankar återfinns i Pfeffer & Salancik (1978 s 234):

"... the environment does not come knocking on the organization's
door announcing its critical contingencies. Rather, organizational
participants must enact and interpret their environment and its effects
on the organization. Since contingencies determine power and there
are benefits to having controi within the organization, one can be
certain that enactments are not apolitical interpretations of events."

Dominans för en viss del i omvärlden kan alltså ses som resultatet av interna för

handlingar. Utgångspunkten är att varje intern funktion har ett intresse av att framställa den

"egna delen" av omvärlden som viktigast för hela organisationen Ufr Pfeffer & Salancik 1978 s

77). Exempelvis hävdar Schwenk (1984 s 124) följande:
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"Each subgroup may tend to use organizational data selectively
to support its preferences in a debate and/or bargaining process
in which assumptions are typically not closely or objectively
examined."

Detta anknyter till vad Berg & Sjöstrand (1975 s 333) kallar för "beskrivnings

konkurrens". De menar att det existerar en ständig konkurrens inom organisationer om att

etablera en viss organisationsfilosofi som den styrande eller giltiga. Fördelen, från en given

funktions synvinkel, med att få den egna filosofin att bli etablerad som den styrande är bl.a. att

detta kan underlätta tilldelning av resurser. Således kan man förvänta sig att de olika

funktionerna kommer att delta i en intern förhandlingsprocess, där det gäller att bevaka

positionerna runt den egna omvärldsbilden Ufr Dutton & Ottensmeyer 1988, Harvey & Mills

1970 och Stymne 1974, vilka också beskriver interna processer i termer av förhandling).

För att "segra" i denna förhandlingsprocess måste en kritisk massa av "beliefs and

acceptance" uppnås (Smircich & Stubbart 1985 s 732). Vad är det då som gör att denna kritiska

massa uppnås? Med andra ord, vad avgör funktionernas relativa makt när det gäller deras

inflytande på definitioner av omvärlden? Enligt Eklund & Sjöstrand (1975 s 49) ger upparbetad

erfarenhet, kompetens, legitimering och självförtroende möjligheter att bygga upp ett domi

nerande perspektiv. Pfeffer & Salancik (1978 s 230) menar att de funktioner som visar sig

mest dugliga att hantera organisationens problem blir de som erhåller mest makt.

Enligt Hickson et al (1981) är en intern avdelnings makt en funktion av hur väl

avdelningen lyckas hantera "contingencies":

"A contingency is a requirement of the activities of one subunit
which is affected by the activities of another subunit."

Hanteringen av "contingencies" antas vidare vara en funktion av a) avdelningens

förmåga att hantera osäkerhet (makten ökar om andra avdelningar upplever att en given

avdelning klarar av detta), b) avdelningens substituerbarhet (makten ökar om inga andra

avdelningar utför samma eller liknande funktioner som en given avdelning) och c)

avdelningens grad av interdependens i förhållande till andra avdelningar (makten ökar ju större

beroendet är).

Som vi redan sett tycks kundhanterande avdelningar erhålla mest n1akt när det gäller

uppfattningar om omvärlden. Generellt uttryckt, enligt Hambrick (1981), finns det ett positivt

samband mellan "output functions" och stark maktposition, åtminstone i branscher där

"environmental requirements are product/market adjustment and innovation." I sådana

branscher finns det dessutom ett positivt samband mellan "output scanning" och makt.
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Marknadsförings- och försäljningsfunktionerna har således en stark maktbas i och med

att de är just "output functions". Pfeffer & Salancik (1978 s 71) påpekar att dessa funktioner

har dominerat inom många företag mellan 1950 och 1970. I en empirisk studie av Perrow

(1970) undersöktes tolv företag på industiella marknader. Fyra interna funktioner

(försäljning/marknadsföring, produktion, FoU och staber) tillfrågades om vilken av dessa som

upplevdes ha mest makt. I elva av de tolv företagen visade det sig att marknadsförings

funktionen upplevdes ha mest makt. Perrow menar att funktionens relativt stora makt kan ses

som ett resultat av dess "strategiska position" i förhållande till omvärlden; i en marknads

ekonomi bidrar alla funktioner till att försöka tillfredställa kundernas behov, men "sales is the

n1ain gate between the organisation and the customer" (ibid s 65).

Sammanfattningsvis kan vi betrakta de delar av omvärlden som beslutsfattare väljer att

rikta uppmärksamheten mot som resultatet av vilken avdelning beslutsfattare arbetar inom; varje

omvärldshanterande avdelning kan antas sträva efter att föra fram den "egna" delen av

omvärlden som den viktigaste. Eftersom olika avdelningar hanterar olika delar av omvärlden,

kommer emellertid ett flertalomvärldsmodeller att ställas mot varandra i företaget. Resultatet

blir en förhandlingsprocess, där avdelningarnas relativa inflytande påverkar vilken omvärlds

modell som kommer att dominera i företaget. Och flera studier antyder att det är kund

hanternade avdelningar som lyckats bäst i dessa förhandlingar.

Externa processer och omvärldskategorier

För att ytterligare belysa varför vissa kategorier i omvärlden kan tänkas dominera i

beslutsfattares modeller är det nödvändigt att ta ännu ett steg - att ta hänsyn till faktorer

"utanför" företaget. Man kan nämligen förvänta sig att individers omvärldsn1odeller påverkas

av allmänna förhållningssätt till omvärlden "utanför" den egna organisationen. En viktig aspekt

på detta är den egna branschens "logik". Hambrick (1982) talar i detta sammanhang om "a

common body of knowledge", vilken existerar inom branscher och som antas utgöra en viktig

källa till beslutsfattares förståelse. Cyert & March (1963 s 120) diskuterar något liknande;

"industry-wide conventionaI practices", vilka kan förväntas standardisera företagens beteende

på lång sikt genom informationskanaler som näringslivorganisationer, tidskrifter och konsulter.

Ett begrepp som påminner om detta har lanserats av Spender (1989). Han talar om "industry

recipes", vilka utgörs av "a set of heuristics", eller "an accepted rationality"; en slags

kunskapsbas som är gemensam i för företag i samma bransch.

En annan ansats i samma anda är Huff (1982). Hon intresserar sig för likheter mellan

olika företags strategier, speciellt då dessa företag återfinns inom samma bransch. För att

närma sig detta onlråde introducerar hon ett flertal användbara begrepp. Ett sådant är

"borrowed experience". Detta omfattar för det första beslutsfattares erfarenheter från tidigare
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arbetsuppgifter, i andra organisationer. Hon menar följande (ibid s 123):

"... the company is a pool of many people's beliefs, observations,
and theories - all formulated in a diverse set of prior encounters."

Den "inlånade erfarenheten" kan för det andra även komma direkt från det fokala

företagets omvärld (ibid):

"Outsiders with whom the company is in contact offer another pool
of experience which can influence strategy. Suppliers, customers and
competitors in particular are in a position to affect the stream of
deliberately strategy because their experience is directly relevant to the
organization. These organizations have established similar or related
nisches in the environment, and the subproblems with which any one
deals are quite likely to be relevant to the others."

Den inlånade erfarenheten kan för det tredje komma från helt andra branscher, dvs från

omvärldar som företag i andra branscher än den egna konfronteras med. Förhållandet mellan

det fokala företaget och erfarenhet från den egna branschen samt erfarenhet från andra

branscher illustreras i figuren nedan.

Erfarenhet
i den egna
branschen

Figur 5.3: Överlappning av olika typer av erfarenhet, enligt Huff (1982).

Erfarenhet från den egna branschen förefaller att vara speciellt framträdande när det

gäller påverkan på ett fokalt företags förhållningssätt till omvärlden. Genom att ta tillvara sådan

erfarenhet kan det fokala företaget få tillgång till relativt väl applicerbara strategier, utan att

behöva lägga resurser på att ta fram sådana på egen hand. Med andra ord (ibid s 125):
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"... the industry provides a repertoire of possible strategic frame
works. The strategies of other organizations within a competitive
group help each organization make sense of the environment. .. "

Huff menar vidare att det är speciellt två typer av strategiska referensramar inom den

egna branschen som har en stor sannolikhet att ligga till grund för det fokala företagets egna

referensram. Den första avser "exemplar strategies" och avser sätt att driva verksamhet som

framstår som särskilt lyckade; de utgör "the way of doing business". Den andra avser

anomalier. Dessa är andra organisationers misslyckanden eller framgångar, och de antas tydlig

göra hot och möjligheter i omvärlden som inte tidigare hade kunnat artikuleras (ibid).

Samma tanke finns i Falkenberg & Grönhaug (1989). De utgår från att konkurrenter

utgör en viktig referenspunkt - det är i förhållande till konkurrenterna som man positionerar den

egna produkten. Intressant att notera är att de har undersökt en aspekt på detta i en empirisk

studie - de har undersökt onl det finns likheter mellan uppfattningar om konkurrenternas

strategier. Fyra beslutsfattare i ledningsgruppen i ett företag studerades med avseende på deras

syn på sex konkurrenters strategier. Resultatet blev att det inte fanns någon konsensus om

konkurrenternas strategier. Av detta drar författarna slutsatsen att konkurrenternas strategier är

viktiga som referenspunkt, men att de inte nödvändigtvis tolkas på samma sätt av alla.

Konkurrenternas betydelse i detta avseende finns också behandlat av White (1981).

Han menar följande: "Markets are tangible cliques of producers observing each other. Pressure

from the buyer side creates a mirror in which producers see themselves, not consumers".

Resultatet av att låna in erfarenhet från branschen kan bli direkt imitering. Ohmae

(1986) ger detta exempel från film branschen, där det bara finns fyra globala filtillverkare

(Kodak, Fuji, Agfa och Sakura):

"Dessa fyra företag håller jämna steg med varandra och om ett
företag vidtar en åtgärd, kan de andra snabbt reagera för att för
svara sina hemmamarknader. Sakura ökade antalet bilder i en
film från 20 till 24. Fuji och Kodak tog genast efter detta i Japan
och så småningom gjorde Kodak i USA detsamma."

Förfaringssättet att låna in erfarenhet från branschen kan belysas i termer av den s.k.

"soptunnemodellen" för beslutsfattande. Enligt denna antas lösningar komma före problem i

beslutsprocesser - beslutsfattare bär med sig ett antal färdiga lösningar som de försöker

applicera på problem Ufr March 1988 s 5, Starbuck & Hedberg 1977 s 254). Genom att

observera vad andra i branschen gör, kan beslutsfattare med detta synsätt antas bli exponerade

för en mängd lösningar som de försöker överföra på den egna organisationens problem.

Tankarna om inlånad erfarenhet och soptunnegenererade lösningar anknyter till något
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som i den kognitiva litteraturen kallas för "reasoning by analogies". Detta innebär att

beslutsfattare som nännar sig ett problem utnyttjar erfarenhet från situationer som framstår som

liknande. Exempel på detta är jämförelser med MacDonalds och armen (jfr Schwenk 1988 s

47). Till detta kan läggas att inlärning genom imitering är en central komponent i en del teorier

om socialt lärande (se ex. Hygge 1978, Wärneryd 1988 s 209).

Ett annat sätt att belysa den erfarenhet som lånas in från den egna branschen kan göras i

termer av institutionaliseringsteori. Detta område intresserar sig för hur och varför mening,

fonner och procedurer "come to be taken for granted" (Pfeffer 1982 s 239). Sanlnla förtattare

menar vidare (ibid s 245):

"Because they are shared, institutionalized views in the environment
about what organizations should look like and how organizational work
should get performed, to maintain their legimacy (Dowling and Pfeffer,
1975), organizations import the form, if not the substance, of these rules
and incorporate them in their structure, rules, and reporting reqiurenlents."

Meyer & Rowan (1977) hävdar i detta sammanhang att organisationer drivs till att

införliva metoder och procedurer som är rådande, eller socialt accepterade, i samhället.

Nyckelordet är konformitet - den enskilda organisationen kan förväntas söka en

överensstämmelse mellan det egna sättet att utföra aktiviteter och "how things are done" i

omvärlden (jfr Beyer 1981, Sproull 1981 s 217).

En annan författare med samma grundsyn är Starbuck (1983 s 1OR 1). Han menar att

kollektiva socialiseringsprocesser homogeniserar perceptionen nlellan olika organisationer,

vilket förväntas medföra att varje enskild organisations uppnlärksamhet 1110t vad sonl är unikt

eller ovanligt i den egna omvärlden reduceras. Detta betyder bl.a. att man kan förvänta sig att

nykomlingar i en bransch imiterar de son1 redan finns där (jfr Miles et al 1974 s 259). Ett annat

sätt att belysa denna homogenitet redovisas av Pfeffer (1981 s 26):

"One of the areas in which organizations con1pete is in which
organizations paradigm or world view is to prevail. Every orga
nization has an interest in seeing its definition of reality accepted
in the larger social context, for such an acceptance is an integral
part of the legitimation of the organization ... "

Vidare (ibid s 27):

"... transactions of various kinds occur more frequently and
more easily among organizations with similar paradigms or
belief systems."



100

Meyer & Rowan (1977) hävdar vidare att det finns ett positivt sanlband mellan graden

av institutionalisering och graden av utveckling med avseende på nätverk av relationer nlellan

företag. Sammantaget speglar alltså dessa synsätt en tanke om konvergens nlellan olika

organisationers omvärldsuppfattningar. En viss grad av samstänlmighet i detta avseende torde

för övrigt vara en viktig förutsättning för att transaktioner mellan organisationer överhuvudtaget

skall äga rum.

Sammanfattningsvis kan det antas att omvärldsmodeller hos beslutsfattare i företag

påverkas av omvärldsmodeller i företagets omvärld. Den egna branschen, dvs konkurrenterna,

framstår som speciellt viktig i detta sammanhang. Det betyder, för det första, att konkurrenter i

sig kan förväntas vara en viktig kategori i omvärldsmodeller hos beslutsfattare i enskilda

branschföretag; konkurrenterna fungerar som en spegel sonl underlättar förståelsen för det

enskilda företagets agerande. Synsättet är intressant, därför att förekonlsten av konkurrens

betraktas implicit som något gott - konkurrens underlättar förståelsen av världen. Detta kan ses

i kontrast mot många strategiorienterade ansatser i företagsekonomin, där konkurrens i grund

och botten betraktas som något ont - något som det enskilda företaget bör ställa sig över genom

att söka olika konkurrensfördelar. För det andra kan det antas, att inslag i konkurrenternas

omvärldsmodeller komnler att införlivas i modeller hos beslutsfattare i enskilda branschföretag;

synsätt i branschen kan kon1ma att institutionaliseras och därmed införlivas av den enskilda

branschmedlemmen. Om det exempelvis är så som det beskrevs i avsnittet ovan - att kunderna

generellt framställs sonl viktiga - kan kundernas starka ställning få ytterligare näring genom att

enskilda branschföretag observerar detta fenomen även hos sina konkurrenter. Således är det

framförallt två delar i omvärlden som vi kan förvänta oss att finna i beslutsfattares onlvärlds

modeller - kunder och konkurrenter.

Kategorier är trögföränderliga

Den här studien avser, som jag nämnde i syftet, omvärldsmodeller vid en given punkt i tiden.

Det betyder att det empiriska materialet i denna studie kommer att ha föga att säga om hur

omvärldsmodeller kan tänkas förändras. Om detta kan man dock göra uttalanden mot en

teoretisk bakgrund, och här är litteraturen i det närmaste entydig - vi kan inte förvänta oss

särskilt stora förändringar på kort sikt. I allmänna termer kan vi förvänta oss en stelhet i

tänkandet hos individer, därför att ett ständigt ifrågasättande av de intryck som nlottas knappast

är fruktbart. Att ständigt ifrågasätta allt skulle i själva verket vara ohållbart - man måste arbeta

med stabila antaganden om hur världen ser ut. Samtidigt måste kognitiva schemata emellertid

vara föränderliga, åtminstone delvis - för att inlärning av ny kunskap skall bli nlöjlig

(Björkegren 1988 s 26).

Man brukar i detta sammanhang tala om assimilering kontra ackomodation.
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Assimilering avser införlivandet av intryck i existerande schemata, ackomodation avser

förändringar av schemata i sig (Hindman & Reichers 1987 s 2). Man kan föreställa sig dessa

två aspekter som två krafter, vilka påverkar individens informationsbehandling. Från den

enskilde individens perspektiv antas assimilering vara mest "bekvämt": "The capacity to

incorporate experience into existing schemata is selfconfirming and reinforcing of the integrated

wholeness of one's knowledge (ibid s 4)". Aguilar (1967 s 14) menar följande om detta:

"To be received readily, new information and ideas usually
have to be fairly compatible with what is already known and
understood" .

Starbuck (1983 s 1(80) menar att en individs förmåga att organisera och tolka obser

vationer är betingad av "teorier" och åsikter som existerar a priori observationen. Följden av

detta blir att individer tenderar att uppmärksamma sådant som redan är välbekant. Detta

anknyter till Weick (1979 s 157), vilken menar att aktörer nled begränsad rationalitet kan

förväntas vara mer intresserade av att förstärka existerande schemata, snarare än av att förkasta

dem. Lord & Foti (1986 s 32) talar i detta sammanhang om konservering (preserving) som en

viktig egenskap hos kognitiva schemata: "... they often persist stubbornly even in the face of

contrary evidence ". Liknande tankar återfinns hos Nisbett & Ross (1980 s 192), vilka menar

följande:

"People's tendencies to preserve their beliefs are so striking as to raise
the possibility that such perservance serves goals that may be more
fundamental and important than holding correct views of particular
issues. "

En intressant aspekt på detta behandlas av Mitroff & Emshoff (1979). De diskuterar

problem med organisationers förmåga att hantera ostrukturerade problem (definierade som

problem där ingen konsensus råder om vad som är problemet, lösningen eller metoden för att

uppnå lösningen). De talar om organisationer som "self sealing", vilket innebär en benägenhet

att undvika radikalt annorlunda alternativ till existerande sätt att utföra olika aktiviteter.

Tilläggas bör att när det handlar om väldefinierade problem förefaller stabila kognitiva schemata

att vara speciellt fran1trädande, något sonl bl. a. har diskuterats i termer av s. k. "heuristics" (se

exempelvis Ungsonetal1981 s 121f).

Vi vet emellertid att det sker förändringar i tankemönster; annars skulle vi inte kunna

lära oss nya saker. Vanligtvis är emellertid ny kunskap på olika sätt färgad av redan existerande

kunskap. Sammantaget betyder detta att det kan antas, att omvärldskategorier hos beslutsfattare

i företag kan betraktas som relativt stabila på kort sikt.
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Kausala antaganden i omvärldsmodeller

Sortering i kausala termer

Ovan har jag talat om variabler i omvärldsmodeller i tenner av mentala kategorier. Men jag har

inte sagt något om hur olika variabler kan förväntas hänga ihop, och detta skall bli föremål för

intresset här - i form av kausala samband mellan variabler. En central aspekt på kognitiva

schemata återfinns i sälva verket i en kausal dimension; kausala antaganden är viktiga inslag i

individens förståelse av omvärlden (Brief & Downey 1983, Bettman & Weitz 1983, Ford

1985, Huff 1990). Man kan säga att orsak- och verkankategorier fyller en sorteringsfunktion

när det gäller meningsskapande; uppdelningar i orsak och verkan "serve as interpretive lenses

which help decision makers select aspects of an issue as important for diagnosis" (Schwenk

1988). Bougon et al (1977 s 626) menar följande:

"... the 'organization' and the 'environment' - together and
undifferentiated - are stored in the minds of the participants
in the fonn of cognitive maps, and particularly in the form
of cause maps."

Vidare (ibid s 630):

"...cause maps will help us find that by a non-Iogical, but highly
intelligent mental process, organizational participants perform
translation from the world of experience to the world of mind. "

Ett område som genererat en stor mängd forskning om detta är attributionsteori, vars

intresseområde kan sammanfattas på följande sätt (Kelley 1973 s 107):

"Attribution theory is a theory about how people make causal
explanations, about how they answer questions beginning with
'why?'. It deals with the information they use in making causal
inferences, and with what they do with this information."

Attributionsteori kan ses som en gren av socialpsykologi, och intresset har främst

riktats mot hur individer uppfattar orsaker till andra individers beteende (Kelley & Michaela

(1980 s 458). Under senare år har det dock kommit ansatser där attributionsteori applicerats

(explicit eller implicit) på beslutsfattares förklaringar av företagets förhållande till omvärlden,

och det är mot den bakgrunden valet av teorin skall ses här - för attributionsteorin innehåller

flera begrepp som framstår som betydelsefulla i detta sammanhang. Allmänt kan sägas att det
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inte finns en attributionsteori, utan ett flertal ansatser med den gemensanlma nämnaren att "the

perception or inference of cause" är av intresse (Kelley & Michaela 1980 s 458). Två

huvudsakliga ansatser kan urskiljas. Den första är "attribution research" där intresset riktas mot

attributioner i sig. Den andra är "attributionai research" - där fokus är på konsekvenser av

attributioner, som exempelvis beteende (ibid s 460). Med det synsättet faller den här studien

följaktligen inom ramen för "attribution research".

I avsnittet nedan skall jag presentera ett sätt att klassificera orsaker sonl är en funktion

av attributionsteori på individnivå. Jag försöker hålla mig till forskning som avser just individ

nivån i det avsnittet, för att sedan - i det kommande avsnittet - följa upp med tillämpningar på

individer i företag.

Orsakstypologin i attributionsteori

Upplägget i attributionsteorin kan sägas vara att utgå från en händelse, en effekt, och sedan

försöka ta reda på hur personer förklarar denna effekt i termer av orsaker. Och därmed blir det

intressant att försöka urskilja olika typer av orsaker. En viktig orsakstypologi som återkonlmer

i många attributionsansatser kan hämtas från Weiner (1985). Han delar in orsaker i tre

dimensioner: "locus", "stability" och "control". "Locus" avser om en orsak är intern eller

extern, dvs om dess ursprung finns inom eller utanför en individ. "Stability" avser i vilken

utsträckning en orsak förändras över tiden, och "controi" avser i vilken utsträckning en orsak

är påverkbar. Forskningen med dessa dimensioner som utgångspunkt har varit nlycket

omfattande, och till att börja med vill jag fokusera på några intressanta aspekter på "locus" och

"controi". Jag åter kommer till "stability" något senare. Nå, när det gäller "locus" och "controi"

kan man säga att tre typer av förvrängningar i kausala antaganden har identifierats.

För det första tycks det som om den som gör kausala antaganden om andras beteende

underskattar externa orsaker i förhållande till interna orsaker. Detta benänlns ibland "the

fundamental attribution error". Om exempelvis en person utför en viss aktivitet, har betraktare

en benägenhet att söka orsaker till aktiviteten i tenner av orsaker "inom" personen - snarare än

att söka orsakerna i personens omgivning. En förklaring är att den västerländska kulturen är

genomsyrad av individualism, i så måtto att vi ofta har svårt att acceptera att den enskilda

människan är fullständigt utelämnad åt opåverkbara krafter i sin omgivning. En annan

förklaring är att personers beteende är mer framträdande än den omgivning i vilket beteendet

utförs; alltså är det enklare att söka orsaker inom ramen för det det man ser tydligt - den person

som agerar (Harvey & Weary 1984 s 431, Hewstone 1989 kap 3, Wämeryd 1988 s 216).

För det andra tycks det finnas skillnader mellan observatörer (de sonl tittar på) och

aktörer (de som står för beteendet) när det gäller kausala förklaringar. Enligt den s.k. Nisbett

Jones-hypotesen har observatörer en benägenhet att göra förklaringar enligt ovan - dvs att
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främst söka interna orsaker; exempelvis i form av personliga egenskaper hos den aktör de

observerar. Aktörerna, å andra sidan, har en benägenhet att söka orsaker till sitt beteende i

terIner av externa faktorer - faktorer i den omgivning de befinner sig. En förklaring är

skillnader i informationsunderlag; aktören har vanligtvis mer information än observatören,

medan observatören ofta får nöja sig med information om aktören. En annan förklaring är

skillnader i "visuell orientering" - aktörer kan inte se sig själva agera; de fokuserar på den

omgivning i vilken de befinner sig. Men aktören är i centrum för observatören; från

observatörens utsiktspunkt blir aktören en "figure against ground", och detta antas ge högre

vikt åt orsaker som sammanhänger med aktören själv (se exempelvis Hewstone 1989 s 54-57,

Jones 1976, Kelley 1973 s 125-126, Watson 1982, Wärneryd 1988).

För det tredje tycks aktörer vara mer benägna att söka interna orsaker son1 förklaringar,

då deras beteende får ett utfall som är att betrakta som fruktbart, samt att skylla ett icke fruktbart

utfall av beteendet på faktorer i omgivningen (se Lex. Hewstone 1989 s 57-59, Kelley &

Michaela 1980 s 468). Flera förklaringar till detta anges i litteraturen. En förklaring är att

individer har en benägenhet att söka orsaker som är acceptabla; vi söker orsaker som "flatters

us, puts us in good light, and is imbued with an added potency by the attribution" som Heider

(1958 s 172) uttrycker det. En annan förklaring är att individer förväntar sig att lyckas i större

utsträckning än att misslyckas, och därför är de mer benägna att inkludera sig själva som

förklaringar till det förväntade (Hewstone 1989 s 58).

När det gäller orsaksdimensionen "stability" finns det anledning att återknyta till det

som nämndes ovan om stelhet i tänkandet i allmänna termer; det vanliga antagandet är nämligen

att attribution är relativt trögföränderlig över tiden (Kelley 1973). I litteraturen inonl området

talar man exempelvis om "anchoring"; en kognitiv mekanism som bidrar till att kausala

antaganden förankras i redan existerande antaganden - ny information ses i ljuset mot vad som

redan är välbekant (Hewstone 1989 s 96). En annan mekanisnl av liknande karaktär är

"availability"; människor har en benägenhet att göra kausala antaganden med utgångspunkt i

vad som redan finns tillgängligt i nlinnet (ibid).

Sammanfattningsvis kan orsaker brytas ned i tre kategorier; "locus" (interna eller

externa orsaker), "control" (graden av påverkbarhet från en individs synvinkel) och "stability"

(i vilken utsträckning orsakerna är konstanta över tiden). När det gäller "stability" tyder

källorna ovan på stelhet, åtminstone på kort sikt. "Locus" och "control" tycks vara en funktion

av vem som gör kausala antaganden (observatörer eller aktörer) och hur utfallet blir (bra eller

dåligt). Låt oss nu se vad som händer om man försöker överföra detta på beslutsfattare som

uttalar sig om det kausala förhållandet mellan företaget och dess omvärld.
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Orsakstypologin på företagsnivån

Ovan har det handlat om attribution i attributionsteorins egentliga mening, dvs individer sonl

gör uttalanden om varandra. Men vad händer om vi istället intresserar oss för vad Hewstone

(1989 s 166) kallar "intergroup attribution", dvs gruppmedlemmar som förklarar den egna och

andra gruppers aktiviteter? Hewstone antyder att det finns en "psykologisk diskontinuitet"

mellan enskilda individer och gruppmedlemmar - och han varnar för en naiv extrapolering av

resultat från den ena nivån till den andra. Men han säger också att "intergroup attribution seems

to be one case in which extrapolation is justifiable" (ibid s 2(3).

Kanske är det just det sistnämnda som inspirerat ett flertal forskare att på ett explicit sätt

använda attributionsteorins orsakstaxonomi för att analysera beslutsfattare i företag och deras

kausala antaganden om företaget och omvärlden. Ett exempel är Bettman & Weitz (1983), vilka

utgår från Weiners tre beskrivningskategorier för orsaker i en analys av förklaringar till goda

och dåliga utfall för företag. Resultatet visade sig sammanfalla med attributionsteorins utsagor;

dåliga utfall hänfördes till faktorer i företagens omvärld, medan goda utfall tillskrevs företags

interna faktorer. Ett liknade upplägg - och resultat - finns i Staw et al (1983) och Salancik &

Meindl (1984). Detta är, såvitt jag vet, den tillämpning av attributionsteori på företagsnivån

sonl är den vanligast förekonlmande, och på denna punkt tycks den alltså vara applicerbar.

Om man i stället riktar blicken mot "locus" på företagsnivån i allnlän mening, och

bortser från de fall där utfall kan klassificeras i termer av bra/dåligt, verkar emellertid

attributionsteorins utsaga om aktörer som omvärldsstyrda inte vara särskilt giltig. Ty ett flertal

författare antar, att beslutsfattare ser sig själva som orsaker till olika händelser - snarare än att

de finner orsakerna i onlvärlden. Ford (1985 s 773-774) hävdar exempelvis följande onl

beslutsfattare:

"Decision makers seek control and mastery over their environments."

"To believe otherwise acknowledges that catastrophes can happen to
anyone, including the decision makers, and that questions the very
activity of management.'!

Strävan hos beslutsfattare att söka interna orsaker på bekostnad av externa kallas ibland

för "illusion of controI" . En förklaring är att beslutsfattare tenderar att fokusera på just det som

de kan påverka och därför "ser" de inte allt det andra som är opåverkbart. En annan förklaring

är att överskattning av den egna förmågan kan hjälpa beslutsfattare att reducera den oro de

känner när de konfronteras med en osäker omvärld (Duhaime & Schwenk 1985 s 289-290). Se

också Schwenk (1984 s 121-122), Schwenk (1988 s 43-44) och Wärneryd (1988 s 217).

Tanken om "illusion of control" hos beslutsfattare i företag motsäger alltså Nisbett-Jones

hypotesen (dvs att aktörer främst söker orsaker i sin omgivning). Detta tycks naturligt, i och
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med att beslutsfattare i företag så att säga har hela företaget bakom sig - det objekt som orsaker

utgår från har i detta fall större möjligheter att påverka omvärlden än den enskilda individen

sonl uttalar sig om förhållandet till sin omvärld. Men det finns åtminstone en studie som visar

det omvända, dvs en hjälplöshet hos företaget i förhållande till omvärlden - som chefen ser det

(Stubbart & Ramaprasad 1988). Och som vi skall se nedan, i en diskussion av stelhet, finns

det ytterligare studier som ifrågasätter "illusion of contro!" som en allmängiltig princip.

När det gäller stelhet i kausala antaganden över tiden finns det få empiriska studier som

försökt fastställa om eventuella förändringar skett. En av dessa få studier jag haft tillgång till

(Fahey & Narayanan 1989) avsåg kausala antaganden under en 30-årsperiod hos den

dominerande koalitionen i ett amerikanskt företag (Zenith). Studien visade att strategi

förknippade antaganden förändrades, i så måtto att orsaker i omvärlden blev mer framträdande

över tiden - på bekostnad av orsaker inom företaget. Författarna kommenterade resultatet på

följande sätt (ibid s 372):

"Taken together, the data suggest that significant change occured within
revealed causal maps over the five eras studied. The influence of
environment on strategy emerged as much stronger in the later eras;
environment affected both the strategy and the objectives of the finn.
It appears that the decision makers experienced greater discretion or
freedom to set the strategy and influence perfonnance during the early
eras than during the eras of intense competition rivalry."

Ett år senare publicerade dessa författare en studie av ett annat företag, Admiral, i

samma bransch som Zenith. Denna gång studerades kausala antaganden över en 15-årsperiod,

och det visade sig återigen att antagandena förändrades över tiden. Fast denna gång blev

resultatet det omvända: deterministiska antaganden dominierade i början av perioden, och

handlingsfrihet dominerade i slutet. Förklaringen till antagandena hos Admiral var, att företaget

hamnade i ökade svårigheter över tiden, och att ledningen försökte ta sig ur dem genom att

betona "drastic action" (Narayanan & Fahey 1990).

Ett annat exempel på en studie av attribution över tiden är Söderlund & Vilgon (1992). I

den studien undersöktes Televerkets ledning under 1980-talet, och det visade sig bl.a. att

antaganden om externa orsaker till interna aktiviteter dominerade i början av pericxien. Exempel

på externa orsaker är "staten" och "samhället". Men denna typ av deterministiska förklaringar

minskade över tiden - san1tidigt son1 antaganden om kausalitet mellan olika omvärldsdelar, där

Televerket inte ingick som orsak eller verkan, ökade över tiden.

Vad man kan säga om detta är, att det vore konstigt om kausala antaganden inte

förändraes på lång sikt, speciellt när omvärlden förändras i termer av ökande konkurrens. Men

på kort sikt finns det inget i litteraturen som talar för att det sker dramatiska förändringar i

kausala antaganden (hos normala människor). Och, som sagt, de ovan nämnda studierna visar
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att vi inte bör ta det för givet, att alla beslutsfattare lider av "illusion of control" - dvs det är inte

alla beslutsfattare som tonar ner orsaker i omvärlden.

Sammanfattningsvis finns det ett flertal studier som applicerat attributionsteoretiska

tankegångar på beslutsfattare i företag, och det tycks som om attributionsteorin har

förklaringskraft på denna nivå. I alla händelser tillhandahåller attributionsteorin beskrivnings

kategorier som förefaller att vara relevanta på företagsnivån.

Mot en eHekttypologi

Diskussionen ovan har handlat om orsaker, vilka ju endast utgör den ena delen av ett kausalt

påstående. Detta är naturligt inom ranlen för attributionsteori, vilken som sagt utgår från

effekter; det är uppfattningar om orsaker till en given effekt som studeras. Mer generellt kan

detta sägas vara ett naturligt sätt att tänka på kausalitet, något som Bunge (1979 s 149) talar om

i termer av "the conception of causes alone as active and productive, and effects as their passive

consequences" .

Som jag ser det behandlar attributionsteorin effekter på två sätt. För det första sker

ibland en kategorisering av effekterna sig, och de vanligast förekommande kategorierna har

redan berörts ovan - olika variationer på temat bra och dåliga utfall. För det andra görs indirekta

uttalanden om effekter. Ett exempel är individers benägenhet att följa den s.k. likhetsprincipen

när de gör förklaringar; egenskaper hos orsaken antas likna egenskaper hos den observerade

effekten. Så när en betydelsefull händelse inträffar, som exempelvis mordet på Olof Palme, har

observatörer en benägenhet att söka orsaker som i någon nlening är mer on1fattande än en man

som agerar i ensamhet. Andra exenlpel är principerna om närhet i rummet och tiden (Kelley &

Michaela 1980 s 465-467). Dessa principer ger alltså i viss mån beskrivningsdimensioner för

effekter.

Ett annat sätt att hantera effekter finns i en ansats som inte har någon explicit koppling

till attributionsteori (Bougon et al 1977). De undersökte synen på kausala samband hos

medlemmarna i en jazzorkester, och i undersökningen visade det sig att effektvariablema kunde

beskrivas i termer av tre olika kategorier. De variabler med högst effektvärden, dvs de som var

resultatet av flest orsaker, kunde betraktas som mål. Effekvariabler med låga värden kunde

betraktas som "givens of a situation", och effektvariabler med värden i mellanregistret påminde

onl en uppsättning medel. Resultaten i denna studie har alltså karaktären aven effekttypologi.

En likande uppdelning, fast mer implicit, finns i Holstius (1983 s 134); hon diskuterar

effektvariabler med högst värden i termer av mål. Exempel på effektvariabler med karaktär av

nlål i hennes studie av finska exportchefers kausala antaganden är vinst, tillväxt och

överlevnad.

Intressant att notera med avseende på studien av Bougon et al (1977) är att de inte fann
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någon "linear association" mellan värdena för orsaks- och effektvariabler. De hävdar i detta

sa111manhang att det kan finnas en viktig assymetri mellan orsaks- och effektvariabler, samt att

effektvariabler i själva verket är viktigare än orsaksvariabler när det gäller att skapa begriplighet

i tillvaron (ibid s 615):

".. .in the construction of the world the participants' perceptions
are biased toward caused variables rather than toward causing
variables. Put another way, participants may pay attention to
variables that are heavily controlled by other variables on the
assumption that they too can controi these variables since they
too are causal agents."

Sammanfattningsvis finns det flera sätt att skilja mellan olika typer av effekter. Inom

detta område tycks det dock inte finnas "färdiga" beskrivningskategorier av den typ som är för

handen när det gäller orsaker - vilket antagligen sammanhänger med att de flesta S0111

intresserar sig för individers förklaringar utgår från en given effekt, och sedan studerar orsaker

till denna.

Komplexitet i omvärldsmodeller

Egenskaper hos tankesystem

Vi går nu över till den sista aspekten på beslutsfattares omvärldsmodeller - k0111plexitet. Jag

låter begreppet k0111plexitet, som sagt, vara en sa111lingsbeteckning för egenskaper hos system

av kausala variabler, med vilket här avses tre eller fler kausalt relaterade variabler. Sådana

system benämns på olika sätt i litteraturen; Kelley (1973) talar om "causaI schema", Bougon et

al (1977) om "cause maps", Huff (1990) om "maps focussed on causal reasoning" och

Axelrod (1976) samt Holstius (1983) talar om "cognitive n1aps". Men det gemensamma är att

det handlar om tankesystem som definieras i ternler av kausalitet mellan variabler.

När jag talade om komplexitet i öppna system ovan, visade jag att det finns ett antal

din1ensioner som vi kan använda oss av för att beskriva egenskaper hos ett systern i allmän

111ening och ett företags omvärld i synnerhet. De dimensioner som behandlades var antal

variabler, antal relationer mellan variabler, grad av snabbhet med vilka förändringar sprids i

systemet, grad av återföring mellan variabler, grad av hierarki hos orsaks- och effektvariabler

samt systemets "ordning" i forn1 av subsystem i systen1et. Vad jag skall göra i det följande är

att redovisa ett antal studier av liknande dimensioner i beslutsfattares tankesystenl.
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Komplexitet och kategorisering

En första aspekt på komplexitet kan hänföras till antalet variabler som finns i en modell. Ju fler

variabler, desto högre komplexitet - detta förefaller att vara ett rimligt sätt att beskriva modeller.

Här skall jag dock fokusera på komplexitet med avseende på antalet kategorier som avser

samma sak (eller vad som skenbart framstår som samma sak), och detta förtjänar att utvecklas

under en stund.

Utgångspunkten här är kunskap av typen "eskimåer har många ord för att beskriva

snö", eller "penanerna, ett s.k. primitiv folk på Borneo, har många ord för att beskriva

sagoträdet". Detta därför att snö och sagoträd är "viktiga" för eskimåer respektive penaner. Ett

liknande exempel återknyter till de studier som diskuterades ovan; studier som visar att

beslutsfattare tycks anse att avsättningsdelen i omvärlden ("the output environment") är

viktigare än införseldelen ("the input environment"). Detta förefaller rimligt, mot bakgnlnd av

att vi kan göra en lång lista på begrepp som beskriver kunder: konton, klienter, köpare,

konsumenter, marknaden, målgruppen, nischen, segmentet, avnänlarna, osv. Men när det

gäller leverantörer har vi inte alls samma mångfald. Leverantörer benämns just leverantörer

eller möjligen underleverantörer.

Vad är förklaringen till att en del företeelser blir föremål för en begreppsmässig

mångfald av detta slag? En förklaring är följande: ett företags omvärld är en av de nlest

variationsrika företeelser som står att finna. Och för att hantera detta måste de begrepp man

använder när man närmar sig omvärlden omfatta en motsvarande grad av mångfald. Detta enligt

den s.k. lagen om "requisite variety"; enligt den kan endast mångfald neutralisera mångfald

(Daft & Wiginton 1979). Med andra ord: "the controI mechanism which is enlployed to controI

a complex system must have at least as much variety as the system it is intended to controI "

(ibid s 182). Det är mot den bakgrunden man enligt Daft & Wiginton skall ses beslutsfattares

kommunikation; de tenderar att använda ett mångtydigt språk - därför att den värld de skall

hantera är i sig mångtydig.

Exemplet med avsättnings- och införseldelarna av omvärlden antyder dock att den

begreppsmässiga variationen inte är likadan för alla omvärldsvariabler. Och detta kan tas som

en indikator på komplexitet i det här sammanhanget - ju fler begrepp som används för att

hantera en viss del av omvärlden, desto högre komplexitet kan antas känneteckna den.

Graden av komplexitet i kausala system

Låt mig här börja med komplexitet i termer av antalet relationer som finns i ett system av

kausala variabler. Flera författare antar i detta sammanhang att tankesystem som utgörs av

kausala antaganden kan beskrivas som förhållandevis enkla. Exempelvis menar Hewstone
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(1989 s 96-97) följande: "perceivers may, on many occasions, seek a single, sufficient and

salient explanation for behaviour". Detta anknyter till Kiesler & Sproull (1982 s 556), vilka

hävdar att man kan förväntas finna en dominans av "nlono-causal reasoning" hos beslutsfattare

(se också Duhaime & Schwenk 1985 s 291, Kelley 1973 s 121-122, Sproull 1981 s 217,

Weiner 1985). Ett annat uttryck för att "allting inte beror på allting annat" i beslutsfattares

modeller, trots att antalet variabler kan vara stort, är Stubbart & Ramaprasad (1988) som

undersökte tankesystem hos två chefer i den amerikanska stålindustrin. Författarna konstaterar

bl.a. följande (ibid s 158):

"Prelininary analysis shows that these two strategists can describe
interrelationships among numerous concepts. But a few important
arguments (or rhetorical clusters) dominate their policy perspectives."

Givet att beslutsfattare antar att alla variabler inte är lika viktiga, finns det alltså

anledning att anta att variablerna i deras tankesystem är hierarkiskt ordnade. Som vi såg ovan

finns det dessutom en särskild anledning att betrakta effektvariabler i dessa termer; Bougon et

al (1977) visar att den hierarkiska ordningen av effektvariabler, i termer av deras relativa vikt,

kan tas som utgångspunkt för en effekttypologi.

En viktig aspekt på komplexitet i termer av antalet relationer mellan variabler är

återföring. Axelrod (1976 s 239) menar i detta sammanhang att även sofistikerade besluts

fattare, med hög kompetens, har en tendens att konceptualisera kausalitet på ett sådant sätt, att

kausaliteten kännetecknas av frånvaro av återföring. Axelrod anknyter vidare till de problem

som jag behandlade i samband med min diskussion av återföring i komplexa system ovan;

Axelrod påpekar att det är svårt att lära sig återföring som en abstrakt mekanism - det är svårt

att överföra kunskap om återföringens egenskaper från en situation till en annan. Schwenk

(1988 s 46) är inne på samma linje:

"Only short paths of argument are represented even though longer chains
of causaIity may be justified. Finally, mutual causation between variables
is seldom a part of these maps. Rather, decision-makers tend to think
in terms of one-way causation.

Ett exempel på en empirisk studie där återföring är föremål för intresset är Bougon et al

(1977). De fann inslag av återföring mellan variabler, och de fann också att sådana "cybernetic

statements" innehöll motsägelsefullhet och logisk inkonsistens. Viss återföring mellan variabler

identifierades också i en undersökning av finska exportchefers kausala föreställningar (Holstius

1983). Vad hon anser att förekomsten av återföring egentligen betyder är oklart, men hon tycks

i alla fall acceptera den som ett naturligt inslag; frånvaro av återföring "does not give arealistic

description of relationships between concepts in a decision making situation" (ibid s 138).
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Ytterligare ett exempel på en empirisk studie är Narayanan & Fahey (1990) som fann

begränsade inslag av återföring.

Sammanfattningsvis kan vi förvänta oss att beslutsfattares tankesystem mycket väl kan

innehålla många variabler, men att det samtidigt finns en koncentration i relativ betydelse till ett

fåtal variabler - och denna koncentration tycks vara mest framträdande på orsakssidan. Vidare

kan vi förvänta oss få inslag av återföring mellan variabler. När vi talar om komplexitet på detta

sätt talar vi alltså om komplexitet som en variabel, en storhet som kan anta värden i termer av

"hög" och "låg". Till detta kan man dock, som jag redan antytt, lägga en mer kvalitativ mening

i begreppet komplexitet. Detta skall behandlas nedan.

Komplexitet som system i systemet

En annan aspekt på komplexitet som är aktuell här är förekomsten av subsystem i ett kausalt

system. Här handlar det alltså om en slags ordning eller mönster som kan tillskrivas ett

tankesystem.

En typ av ordning i tankesystem S0111 ofta studeras är hur olika begrepp eller

egenskaper kan föras samman i form av grupper. Variationer på detta tema finns inoll1 en

ll1ängd olika forskningsområden och utrymmet här tillåter ingen omfattande genomgång av

detta. Ett exempel är i alla fall hur konsumenter anser att olika produktattribut hänger sall1man

(se till exempel Wind 1982). Ett annat exempel är vad respondenter anser 0111 närheten mellan

olika typer av personlighetsegenskaper som "varm", "ärlig", "kritisk", etc (Rosenberg et al

1968). Och ett tredje exempel är hur man kan klassificera olika ledarskapsstilar med utgångs

punkt i vad respondenter anser om sina egna chefer (Ekvall & Arvonen 1991). Ur studier som

dessa kommer vanligtvis en lista över begrepp eller egenskaper som kan sammanföras inom

ramen för olika grupper. I typfallet utförs soneringen i grupper med tekniker som faktoranalys

eller s.k. multidimensional scaling (MDS).

Den aspekt på ordning som jag intresserar mig för här är emellertid grupper ll1ed

variabler som är inbördes relaterade i kausala termer - samtidigt som kausala samband kan

finnas mellan variabler i olika grupper. Variablerna i ett sådant system är alltså i högsta grad

inbördes beroende, något som ger upphov till en del analystekniska problem (ty vissa typer av

faktoranalys och liknande metoder bygger på antagandet att de aktuella variablerna inte är en

funktion av varandra). Kanske är det detta som medfört att få tidigare studier har befattat sig

med att identifiera subsystell1 av sådan typ som är aktuella här; i alla händelser har jag inte

funnit någon ansats som låter ll1ig säga något om vad som kan förväntas när det gäller

subsystem i beslutsfattares 0111världsmodeller.

I själva verket känner jag bara till två studier som försökt identifiera subsystell1 av

kausala variabler inom ralllen för en "cognitive mapping-ansats". Dessa studier är Brytting
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(1991) och Laukkanen (1989). Eftersom jag ställer mig kritisk till identifieringen av subsystenl

i dessa studier (något som jag kommer tillbaka till senare), tänker jag inte säga något onl

innehållet i de aktuella subsystemen, men dessa båda studier visar i alla fall att det franlstår sonl

mycket meningsfullt att försöka identifiera subsystem i ett övergripande tankesystem.

Graden av komplexitet och forskarens närvaro

De aspekter på komplexitet som en variabel som jag behandlat ovan ger en sanlnlanhållen bild

av beslutsfattares tänkande som förhållandevis enkelt - dvs en låg grad av komplexitet är för

handen när vi talar om komplexitet som en variabel. Men flera författare antyder också att

graden av komplexitet kan vara en funktion av forskarens närvaro.

I en studie av två grupper, chefer i företag och nlasterstudenter, fann exenlpelvis Ford

& Hegarthy (1984) att båda gruppernas kausala antaganden kunde beskrivas som "relativt

enkla". En möjlig förklaring, enligt författarna, är att variablerna som ingick i tankesystemen

hade valts ut i förväg av forskarna själva, vilket kan innebära att de inte var "as salient to the

respondents" .

I andra studier har man funnit att särskilt förekonlsten av återföring tycks vara en

funktion av det datainsamlingsinstrument som används; om man "tvingar" en beslutsfattare att

ta ställning till samband mellan variabler sonl valts ut i förväg aven forskare - sonl i

exempelvis Holstius (1984) och Bougon et al (1977) - finner man vanligtvis fler inslag av

återföring än om man studerar utsagor som beslutsfattaren gör "spontant", till exenlpel i tal och

dokument (Axelrod 1976 kap 9, Stubbart & Ramaprasad 1988).

En ytterligare dimension av denna problematik ges mot bakgrund av det vanliga

antagandet, att beslutsfattare arbetar nled något som i engelskspråkig litteratur kallas för "tacit

knowledge" och ibland "implicit theories"; dvs outtalade antaganden onl hur världen ser ut.

Exempelvis hävdar Axelrod (1976 s 3) följande:

"Decision makers, however, are not necessarily aware of the specific shortcuts
they use in thinking about policy choices. And even if they are sometinles self
conscious about their own cognitive styles, they nlay not be aware of the
limitations these styles impose, and how these limitations could be anleliorated."

En utförlig diskussion om detta finns i Schön (1983), som behandlar något han kallar

för vardagskunskap (s 49):
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"Dur knowing is ordinarily tacit, implicit in our pattems of action and in our feel
for the stuff with which we are dealing. It seell1S right to say that our knowing
is in our action. Every competent practitioner can recognize phenOlllena - families
of symptoms associated with a particular disease, peculiarities of a certain kind
of building site, irregularities of materials or structure - for which he cannot give
areasonably accurate or complete description. In his day-to-day practice he 111akes
innumerable judgements of quaIity for which he cannot state adequate criteria, and
he displays skills for which he cannot state the rules and procedures. "

Schön menar alltså att praktiker "vet mer än vad de kan säga"; det egna tänkandet tycks

ske så omedvetet och snabbt, att det "inte kan analyseras av den person i vilkens hjärna

tänkandet äger rUll1" (ibid s 51-52). En liknande variant på detta tema finns i Neisser (1976),

som hävdar att vi sällan är ll1edvetna 0111 hur vår egen varseblivning fungerar; vi har sällan

anledning att varsebli varseblivningen i sig, vi koncentrerar oss på det objekt varseblivningen

avser. Se också Nisbett & Wilson (1977) för en liknande diskussion.

Här finns alltså ett problem som är svårt att kOll1ma runt: 0111 det är så, att beslutsfattare

arbetar med oartikulerad kunskap, 111åste forskaren sonl intresserar sig för denna kunskap på

något sätt "pressa franl" den. Men i sanlband med detta kan forskaren kon1ma att bruka våld

nlot beslutsfattares tankestrukturer, i så måtto att tankestrukturen kan bli en funktion av

datainsamlingsinstrull1entet snarare än av beslutsfattarnas sätt att se på världen. Slutresultatet

kan därmed bli en annan komplexitetsnivå än om forskaren hade varit frånvarande.

Detta är som sagt svårt att komma runt, speciellt onl man så att säga nöjer sig nled en

medvetenhet om problenlet. I denna studie har jag all1bitionen att konl111a något längre nlot det

slutmål som innebär precisa utsagor 0111 vilka aspekter på o111världsmodeller sonl är känsliga

för forskarens närvaro, samt hur denna känslighet komnler till uttryck när fler datainsamlings

instrument än ett är inblandade. Detta är alltså en viktig anledning till att jag valt att arbeta nled

flera datainsamlingsinstrument.

Sammanfattning av diskussionen om beslutsfattares omvärlds

modeller

Detta kapitel har fokuserat på tre dinlensioner av beslutsfattares onlvärldsnlodeller;

kategorisering av infomlation i temler av variabler, antaganden onl kausala sanlband ll1ellan

variabler och komplexitet.

Kategorisering avser att omvärldsinformation "förpackas" inonl ramen för olika nlentala

etiketter. Två sådana kategorier framstår som speciellt viktiga hos beslutsfattare i ett fokalt

företag - kunder och konkurrenter. Kunderna antas vara viktiga dels därför att de ligger "nära"

från ett fokalt företags synvinkel, dels därför att det finns både ett internt och externt
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organisatoriskt tryck att betrakta dem som viktiga. Konkurrenterna antas vara viktiga därför att

den egna branschen kan förväntas utgöra en referenspunkt för enskilda branschmedlemmars

förståelse av sin tillvaro. Kategorierna kan även förväntas vara stela över tiden.

Kausala antaganden används av beslutsfattare för att göra tillvaron begriplig, något som

kommer till stånd genom att tillvaron sorteras i termer av orsaker och effekter. Orsaker kan med

utgångspunkt i attributionsteorin klasssificeras i ter111er av "locus" (om de är interna eller

externa), "stability" (grad av föränderlighet över tiden) och "control" (graden av möjlighet att

utöva påverkan). Dessa begrepp, som har sin bas i individualpsykologi, förefaller att kunna

överföras på beslutsfattare i företag som ser ut i företagets omvärld - men en viss försiktighet

bör iaktagas på denna nivå när det gäller attributionsteorins förklaringar till varför en orsak är

aven given typ. Effekter kan också bli förrnål för typologier och en sådan avser tre typer av

effektvariabler; mål, n1edel och "givens of a situation". Även kausala antaganden kan förväntas

kännetecknas av stelhet över tiden.

Komplexitet avser här egenskaper hos ett system av kausalt relaterade variabler. Ett sätt

att betrakta komplexitet är i ternler aven variabel, dvs något som kan anta värden av typen

"låg" och "hög". Tidigare forskning on1 beslutsfattares tankesystem visar att vi kan förvänta

oss en låg grad av k0111plexitet när det gäller antal relationer i systemet och förekomst av

återföring. Vidare kan vi förvänta oss att beslutsfattare använder en mångfald kategorier för att

hantera företeelser i omvärlden som de anser vara kännetecknade aven hög variationsrikedom.

Vi kan också förvänta oss att finna en hierarkisk ordning av kausala variabler, och i litteraturen

finns detta behandlat främst i fråga om effektvariabler. Ett annat sätt att tala om komplexitet är

komplexitet i termer av det mönster av subsystem son1 vi kan förvänta oss i beslutsfattares

omvärldsmodeller, nlen på denna punkt kan få utsagor göras mot bakgrund av den begränsade

forskningen inom o111rådet.

Detta kapitel, tillsan1mans med det föregående, utgör bakgrunden till det beskrivnings

schema son1 presenteras i nästa kapitel. För att återgå till liknelsen med teorier som ett nät för

att fånga in data, handlar det här alltså om att ett nät som i grunden består av två nät; ibland

knutna med liknande storlek på "rutorna" men ibland med olika grad av finmaskighet.



115

Kapitel 6

Ett beskrivningsschema för omvärlds·
modeller hos beslutsfattare

Inledning

I detta kapitel presenteras det beskrivningsschema som varit styrande för insamlingen och

analysen av datamaterialet. Schemat är i huvudsak att betrakta som en syntes och samman

fattning av den litteratur som presenterats i de två föregående kapitlen.

Men jag vill ändå inte se det som en mekanisk sammanläggning av delar ur de två

kapitlen. För alla delar i schemat finns inte med i litteraturen - på vissa punkter har det varit

nödvändigt att gå utanför befintlig litteratur, medan andra punkter är att betrakta sonl en viss

modifiering av vad som nämns i litteraturen. Schemat är ändå att betrakta som en funktion av

litteraturen i de två föregående kapitlen, i alla fall på det sättet - som jag nämnt ovan - att man

ibland ser mörker först när man har rikligt med ljus.

Schemat har till uppgift att tillhandahålla beskrivningsdimensioner för de tre aspekter på

beslutsfattares omvärldsmodeller som angavs i syftet: variabler, kausala relationer mel1an

variabler och komplexitet i kausala system. Nedan redovisar jag de specifika beskrivnings

aspekter som jag skall använda för att hantera data om beslutsfattares omvärIdsmodeller.

Beskrivningsschemats dimensioner

Beskrivningsdimensioner för kausala variabler

De variabler som är aktuella i detta sammanhang är kausala variabler, och detta ger en naturlig

och närmast självklar första beskrivningsdimension: variablerna kan delas in i orsaks- och

effektvariabler. Som vi har sett ovan i avsnittet om kognitiv teori kan det antas att människan

har en drift att söka förståelse av händelser och förlopp i termer av orsak och verkan, och

därför är det inte konstigt att vi även finner denna uppdelning även inom forskares försök att

begripa världen - och följaktligen finner vi även orsak och verkan som relevanta kategorier i

modeller av företaget och dess relation till omvärlden. En uppdelning av kausala variabler i

orsaker och effekter kan sonl sagt tyckas helt självklar, men om nlan granskar det kanske mest

omfattande forskningsområde som sysselsatt sig med människors förklaringar, attributions

teori, såg vi ovan att man inom detta område främst är intresserad av att klassificera orsaker.

Effekterna utgör själva utgångspunkten; det är människors uppfattningar av orsakerna till en
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given effekt som studeras. Ett uttryck för detta är orsakstypologin i termer av exempelvis

"locus" och "control"; aspekter som avser just orsaker och inte effekter. Därför skiljer sig min

uppdelning här från attributionsteorin; min uppdelning innebär inte att ta vissa givna effekter

som utgångspunkter för förklaringar - utan jag intresserar mig för ett sammanhängande system

av variabler. Och med det perspektivet framstår det som relevant att behandla orsaker och

effekter som två jämnbördiga variabeltyper.

För det andra kan variabler klassificeras i tenner av om de är interna eller externa. Detta

faller tillbaka på "locus" i attributionsteorin (där detta sonl sagt avser orsaksvariabler), samt på

en grundläggande tanke i allmän systemteori - att organisationer har en omvärld. I den

ursprungliga meningen i attributionsterorin avser "locus" det som är internt eller externt från en

individs synvinkel, eller internt/externt från individens "dispositional characteristics"

(exelnpelvis sådant som personlighet och förmåga) som det ibland uttrycks med den

ursprungliga terminologin. Eftersom det handlar om individer som är beslutsfattare i företag i

detta sammanhang, kommer dock "internt" och "externt" att avse variabler från företagets

utgångspunkt, dvs den distinktion som finns i den öppna systemteorin. I och med att de

variabler som är av intresse här avser både orsaks- och effektvariabler, kommer det dessutom

att antas, att båda dessa typer kan vara interna och externa. Detta innebär således att det fält sonl

omfattas av interna variabler i denna studie vidgas från individen till företaget, eller med andra

ord att beslutsfattare - i egenskap av aktörer - så att säga likställs med de företag i vilka de

befinner sig. Konsekvensen av denna nivåförskjutning, från attributionsteori mot

organisationsteori, är oklar när det gäller inslagen av förklaring i attributionsteorin. Gäller

exempelvis fortfarande attributionsteorins antagande om skillnader mellan observatörer och

aktörer, när aktörerna har blivit något mycket mer än enskilda individer? Kanske blir "illusion

of control" , dvs en överskattning hos beslutsfattare i fråga om vad de tror sig kunna påverka,

mer naturligt när beslutsfattare har ett helt företags styrka bakom sig? Men ovan redovisade jag

några empiriska studier av kausala förklaringar hos beslutsfattare i företag som visar att

"illusion of control" inte är en självklar tendens. Såvitt jag vet har attributionsteorin främst

applicerats på företagsnivån när det gäller effekter som kan betraktas i termer av ett "bra" och

ett "dåligt" utfall, men långt ifrån alla variabler är av detta slag. En diskussion om nivå

förskjutningens innebörd blir svår att föra i frånvaro av empiriskt material så jag återkommer

till detta senare; här får det räcka med att konstatera, att data klassificerad i tenner av interna och

externa orsaker och effekter på företagsnivån gör det möjligt att ställa frågor om nivå

förskj utningens karaktär.

Vidare kan det noteras att attributionsteorin arbetar med en intern-extern dikotomi;

variabler är antingen interna eller externa. I organisationsteorier, å andra sidan, betonas

svårigheterna med att dra gränser mellan företaget och dess omvärld. Fast resultatet blir trots

detta vanligtvis en uppdelning i interna och externa variabler. Som vi såg ovan problematiserar
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framförallt nätverkssynsättet gränsen mellan företaget och omvärlden i form av utbytes

relationer som sammanbinder företag på industriella marknader; relationer som ger företaget

tillgång till externa resurser på ett sådant sätt att det som är "externt" och "internt" blir oklart.

För att även kunna fånga in denna typ av variabler introducerar jag en variabelkategori som jag

kallar relationsvariabler; de avser aktiviteter eller företeelser som uppstår i samspel mellan ett

fokalt företag och dess partners - exempelvis olika former av samarbeten. Variabler av denna

typ befinner sig alltså mellan interna och externa variabler; de finns i ett gränsland mellan

företaget och företagets omvärld - i de fall då de hänför sig till ett fokalt företags relationer. Om

det handlar om relationer mellan exempelvis ett fokalt företags konkurrenter och kunder, kan de

betraktas som helt externa från det fokala företagets synvinkel. Mot bagrund av detta komn1er

jag att använda jag tre klasser för att hantera kausala variabler; jag skiljer mellan interna

variabler, externa variabler och relationsvariabler.

För det tredje finns anledning att anta, att alla effektvariabler inte är av samma typ;

Bougon et al (1977) föreslog att de kunde brytas ned i termer av mål, medel och "givens of a

situation". Detta förefaller att vara ett fruktbart sätt att betrakta effektvariabler och dessa

dimensioner komn1er därför att inkluderas i beskrivningsschemat.

Beskrivningsdimensionerna för variabler kan därmed sammanfattas enligt följande: jag

skiljer mellan a) interna variabler, b) relationsvariabler och c) externa variabler. Var och en av

dessa kan dessutom beskrivas i termer av orsak och verkan. Effektvariablerna kan dessutom

beskrivas i termer av mål, medel och situationsbestämda variabler. Till detta skall en sista

aspekt läggas: det finns nämligen ingen anledning att tro, att alla variabler i ett tankesystem är

lika viktiga. Som vi såg ovan fokuserar exempelvis strukturekonomin på konkurrerande

företag, n1edan marknadsföringsmodellen främst intresserar sig för kunder. Och i de empiriska

studierna av beslutsfattares omvärldsuppfattningar framträder också en bild av att vissa

variabler - speciellt kunder och konkurrenter - kan antas vara mer betydelsefulla än andra. Den

sista aspekten på variabler avser därför variablers relativa betydelse inom det kausala system

som de tillhör.

Beskrivningsdimensioner för kausala relationer

De kausala grundformerna som härleddes från det öppna systemsynsättet var handlingsfrihet

(interna orsaker leder till externa effekter) och determinism (externa orsaker leder till interna

effekter). Dessa två former sammanfaller väl med attributionsteorins antaganden om orsaker

som externa eller interna. Alltså har vi till att börja nled två grundformer för att beskriva kausala

relationer mellan externa och interna variabler.

Fast interna och externa variabler kan vara kopplade till varandra på ytterligare två sätt:

externa orsaker kan leda till externa effekter, och interna orsaker kan leda till interna effekter.
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Det ger oss ytterligare två fonner för kausala relationer. Den förstnämnda, externa orsaker leder

till externa effekter, kallar jag omvärldsfokus. Den fonnen är av stort intresse i denna studie;

det är ju fullt möjligt att beslutsfattare så att säga ställer sig utanför sin egen organisation och

gör antaganden om vad som händer i omvärlden i sig, och detta kan kasta ytterligare ljus över

deras omvärldmodeller. I litteraturen ovan om beslutsfattares kausala antaganden finns denna

typ inte med på ett explicit sätt, men vi finner den hos öppna systemanalytiker när de talar om

omvärlden i sig (exemplevis det turbulenta fåltet i Emery & Trist 1965).

Den andra formen, interna orsaker leder till interna effekter, kallar jagföretagsfokus.

Denna form avser definitionsmässigt förhållanden inom ett företag, och detta faller i och för sig

utanför ramen för denna studie. Men som en beskrivningskategori kan kausala antaganden av

denna fonn ändå vara intressant här, åtminstone i så måtto att sådana antaganden ger en bild av

vilken roll omvärldsfrågor spelar i förhållande till interna frågor.

Så långt har det alltså handlat om fyra former av kausala antaganden; fyra möjliga

kombinationer som uppstår när den interna-externa dikotomin används. Men eftersom jag ovan

introducerade en relationskategori för variabler, betyder det att ytterligare kombinationer kan

erhållas. Exempelvis kan en relationsvariabel vara en orsaksvariabel och påverka en extern

variabel och vice versa. Och om en relationsvariabel är inblandad, finns orsaker och/eller

effekter alltså varken inom eller utanför ett företag - utan i det möte som uppstår när företag

samverkar.

Alla kausala fonner där relationsvariabler uppträder, antingen som orsak eller verkan,

kallar jag för interaktion. Begreppet skall här ses som frikopplat från begreppet interaktion sonl

ömsesidig kausalitet i form av symmetri mellan orsak och verkan (se diskussionen under

rubriken "Några kommentarer om extremfallen" i Kapitel 4 med utgångspunkt i Bunge 1979).

Begreppet skall i stället ses som ett sätt att beskriva orsak och verkan i sådana situationer där

orsak och/eller verkan uppstår i utbytesrelationer mellan företag. Begreppet är alltså nätverks

teoretiskt; i denna teori talar man om utbyte inom relationer mellan företag i termer av

interaktion. Det är på grund av denna relationskomponent som jag väljer beteckningen

"interaktion" för kausala relationer som innehåller relationsvariabler.

Vidare har jag inte hittat någon sådan explicit redogörelse av gränslandet mellan företag

och omvärld i kausala tenner i någon tidigare ansats, och därför får interaktion som sagt bli en

samlingsbeteckning för alla kausala utsagor som innehåller relationsvariabler. Först i ljuset mot

det empiriska materialet får det bli aktuellt att behandla frågan om det är nödvändigt att bryta

ned interaktion i olika typer av kausala relationer.

I figuren nedan sammanfattas beskrivningsdimensionerna för de kausala relationerna.

Totalt handlar det om nio kombinationer (eftersom interna variabler, externa variabler och

relationsvariabler kan vara både orsaks- och effektvariabler). Alla kausala relationer där

relationsvariabler ingår indikerar att interaktion är för handen, och alla dessa kausala relationer
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benämns alltså "interaktion".

EFFEKTER

Interna Relations- Externa
variabler variabler variabler

Interna Företags- Inter- Handlings-
variabier fokus aktion frihe t

ORSAKER Relations- Inter- In ter- Inter-
variabier aktion aktion aktion

Externa Determi- I n ter- Omvärlds-
variabler nism aktion fokus

Figur 6.1: Beskrivningsschema för kausala relationer.

Liksom i fallet med variablerna kan även olika typer av kausala relationer antas vara

viktigare än andra; exempelvis innehåller den strukturekonomiska modellen utsagor som främst

är att betrakta som determinism, medan marknadsföringsmodellen kännetecknas av handlings

frihet när det gäller företagets bearbetning av ett valt segment. Och i attributionsteoretisk

forskning tillskrivs aktörer handlingsfrihet av observatörer, medan aktörerna själva tycks ha en

benägenhet att tala i termer av determinism. Till de ovan nämnda dimensionerna läggs därför

dimensionen relativ betydelse för de olika typerna av kausala relationer.

Beskrivningsdimensioner för komplexitet i kausala system

Begreppet komplexitet utgör här en samlingsbeteckning för egenskaper hos system med

variabler som är kausalt relaterade till varandra. Flera sådana egenskaper finns behandlade i det

öppna systemsynsättet, och de som jag valde att fokusera på var turbulens, grad av återföring,

gard av hierarki hos orsaks- och effektvariabler samt förekomst av system i systemet. Detta är

som sagt allmänna egenskaper som kan tillskrivas system, och vi såg ovan att de också kunde

användas för att beskriva de system av variabler som utgörs av strukturekonomin, marknads

föringsmodellen och nätverkssynsättet. Vi såg också att utattalanden i dessa termer görs i teori

om beslutsfattares kognition.

Den mening jag lägger i begreppet komplexitet här är tvådelad:

För det första avser jag med komplexitet en storhet som kan anta värden av typen "hög"

och "låg". Den första aspekten på detta som jag intresserar mig för är antalet kausala sanlband i

~tt tankesystem. Det är detta vi finner hos öppna systemteoretiker som diskuterar turbulens sonl

en funktion av graden av sanlmankopplingar mellan delar i ett system, och det är detta som

föraniedar forskare som intresserar sig för beslutsfattares tankesystem att uttala sig i termer
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som "mono-causa! reasoning".

Den andra aspekten som jag intresserar mig för är graden av återföring i tankesystem,

ett begrepp som finns både hos öppna systemanalytiker och hos forskare som intresserar sig

för beslutsfattares tankesystem.

Den tredje aspekten avser hur kausala variabler i ett system är ordnade i form av

hierarki. Som vi har sett ovan kan öppna system antas motverka utvecklingen mot entropi

genom import av energi från omvärlden. Öppna system antas dessutom utvecklas i riktning mot

allt mer avancerade strukturer för att hantera den omvärld som i sig ökar i termer av osäkerhet

och svårbegriplighet. Detta betyder att vi kan förvänta oss att finna en ordning mellan

elementen som i större eller mindre grad skiljer sig från ett tillstånd av entropi - och en aspekt

på denna ordning är graden av hierarki mellan elementen. När det gäller kognitiv teori finner vi

detta främst i synen på effektvariabler; tidigare studier har som sagt visat att de är hierarkiskt

ordnade, samt att nivåerna i hierarkin kan antas representera mål, medel och situationsbestämda

aspekter.

Detta sätt att betrakta komplexitet - antal samband, grad av återföring samt grad av

hierarki - innebär alltså att betrakta komplexitet som en variabel, de tre olika aspekterna kan

mätas och olika system kan jämföras. Kort sagt: vi kan göra uttalanden av typen "system A har

en högre eller lägre grad av komplexitet än system B".

Den andra betydelsen som läggs i begreppet komplexitet avser en mer kvalitativ

dimension, nämligen förtätningar inom ramen för ett kausalt system. Som vi har sett i

framförallt genomgången av det öppna systemsynsättet kan variabler antas vara ordnade

gruppvis, och dessa grupperingar kan säga oss något om systemets egenskaper. Ett exempel är

de grupperingar som antas finnas i den omvärldstyp, "Type 5", den "segmenterade"

omvärlden, som diskuteras av McCann & Selsky (1984). Inslag av detta finns också i de ovan

presenterade tillämpningarna av det öppna systemsynsättet; ett exempel är variabler som avser

marknadens struktur i strukturekonomin, ett annat exempel är de interna grupperna marknads

förings-, inköps- och teknikvariabler i nätverkssynsättet. Sådana grupperingar kan förväntas

existera även i beslutsfattares modeller men hur detta kommer till uttryck är svårt att avgöra mot

bakgrund av den begränsade litteraturen inom området.

Beskrivningsschemat avser såleds följande aspekter på komplexitet: a) antalet kausala

samband, b) grad av återföring mellan variabler, c) grad av hierarki samt d) det mönster som

utgörs av system i systemet.
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Beskrivningsschemat och dess användning i de två deistudierna

Inför fortsättningen kan det noteras att jag konlnler att hålla mig strikt till schemat och inte

introducera några överaskningar när det blir dags att börja lägga schemat över datamaterialet.

Det kan också noteras att schemat har presenterats i en förhållandevis allmän form ovan - för att

det skall gå att se hur det är relaterat till den litteratur som det är en funktion av. Jag har alltså

inte sagt särskilt mycket hur de olika dimensionerna har operationaliserats. De operation

aliseringar som är aktuella presenteras senare, i den första deistudien som presenteras i kapitlet

Omvärldsmodeller i leverantörsföretagen: Delstudie 1. Läsaren kommer då att finna att dessa

operationaliseringar innehåller en mängd tekniska detaljer - som jag inte vill blanda in här. Nå, i

det kapitlet kommer jag alltså att redovisa de aktuella operationaliseringarna saInt att lägga

schemat över det enlpiriska materialet från den första deistudien - som avser data från intervjuer

och variabelfigurer. Sedan använder jag samma operationaliseringar i den andra deistudien som

avser data från förord till årsredovisningar. Den deistudien presenteras i kapitlet

Omvärldsmodeller i leverantörs!öretagen: Deistudie 2. Vidare kan det noteras att samtliga

aspekter på schenlat studeras i den första deistudien. Men i den andra deistudien har jag infört

en restriktion. I den deistudien intresserar jag mig inte för kausala relationer av typen

"företagsfokus", dvs antaganden av typen "interna orsaker leder till interna effekter".

Anledningen är att jag eftersträvade ett klarare fokus på det fokala företagets omvärld i den

deistudien. I övrigt är det dock meningen att den andra deistudien skall fånga in data i alla

beskrivningsschemats dimensioner.

Vad som händer i de båda deistudiema är alltså att jag använder beskrivningschemat för

att generera beskrivningar av beslutsfattarnas omvärldsmodeller. Jag använder också

beskrivningsschelnat för att jämföra beslutsfattarnas modeller inbördes, något som sker inom

ramen för respektive deistudie. Till sist, i kapitlet Omvärldsmodellerna och den teoretiska

referensramen, försöker jag förklara utfallet i termer av den teori som ligger bakom

beskrivningsschemat.

Det är därmed dags att börja närma oss datamaterialet med det ovan redovisade

schemat. Vi skall dock påbörja vägen dit med något som inte har med detta schenla att göra,

nämligen en översikt av ett antal trender som gör sig gällande för leverantörer till bilindustrin.

Detta blir föremål för intresset i nästa kapitel.
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Kapitel 7

Leverantörerna till fordonsindustrin
- en branschöversikt

Inledning

I detta kapitel ges en översikt av ett antal tidigare studier av dels svenska leverantörer, dels

utländska leverantörer till fordonsindustrin. Några av de svenska studierna har dock haft som

syfte att belysa situationen för leverantörer till verkstadsindustrin i allmänhet. De har ändå

medtagits, eftersom de berör ett antal tendenser som tycks vara påtagliga även för leverantörer

till fordonsindustrin. De utländska studierna - av utländska leverantörer - har medtagits, därför

att de tendenser som berörs i dem förefaller att vara i högsta grad aktuella för svenska

leverantörer till fordonsindustrin.

Anledningen till att en översikt av dessa studier ges är följande: jag bedömde det som

rnindre meningsfullt att försöka närma sig beslutsfattare i leverantörsföretagen med frågor om

deras världsbilder i allmänhet. Jag kände alltså ett behov av att hänga upp datainsan1lingen

kring några specifika tendenser, vilka förhoppningsvis kunde ge en inblick i beslutsfattarnas

rnodeller. Och dessa specifika tendenser erhölls genom de studier som redovisas nedan.

Kapitlet avslutas med en san1manfattning av branschstudierna, och det var alltså denna samman

fattning som utgjorde underlaget till frågorna som jag ställde till beslutsfattarna i den första

deistudien - som redovisas i det följande kapitlet. Datainsamlingen har alltså i högsta grad varit

styrd av de aktuella branschstudierna, och det är detta som motiverar en redovisning av dem.

Innan det är dags att närma sig branschstudierna vill jag säga ett par saker. Ovan har jag

talat om observatören som styrd av sina teorier, och detta är naturligtvis giltigt i fallet med de

studier som skall redovisas här. Exakt hur denna styrning kommit till uttryck är dock svårt att

säga, eftersom studierna är av utredningstyp och saknar explicit teoriredovisning. Vad som är

tydligt är i alla fall att de är genomsyrade av tanken på företaget som ett öppet system, i så

nlåtto att leverantörsföretagens situation i stor utsträckning kopplas till omvärlden. Som läsaren

kon1mer att märka kan vi också skönja inslag från framförallt strukturekonomin och nätverks

synsättet i dem, och i viss mån även tankegods från marknadsföringsmodellen. Detta innebär

att jag upplever att branschstudierna inte har filtrerat mina frågor i en enda riktning i termer av

de tre modeller som jag använder som referenspunkter för beslutsfattarnas omvärldsmodeller.

En viktig sådan filtermekanism finns dock - branschstudierna behandlar i stor utsträckning

omvärlden i termer av leverantörsföretagens kunder, leverantörer och konkurrenter eller

samarbetspartners, vilket har medfört att mina frågor till beslutsfattarna har kommit att handla

om i huvudsak dessa aspekter på omvärlden.
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Svenska leverantörer till fordonsindustrin

Leverantörer och underleverantörer

En viktig gemensam nämnare som kännetecknar flera av studierna nedan är en förvirring i fråga

om begreppen "leverantör" och "underleverantör". Ibland används de SOlTI synonymer, ibland

för att markera avståndet från de företag i systemet som säljer den produkt som slutförbrukarna

möter.

Ett - av få - försök till begreppsutredning finns i Brege et al (1990). Enligt deras

diskussion är en underleverantör en legoleverantör, sonl i vissa fall inte ens har ett unikt

produktionskunnande att falla tillbaka på i sin relation till kunden - underleverantören är en

kapacitetsbuffert för kundernas produktion. Aven underleverantör köper en kund alltså en

produktionstjänst, samtidigt som kunden själv tillhandahåller ritningar, material, finansiering,

etc. Underleverantörens självständighet när det gäller att ta fram egna produkter är dänned låg.

Med denna definition är underleverantören att betrakta som passiv, samt resurs- och

kompetensmässigt underlägsen kunden. Det är således hos kunden man finner ett maktövertag i

fråga om relationens innehåll. Leverantörer, å andra sidan, utvecklar och marknadsför ett eget

standardsortiment nled en låg grad av inblandning från kundernas sida - de färdiga produkterna

sälj s på en marknad.

Mellan fomlerna "underleverantör" och "leverantör" finner man emellertid ofta en slags

grå zon, där produkterna är resultatet aven interaktion nlellan köpare och säljare. Ett exeolpel

är när leverantörer av standardiserade produkter börjar utveckla specialanpassade produkter för

specifika kunder. Ett annat exempel är underleverantörer som blir mer aktivera inom produkt

utveckling. I sådana fall, menar Brege et al (1990), är gränsen mellan leverantör och under

leverantör flytande.

Detta bör hållas i oledvetandet inför den fortsatta framställningen nedan. Den lider alltså

av svagheten, att de flesta av de studier som skall redovisas underlåter att precisera eventuella

skillnader mellan begreppen leverantör och underleverantör.

En översikt av leverantörsföretagen i Sverige

Det närmaste man kan komma en totalöversikt av svenska leverantörer till fordonsindustrin är

antagligen en utredning av SIND (1990:2). Där uppskattas det totala antalet leverantörer i

Sverige till ungefär 350 stycken. Deras sammanlagda försäljning per år till bilindustrin är 11

miljarder kronor. Det kan noteras, att de svenska bilföretagen årligen köper för c:a 40 miljarder

kronor. Av dessa inköp är, som sagt, 11 miljarder att hänföra till leveranser från svenska

leverantörer. Drygt 7 miljarder avser inköp från den egna koncernen. Och bilföretagen köper
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från utländska, externa leverantörer för ungefär 22 miljarder kronor.

Utredningen olllfattar 212 företag som levererar till Volvo och SAAB-Scanias fordons

verksamheter och har dessa två företag bland sina felll viktigaste kunder. Utredningen uppges

vidare täcka 8 av de 11 miljarderna som utgör den totala, årliga försäljningen till bilindustrin.

Av företagen i utredningen levererar 160 till Volvo och 145 till SAAB. Många av

leverantörerna levererar således både till Volvo och SAAB. I konkreta tal betyder detta att 57 %

av företagen sonl levererar till Volvo också har SAAB sonl kund, och 62 % av SAAB

leverantörerna har Volvo som kund. Intressant att notera är, att de som levererar till Volvo är

Iller beroende av Volvo SOlll kund än vad SAAB-leverantörerna är beroende av SAAB som

kund - i termer av kundernas andel av den totala onlsättningen. Endast ett lllindre antal företag

har emellertid en otnsättning SOlll till Iller än 50 % går till Volvo eller SAAB. Bland kunderna

utanför bilindustrin finns dock också en koncentration av leveranserna: 12 % av leveranserna

går till Electrolux, 12 % till ABB och 7 % till Ericsson.

Även när det gäller företagens lokalisering kan nlan tala om en koncentration, eftersom

tnånga av dem finns i de västsvenska länen. Exenlpelvis svarar Älvsborg, Skaraborg,

GötetX>rg och Bohuslän för c:a en tredjedel av alla leverenser.

Uppgifter 0111 företagens storlek finns för 192 av dem. Drygt hälften av dessa företag

har färre än 100 anställda, och endast ungefär 3 % har fler än 1000 anställda. En tredjedel av

denl är familjeföretag eller privatägda i någon foml. Resten ingår i större koncerner, och 9 är

utlandsägda.

När det gäller uppgifter 0111 branschtillhörighet finns sådana för 87 % av företagen. De

fördelar sig på följande sätt: verkstad (73 0/0), plast och gummi (15 %), järn, stål och ll1etall

verk (9 %) och teko (3 0/0).

Företagen skiljer sig också åt llled avseende på exportinriktning. U ngefär hälften av

denl har en export sonl nlotsvarar 100/0 eller mer av onlsättningen, men 40 % av företagen har

ingen export alls. Den största delen av exporten går emellertid till SAAB och Volvos verk

sanlheter utomlands - endast 12 av de 212 företagen har nänlnt utländska biltillverkare bland de

fem viktigaste kunderna. Viktigt att notera är, att Volvo och SAAB:s köp från svenska

leverantörer har nlinskat över åren. Exenlpelvis köpte Volvo PV 40 % av sina insatsvaror från

svenska leverantörer år 1985, men nu är motsvarande andel ungefär 27 %. Vidare skiljer sig

andelen något onl lllan ser till slutprodukten; andelen svenska inköp för personbilar är c:a 30

%, men för lastbilar är den omkring 35 %. Detta gäller för både Volvo och SAAB.

Utredningen har också undersökt leverantörernas lönsamhet (för 1988) och en "för

hållandevis hyfsad" nivå frallltonar. Exempelvis var avkastningen på totalt kapital 9 % och

avkastningen på eget kaptiai 23 0/0. Bruttovinstlllarginalen var 8 % och soliditeten 28 %. Vidare

uppges lönsamhetsnivån i de nlindre företagen vara högre än i de större, vilket förklaras llled

att de mindre företagen också har en högre vinstnlargina1.



124

En föränderlig och kravfylld omvärld

De flesta befintliga analyser av de svenska leverantörerna målar upp en mörk bild, eller

åtmistone en bild fylld av ökande krav på leverantörerna. Detta avsnitt syftar till att ge en

översikt av innehållet i några sådana analyser.

SIND (1985:5) sammanfattar ett flertal olika studier av svenska underleverantörer i vid

mening; begreppet underleverantör behandlas "övergripande", "ej bundet till några som helst

definitioner" .

Enligt en av dessa studier är underleverantörer starkt konjunkturberoende med

avseende på kapacitetsbeläggningen, något som uppges vara den mest väsentliga skillnaden

mellan underleverantörer och övrig industri.

En annan av studierna visar att importandelen har ökat i svensk industri, och att det

främst är storföretagen, bl.a. bilföretagen, som svarar för den största delen av svensk import.

Vidare konstateras det att huvuddelen av importens ursprungsländer finns inom OECD, och

främst i Västeuropa. Dessutom konstateras det att internationell överkapacitet råder, vilket har

skapat en "köparens marknad". Och det konstateras att svenska underleverantörer har svårt att

komma upp i konkurrenskraftiga volymer genom att enbart leverera till svenska företag.

Ytterligare en studie har belyst förhållandet mellan export och import av komponenter,

och den visar att ett exportöverskott har uppstått under 1970-talet. Detta förklaras med att det är

de stora underleverantörerna som ligger bakom överskottet, medan de mindre fått kännas vid

en ökande importkonkurrens.

Ännu en studie nämns i SIND (1985:5); en enkätundersökning 1981 av beställare och

underleverantörer. De två viktigaste slutsatserna var att de svenska leverantörerna har genom

fört en viss minskning av sina inköp i Sverige under de sista åren av 1970-talet, samt att det

finns en påfallande stabilitet i köpar-säljarrelationerna mellan beställare och underleverantörer.

Vidare redovisas resultat från en intervjuundersökning av "några" stora beställarföretag

1984. Följande gemensamma faktorer framkom:

• Storföretagen byter sällan leverantörsföretag

• Det är viktigt att leverantörerna presterar rätt kvalitet

• Tidsfaktorer och leveranssäkerhet prioriteras högt

• Underleverantörer är partners ("medleverantörer")

• Prissättningen är viktig

• Underleverantörerna anses "tämligen generellt" ha mindre effektiv

marknadsföring och säljorganisationer
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SIND (1985:5) ger också en sammanfattning av underleverantörernas läge vid

tidpunkten för studien. Där nämns att Volvo och SAAB har planer på att reducera antalet

underleverantörer, samt att förstärka relationerna till de leverantörer som får vara kvar. Vidare

önskar Volvo och SAAB arbeta med ett mindre antal omsättningsmässigt "större" företag, vilka

kan utveckla produkter och marknadsföra dem på egen hand. Dessutonl konstateras det att just

in-tinle-relationer, produktutvecklingskompetens och användning av CAD/CAM får ökad

betydelse i framtiden.

I en rapport från Metall/Mekan (1986) - som också avser svenska leverantörer till

verkstadsföretag i allmänhet - redovisas några av de krav som köparna ställer: minskat antal

leverantörer, mer flexibla leverantörer, leverantörer som medverkar i produktförnyelse, samt

leverantörer som övertar köparnas "ankomstkontroll". Drivkrafterna bakom detta uppges vara

ökad internationalisering, snabbare teknikutveckling, svag tillväxt, stigande överkapacitet och

höga realräntor. Vidare nämns också inspiration av japanska företags framgångar, bl.a. i tenner

av kvalitetsprogram, just-in-time-relationer och kapitalrationalisering. Enligt rapporten ser man

dock inte många leverantörer som uppfyller de nya kraven.

Rapporten skisserar också en del trender som uppges få allt större betydelse för

köparnas val av leverantörer. En sådan trend är ökande kvalitetskrav - kvalitet blir ett allt

viktigare konkurrensmedel för svenska slutprodukttillverkare. För att uppnå önskvärd kvalitet

krävs insatser under hela tillverkningsförloppet; från ide till färdig produkt. Andra trender är

snabbare produktförnyelse, mer integrerade köpprocesser och ökad grad av datorisering.

Sammantaget ställer detta nya, och hårdare, krav på leverantörerna.

En liknande bild återfinns i Brege et al (1990); en rapport om svenska under

leverantörer inför 1990-talet. Författarna menar att den svenska efterfrågan kommer att

utvecklas svagt, vilket missgynnar såväl svenska storföretag som den hemnlamarknads

baserade delen av svensk underleverantörsindustri. Vidare antas EG-integrationen konlnla att

innebära ett ökat konkurrenstryck och sänkta prisnivåer på den svenska marknaden, och

utvecklingen i Östeuropa antas på sikt innebära ett lågprishot när det gäller enklare legoarbeten.

Internationaliseringen av svenska storföretags inköp antas öka, något som missgynnar svenska

underleverantörer. Författarna berör också storföretagens reducering av antalet leverantörer,

vilken kan betyda att svenska leverantörer tvingas utomlands för att hitta kunder. Och

kostnaderna för FoU, produktion och marknadsföring förväntas öka - något som ytterligare

driver på kraven på internationell verksamhet.

Brege et al sammanfattar också en mängd krav som storföretagen kommer att rikta mot

sina leverantörer: egen produkt- och processutvecklingskompetens, förmåga att ta ansvar för

systemleveranser, hög och jämn kvalitet, samarbete med kunder i produktions- och material

administrativa frågor, datorkompetens exempelvis i form av CAD och Odetteanslutning,

prismässig konkurrenskraft, internationell produktion parallellt med kundernas internation-
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alisering, riskspridning mellan olika kunder och kompetens i fråga om ledning och

administrativa rutiner.

Men Brege et al ser även möjligheter i underleverantörernas föränderliga omvärld.

Några sådana är att ökade krav gynnar geografiskt närbelägna underleverantörer, att

storföretagen även fortsättningsvis kommer att öka sina inköpsandelar (snarare än att återgå till

att tillverka i egen regi), att de internationella kunderna kan ge draghjälp åt sina under

leverantörers internationalisering, samt att en expanderande Europamarknad öppnar möjligheter

för svenska underleverantörer - dock främst de med unika, egna produkter.

Även i den ovan nämnda utredningen från SIND (1990:2) framkommer ett antal

faktorer som antas påverka leverantörerna. Exempel är kundernas krav på färre antal

leverantörer, systemköp snarare än komponentköp, ökade FoU-insatser från leverantörernas

sida, ökade kvalitetskrav på leverantörer - som innebär att leverantörerna också får överta en

allt större del av kvalitetskontrollerna - just-in-time-Ieveranser, snabbare produkt

utvecklingsprocesser, ökad flexibilitet i planering och leveranser samt internationell kapacitet. I

utredningen konstateras det att leverantörer med egen produktutveckling kommer att ha bäst

förutsättningar att klara de nya kraven, samt att rena legotillverkare komnler att få störst

bekyn1Iller.

Vidare antas det att många av de företag som idag levererar direkt till bilindustrin (s.k.

primärleverantörer) istället kommer att bli s.k. sekundärleverantörer, dvs leverantörer till

primärleverantörerna.

Liknande tendenser identifieras också i ett antal affärstidskrifter. Affärsvärlden (1987

nr 12) hävdar att kraven på en ny underleverantörsstruktur varit klart uttalade från Volvo och

SAAB i flera års tid. Och det hävdas att de som inte lyckas bli primärleverantörer kommer att få

svårt att överleva. Andra krav är ökad internationalisering, ökade investeringar i FoU och

n10derna produktionsprocesser, ökad kvalitet, fler inslag av just-in-time-Ieveranser och krav på

koncentration inom leverantörsledet. Samtidigt hävdas det att leverantörernas geografiska

närhet till kunderna och integrerade CAD/CAM-system är viktiga inslag i leverantörernas

verksamhet.

I Veckans Affärer (1990 nr 40) låter det så här: "Få branscher har så dystra framtids

utsikter som leverantörerna till bilindustrin." Flera anledningar till detta ges; beroendet av

Volvo och SAAB, avståndet till andra europeiska biltillverkare och det svenska kostnadsläget

är några av dem. Krav som nämns är just-in-time-Ieveranser, riskspridning genom utlands

etablering - exempelvis i form av allianser och förvärv i Europa, ökat teknikinnehåll i

produkterna, ökade insatser inom FoU, leveranser av system, stora volymer och fysisk närhet

till kunder. Vidare understryks det att biltillverkarna minskar antalet leverantörer, samtidigt som

biltillverkarna placerar en allt större del av produktionen i händerna på dessa leverantörer.
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En internationell översikt

Lammings "Post-Japanese Model"

De ovan skisserade trenderna är i högsta grad märkbara även utanför Sverige. Det framkommer

i ett antal rapporter som presenterats vid inom ramen för ett internationellt forskningsprojekt om

bilindustrin: International Motor Vehicle Program (IMVP). I dessa rapporter hittar man också

något mer systematiska försök att sammanfatta vad son1 händer i branschen än vad som är fallet

i en del av de svenska analyserna.

Ett exempel är en beskrivningsmodell som finns i Lamming (1989). Han kallar den för

"The Post-Japanese Model". Den innehåller nio trender som han anser berör leverantörer till

bilindustrin i Västeuropa, Kanada och USA. Var och en av trenderna skall diskuteras nedan.

En första trend är att branschen i framtiden kommer att bestå av färre företag. I nuläget

finns det dock en mängd företag; 5000 i Nordamerika och ungefär 11000 i Västeuropa. Med

avseende på den sistnämnda regionen kan det nämnas, att 5000 finns i Tyskland, 1500 i

Frankrike, 1500 i Storbritanien och 1000 i Italien. Men förändringar är att vänta - i USA och

Västeuropa är biltillverkarnas målsättning att minska antalet leverantörer. I USA förväntas

varje tillverkare behålla 1000-1500 leverantörer. Motsvarande siffra i Västeuropa är 1000. Ett

intressant undantag är emellertid en del tyska biltillverkare (ett exempel är BMW men nler onl

detta nedan); de strävar snarare efter att öka antalet leverantörer, eftersom de vill maximera det

teknikinnehåll som kan erhållas från leverantörerna. Hursomhelst, de minskningar som är

aktuella för majoriteten av biltillverkarna är ändå inte särskilt dramatiska om man jämför nled

Japan - där har biltillverkarna 170-300 leverantörer.

En andra trend är att de kvarvarande leverantörerna kommer att bli större. I USA finns

det redan ett antal mycket stora leverantörer; 15 stycken med en omsättning som överstiger 2

nriljarder dollar, och ytterligare 15 med en omsättning som är större än 1 nliljard dollar. Sådana

företag är för övrigt ofta delar av mycket stora koncerner. Exempel är 3M, ITT, DuPont och

RockweIl. Stora leverantörer finns också i Europa; exempelvis har Bosch, Valeo, GKN och

ZF alla en omsättning som överstiger 2 miljarder dollar. Men i Europa är det inte lika vanligt att

leverantörerna tillhör stora koncerner, och när så är fallet är koncernerna betydligt mindre än de

amerikanska motsvarigheterna. Vad som talar för att de kvarvarande företagen ökar i storlek är

i huvudsak två faktorer: inslagen av förvärv inom branschen ökar, och dessutonl satsar en del

företag på att sprida risker genom diversifiering.

En tredje trend är omstrukturering i termer av primär- och sekundärleverantörer. Ett

begränsat antal leverantörer - primärleverantörerna - kommer att stå i direkt förbindelse med

biltillverkarna, och resten kommer att ha relationer med dessa primärleverantörer. Och

primärleverantörema kommer att ta över funktioner som biltillverkarna själva haft hand om.
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Utvecklingen är dock långt ifrån driven till sin spets. Hos General Motors anser man

exempelvis att det saknas kompetenta systemleverantörer, vilket begränsar önskan att hålla sig

med ett fåtal prin1ärleverantörer. Ett annat exempel kan hämtas från Ford. Företaget etablerade

samarbete med Bendix, en leverantör av bromssystem, med avsikt att Bendix skulle vara Fords

enda leverantör. Men samarbetet sprack, och Ford övergick till att arbeta med tre olika

leverantörer av bromssystem.

En fjärde trend är att kompetensen hos leverantörerna ökar, i alla fall hos primär

leverantörerna. Anledningen är att biltillverkarna kräver att leverantörerna skall utföra allt fler

funktioner, exempelvis produktutveckling. Men även på detta område finns det begränsningar i

så måtto att biltillverkarna knappast kommer att lägga ut alla funktioner på leverantörerna. En

aspekt på detta är bilarnas "identitet" - något som biltillverkarna vill fortsätta att ha kontroll

över. Tyskarna kallar detta "Unterschrift", medan amerikanerna talar on1 "the algorithms".

En femte trend är starkare vertikala relationer. Ömsesidigt utbyte är nyckelord i detta

sammanhang. Ett konkret uttryck för detta - hos en genomsnittlig biltillverkare i USA - är att 50

65 % av leverantörerna har kontrakt under 3-5 år på exklusiv försäljning med avseende på

specifika produkter. I Europa är bilden ungefär likadan, men relationerna är inte fullt lika

utvecklade. Denna trend innebär en uppgörelse med det förgångna i två avseenden: bil

tillverkarna har i stor utsträckning gått ifrån att ha ett stort antal leverantörer för samn1a

produkt, och de har gått ifrån de tidigare årligen förekommande anbudsförfarandena. Till detta

kommer att relationerna mellan primär- och sekundärleverantörer blir allt starkare. Exempelvis

har en del stora primärleverantörer egna kvalitetsprogram för att förbättra verksamheten hos

sekundärleverantörer.

En sjätte trend är starkare bindningar med enstaka kunder. Detta sammanhänger med

leverantörernas ökade åtaganden i termer av FoU; på grund av styrkan i dessa åtaganden blir

det svårt för leverantörerna att samarbeta intimt med ett stort antal kunder. Det finns också

exempel på att biltillverkare dikterar vilka andra kunder som deras prinlärleverantörer "får"

arbeta med. Vad som annars är vanligt är avtal som fastställer hur mycket av gemensamma

produktutvecklingsansträngningar som får föras vidare till andra biltillverkare. Men det finns

också biltillverkare som uppmuntrar sina leverantörer att samarbeta med andra kunder;

biltillverkarna hoppas att leverantörerna på detta sätt skall komma i förbindelse med teknisk

utveckling som sker längre bort från dem själva. Trenden är alltså inte särskilt entydig, och

Lamming konstaterar följande: "Western assemblers and suppliers appear to agree that

exclusive links do not seem to offer major advantages."

Den sjunde trenden är starkare horisontella bindningar, dvs bindningar mellan olika

leverantörer. Ett exempel på detta kan hämtas från iden med "moduldörrar" - en leverantör

levererar en kon1plett dörr, direkt in till biltillverkarens produktionsanläggning. Och denna

leverantör kan leverera den kompletta dörren genom att samordna ansträngningarna hos
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ytterligare ett antal leverantörer av exempelvis glas och elektriska konlponenter. Samarbetet

mellan leverantörerna pånlinner i detta fall om ett slags joint venture, nlen av nler tillfällig och

projektbaserad karaktär. Ett annat exempel är att leverantörer grupperar sig i vad Lamnling

kallar syndikat; en slags informell samarbetsorganisation. Än så länge är dock antalet

samarbeten av dessa slag begränsat när det gäller internationell verksamhet. Exempelvis finns

det endast ett fåtal sanlarbeten mellan europeiska och japanska leverantörer.

En åttonde trend är divers~fiering.För att erhålla stordriftsfördelar kan det komma att

krävas engagemang i flera andra branscher än biltillverkning. Och detta tycks bli allt viktigare i

takt med att teknikinnehållet i bilar blir allt mer komplext. En sådan diversifiering finns redan

hos flera leverantörer, exenlpelvis sådana som är aktiva inom kenli och elektronik.

Den nionde trenden är globalisering. Många av biltillverkarna har redan produktion i ett

flertal länder, och detta tycks bli en nödvändighet även för leverantörerna. Anledningen är att

biltillverkarna önskar köpa lokalt i större utsträckning. I Europa, idag, ser det dock helt

annorlunda ut - 85-97 procent av alla leveranser komnler från kundernas hemländer (som vi

såg ovan gäller detta dock inte för Volvo och SAAB; huvuddelen av deras köp sker i utlandet).

Sammanfattningsvis har få av dessa trender fått fullt genomslag. Lamming avslutar sin

sammanställning med att konstatera att de verkliga förändringarna är att vänta först när

överkapaciteten ökar i bilindustrin. Men överkapacitet finns redan i en icke obetydlig om

fattning. Enligt The Economist (1988) uppskattas den europeiska överkapaciteten till 20 %.

Och i USA förväntas den bli i storleksordningen 4-5 miljoner bilar under den första delen av

1990-talet.

De amerikanska leverantörerna

Ett försök till en totalundersökning av alla primärleverantörer i USA finns i Helper (1989), en

annan rapport inonl ramen för IMVP. Rapporten onlfattar 328 sådana leverantörer. Flera

förändringar i leverantörernas verksanlhet kunde noteras under perioden 1983-1988.

Exempelvis har infoffilationsflödet från leverantörer till biltillverkare ökat kraftigt i om

fattning nlellan 1983 och 1988. Den ökade informationen omfattar sådant som organiseringen

av olika produktionssteg, tekniska specifikationer och planering av olika produktions

aktiviteter. En aspekt på detta är att 70 % av de undersökta leverantörerna bidrar till

produkternas design. Vanligast är att leverantörerna gör det nlesta av arbetet, och att kunderna

fyller på med olika specifika insatser. Värt att notera är dock att endast 17 % av leverantörerna

utformar desigen helt och hållet själva. Rapporten redovisar inte hur detta har förändrats över

tiden, men antagandet tycks ändå vara att graden av gemensamnla aktiviteter har ökat.

Vidare visar rapporten att biltillverkarna nlinskat antalet leverantörer. Exempelvis har

antalet leverantörer för salnma produkt till en given kund nlinskat med 25 % under en
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femårsperiod. Även antalet leverantörer av liknande produkter har minskat - med 17 %.

Samtidigt har leverantörerna börjat sälja till fler kunder. Exempelvis hade 60 % av leveran

törerna fler än tre biltillverkare som kunder, och 30 % hade fler än sju sådana kunder - nästan

en 100-procentig ökning sedan 1983. Även kontraktstiderna mellan biltillverkare och

leverantörer har blivit längre. Den genomsnittliga tiden 1988 var 2.5 år, vilket kan jämföras

med 1.3 år 1983.

Rapporten visar också hur leverantörerna uppfattade att biltillverkarnas krav har

förändrats. Följande krav tycks bli viktigare: leveransprecision, finansiella resurser, kvalitet

och FoU-kapacitet, medan kraven på prisnivå varit i det närmaste konstanta.

Ett annat intressant resultat avser leverantörernas syn på just-in-time-relationer med

biltillverkarna. De flesta leverantörerna ansåg bl.a. följande: just-in-time-relationer etableras i

huvudsak därför att kunderna kräver detta, och sådana relationer fyller i stort sätt endast

funktionen att flytta lagerhållningsansvar bakåt i distributionskanalen. En anledning till den

skeptiska hållningen kan vara att orderkvantiteterna per beställningstillfälle har minskat; 70 %

av leverantörerna levererar - per beställningstillfälle - produkter som kunderna förbrukar inom

en vecka.

Leverantörerna knyts alltså närmare till biltillverkarna. Men samtidigt har leveran

törernas!örtroende för kunderna inte ökat - det ligger kvar på samma nivå som vid periodens

början. Helper drar följande slutsats: det riktigt intima samarbetet mellan amerikanska

biltillverkare och deras leverantörer lyser ännu med sin frånvaro.

Förändringar i biltillverkarnas organisation

Ytterligare en IMVP-rapport, Sabel et al (1989), innehåller en del intressanta aspekter av

betydelse för leverantörer till bilindustrin. Rapporten behandlar i huvudsak olika organi

satoriska förändringar som blivit aktuella i samband med förändringar av biltillverkarnas

relationer till leverantörerna.

Författarna menar att biltillverkarnas identitet förändras. l takt med att de lägger ut allt

större delar av den "egna" verksamheten, förändras också bilden av vad ett biltillverkande

företag är. Detta innebär att man kan tala om två nya typer av biltillverkare.

Den första är "systemintegratören". Ett exempel är BMW. Företaget har drivit "köpa-in

strategin" mycket långt. Av de totala produktionskostnaderna kommer 55-75 % från inköp.

Och över 80 % av de delar som köps in involverar betydelsefullt samarbete med leverantörerna,

vilka tillhandahåller know-how och desingkompetens. Ingen del av verksamheten betraktas - i

princip - som förbehållen de egna produktionsavdelningarna. BMW ser tillverkning som en

kontinuerlig inlärningsprocess där leverantörerna har en viktig roll. Samtidigt vill inte BMW bli

alltför beroende av enskilda leverantörer, och genom att istället arbeta tillsammans med ett
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flertal leverantörer kan BMW försäkra sig om delaktighet i den kunskapsutveckling som sker

utanför den egna organisationen. Men detta ställer nya krav på den egna organisationen.

Speciella tvärfunktionella kommitteer har skapats, vilka bl.a. hanterar frågor som avser om en

viss del skall köpas in eller tillverkas i egen regi. Inköpsfunktionen har också fått en ny roll;

den deltar i utveckling och planering av nya modeller i mycket tidiga faser. Intressant att notera

tir för övrigt att fler än hälften av inköparna har dubbla akademiska examina; de är både

ekonomer och tekniker. En stor fördel för en "systemintegratör" av denna typ är att ut

vecklingstiderna kan kortas ned till en längd som tidigare varit förbehållen endast japanska

företag. Dock har omorganiseringen även medfört "kostnader" - resultatet har blivit ett antal

interna konflikter om vilken roll produktionsavdelningarna i BMW skall spela. Exempelvis

bron1sade dessa ett beslut om att lägga ut tillverkning av cylindrar; man ville inte att den

avancerade gjuttekniken skulle hamna i händerna på leverantörerna. San1tidigt ansåg alla

inblandade interna aktörer att det bara var en tidsfråga innan denna tillverkning i egen regi

skulle upphöra.

Den andra typen av nya biltillverkare är det "specialiserade konsortiet". Ett företag son1

exemplifierar detta är GM. Företagets mål är att skapa en BMW-liknande struktur av

leverantörer runt företaget, men n1ed betydligt större styrningsmöjligheter från GM:s sida - GM

vill äga dessa leverantörer. Dock vill GM komn1a bort från den tidigare strukturen, vilken

resulterade i att ägda leverantörer avskärmades från extern konkurrens. Hur skall då detta gå

till? Leverantörerna skall för det första utvärderas mot externa standards, dvs mot externa

konkurrenter. Meningen är också att leverantörerna skall sälja till andra biltillverkare, eller

åtminstone till kunder utanför GM. Vidare skall leverantörerna vara av systernkaraktär - var och

en skall specialisera sig på något delsystem, samtidigt som de skall vara tillräckligt flexibla att

kunna samarbeta med andra interna leverantörer. Detta innebär samtidigt en minskning av

antalet interna leverantörer; GM har nu 10 komponentdivisioner. GM kan därmed beskrivas

sorn å ena sidan en designer, tillverkare och marknadsförare av bilar, å andra sidan som en

slags "investment bank" son1 koordinerar organisationer som tillhandahåller specialiserade

delsystem.

Sabel et al (1989) menar dock att det finns åtminstone två faktorer som bromsar

utvecklingen mot dessa två typer av organisationsformer för biltillverkarna.

Den viktigaste är nlaktbalansen inom biltillverkarnas egna organisationer. Produktions

avdelningarna är av naturliga skäl knappast intresserade av att förlora kontrollen över sina egna

uppgifter, samtidigt som inköparna gärna ser en ökad omfattning på samarbetet med

leverantörer. Följaktligen finns det två krafter, vilka drar åt olika håll - och "segrarna" är långt

ifrån utsedda i dagsläget.

Den andra faktorn är tillgången på externa leverantörer. Antalet kvalificerade aktörer

har ökat, och i takt med den ökande internationaliseringen finns sådana i ett flertal länder. Men
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tillgången är ändå begränsad, och när det gäller externa leverantörer är dessa just externa; de

kan inte styras i obegränsad omfattning av biltillverkarna. I dagsläget finns intima samarbeten

därför främst mellan biltillverkare och leverantörer av dyra eller komplicerade produkter.

Till detta kan ytterligare en aspekt läggas enligt Sabel et al. De nya cheferna i bil

företagen måste ha en tvärfunktionell överblick, vilket bl.a. innebär att deras karriärer måste

planeras så att de får insyn i företaget som helhet - samt i leverantörernas verksamhet. Deras

ansvarsområde blir därmed minst sagt luddigt, eftersom "biltillverkarföretagets" identitet i sig

suddas ut. Det ställer helt nya krav på den interna chefsförsörjningen, och det förefaller vara

mycket oklart hur problem inom detta område skall hanteras.

Sammanfattningsvis kan man säga att de olika förändringarna av relationer mellan

biltillverkare och deras leverantörer inte bara får konsekvenser för relationerna i sig. Yad som

dessutom följer är en uppluckring av gränserna mellan de olika företag som är inblandade i

processen.

Japan i täten när det gäller just-in-time-relationer

Japan framställs ofta som ett ideal när det gäller just-in-time-relationer (lIT) mellan köpare och

säljare. En av (MYP-rapporterna, Nishiguchi (1989), visar också att Japan forfarande ligger

längst fram i detta avseende. Rapporten är baserad på studier av S4 leverantörer; 18 i Japan, 18

i USA och 18 i Europa.

Författaren menar att man måste skilja mellan två typer av JlT-lösningar: i leveranser

och i tillverkning. En JlT-leverans är en leverans av små kvantiteter från leverantörens lager,

något som flyttar lagret från kund till leverantör. JIT-tillverkning, å andra sidan, eliminerar

buffertlager hos både kund och leverantör. Författaren hävdar vidare att europeer och

amerikaner har mycket lång väg kvar till JIT-tillverkning - trots att de ofta hävdar att de har

anammat JIT-konceptet.

Yad som talar för detta är bl.a. skillnader i lagernivåer i de tre områdena. I dagar räknat

(lager för antal produktionsdagar) var lagernivån följande: 1.5 i Japan, 8 i USA och 16 i

Europa. Författaren är mycket kritisk till uppläggningen i USA och Europa: "There are so

many piles of in-process materials (and in-process rejects!) scattered everywhere in the plant

that loften find it difficult to follow the flow of operations." Annat är det i Japan. Där ursäktar

man sig - enligt författaren - om lagret av färdiga produkter räcker längre än 2 timmar!

Åtminstone i ett av företagen han besökte - ett företag som levererar 24 gånger dagligen till den

viktigaste kunden. Bland företagen i undersökningen var det genomsnittliga antalet leveranser

per dag från de japanska företagen 7.9. Motsvarande siffror för USA och Europa var 1.6 och

0.67. Även i detta avseende hamnade alltså europeerna sist.

Författaren avslutar med att avliva myten om att kvalitet tar tid. Han redovisar antalet
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defekta produkter vid anläggningar i lapan, USA och Europa - europeerna har 2.6 gånger så

många defekta produkter som japanerna, och amerikanerna har 1.4 gånger så nlånga defekta

produkterna som japanerna. Återigen placerade sig alltså Europa sämst.

Utredningen visar således att det finns klara skillnader mellan lapan, USA och Europa

när det gäller hur långt lIT-konceptet har drivits. Varför så är fallet förklaras dock inte i

rapporten.

Sammanfattning av branschöversikten

Situationen - som den kommer till uttryck i branschstudierna ovan - för svenska leverantörer till

fordonsindustrin, kan sanlmanfattas enligt följande:

• Ökat behov av internationell verksamhet

• Systemleveranser blir viktigare än komponentleveranser

• Kvalitet, leveransprecision och produktutveckling blir allt viktigare
konkurrensmedel

• Branschen går mot en omstrukturering i termer av
primär- och sekundärleverantörer

• Konkurrensen och samarbetet mellan leverantörer förändras

Det var mot bakgrund av denna sammanfattaning jag ställde frågor till de beslutsfattare

som intervjuades i den deistudie sonl redovisas i nästa kapitel. Frågorna avsåg således ett antal

trender son1 kan antas påverka alla leverantörsföretag. Som jag nämnde inledningsvis i detta

kapitel handlar dessa trender om en avgränsad del av leverantörsföretagens onlvärld; de handlar

om kunder, konkurrenter och leverantörsföretagens leverantörer. Följaktligen är det i första

hand detta som fångats in med avseende på beslutsfattarnas omvärldsmodeller. Som vi skall se

i nästa kapitel, då jag redogör för datainsamlingen i detalj, fanns det dock möjligheter för

beslutsfattarna att introducera andra delar av on1världen.
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Kapitel 8

Omvärldsmodeller
Deistudie 1

Inledning

leverantörsföretagen:

Detta kapitel behandlar den första av de två delstudier som har utförts. Femton beslutsfattare

ingår i deistudien och kapitlet genererar beskrivningar av var och en av dessa beslutsfattares

omvärldsmodeller i termer av det beskrivningsschema som presenterats ovan. Kapitlet

resulterar alltså i beskrivningar av femton omvärldsmodeller, vilket utgör ingångsvärden för det

följande kapitlet där omvärldsmodellerna skall jämföras.

Kapitlet inleds med en redovisning av de urvalskriterier som medförde att femton

besl utsfattare i företag sonl levererar till fordonsindustrin kom att ingå i deIstudien. Vidare

följer en kort beskrivning av det datainsamlingsklimat som var för handen - ett Sverige i låg

konjunktur. Sedan redovisar jag hur data erhållits från de femton beslutsfattarna; data har

insamlats med två instrument, intervjuer och personliga variabelfigurer. Jag redovisar hur jag

använt dessa två instrun1ent, något som följs aven diskussion av deras för- och nackdelar.

De båda datainsamlingsinstrumenten genererar två olika typer av data; intervjuerna

genererar "berättelser" och variabelfigurerna genererar en komprimerad och avskalad bild av

tankesystem. Givet att explicitet är ett viktigt krav på upplägget i denna studie, kommer jag att

argumentera för att det är lättare som undersökare att på ett explicit sätt redogöra för en analys

av variabelfigurer, och därför kommer jag att fokusera analysen på dessa Gag kommer dock att

använda inslag i berättelserna i det följande kapitlet, vid jämförelsen av beslutsfattarna, men

främst som ett komplement till variabelfigurerna). Mot den bakgrunden avslutas kapitlet med en

redovisning av hur jag analyserat variabelfigurena i termer av beskrivningsschemat.

Deistudiens uppläggning

Urval av beslutsfattare

Utgångspukten för urvalet var ett par listor över företag som levererar till fordonsindustrin. En

sådan lista finns i den ovan nämnda SIND (1990:2); listan omfattar 212 leverantörsföretag med

bilföretag som en av de fem viktigaste kunderna. En annan lista finns i en medlemsmatrikel

från Svenska Fordons Komponent Gruppen AB; en branschförening. Från dessa listor valde

jag till en början ut företag helt godtyckligt. Jag ville komma ut till företag - i princip vilka som
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helst - för att pröva om mina frågor var begripliga och för att lära mig något om branschen. Det

visade sig att några av beslutsfattarna i mindre företag inte hade lust att medverka, och

forsättningsvis kontaktade jag endast större företag. Tillmötesgående och företagsstorlek, som

dessutom verkar hänga samman, var alltså de viktigaste urvalskriterierna när det gäller

beslutsfattarna. De beslutsfattare som "utvaldes", eller lät sig väljas, presenteras i figuren

nedan.

Ett par av företagen har fingerade namn, därför att de intervjuade beslutsfattarna

önskade anonymitet. Dessa företagsnamn är försedda med citationstecken. För att uppnå en

smula ekonomi när det blir dags att närmare granska datamaterialet har beslutsfattarna dessutom

försetts med bokstavsbeteckningar.

A. Inköpschef (Electrolux Autoliv)

B. Inköpschef (Electrolux Autoliv Sverige)

C. VD ("Gjuteriet")

D. Inköpschef ("Ljudisolering")

E. Teknisk chef (Trustor Automotive)

F. vVD (Swepart)

G. vVD (Gränges Automotive)

H. vVD (Berifors Elcctronics)

r. Strategisk planeringschef (Ovako)

J. Divisionschef (Ovako)

K. VD (Garphyttan Industrier)

L. Försäljningschef (Varta Batterier)

M. Marknadschef (SKF)

N. VD (Scandmec)

O. vVD (Nobel Plast)

Figur 8.1: De 15 beslutsfattare som ingår i urvalet idelstudie 1.

Det kan noteras att vissa av företagen inte är formella aktiebolag utan divisioner eller

affärsområden, medan andra företag är koncerner bestående av ett flertal olika bolag.

Med avseende på beslutsfattare i dessa företag valdes dessa inte alltid ut medvetetet av

111ig själv. Jag kontaktade personer på ledningsnivå och berättade om denna studie, och fick

därefter antingen klartecken från den jag talat med - eller så hänvisade denne mig vidare till

någon kollega. Den enda urvalsmekanism jag själv tillämpat har egentligen vari t att de aktuella

personenla skulle befinna sig på ledningsnivå.

Antalet beslutsfattare begränsades till femton. Skälet var följande: allteftersom jag

träffade beslutsfattare, kom jag att lära mig mer om villkoren i den aktuella branschen. Mot

slutet av datainsamlingsperioden började jag därför känna en viss kunskapsmättnad; jag

upplevde att jag i viss utsträckning "visste" vad svaren på mina frågor skulle bli innan frågorna

ställdes. Jag kände att detta kunde medföra att jag frestades att hoppa över vissa frågor, något

som jag ville undvika - eftersom jag ville ha möjlighet att jämföra beslutsfattarna. Se också

Spender (1989) som diskuterar liknande skäl som anger att man nått det han kallar för "the

point of closure" i datainsamlingen.
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Det fanns också ett mindre rationellt skäl till begränsningen av antalet beslutsfattare, och

i ärlighetens namn är det väl bäst att jag nämner det - jag tröttnade mot slutet av datainsamlings

perioden. En av beslutsfattarna, som inte kom att ingå i studien, och som gav en intervju i

baksätet på en bil samt i kön på MacDonalds, hade följande att säga när jag förklarade att syftet

med studien var vetenskapligt - "fy fan". När han sedan fick variabelfiguren hade han korsat

över den och skrivit "förstår ej!". En annan beslutsfattare, där mötet förutsatte en dyr flygresa,

bestämde sig för att han inte ville ingå i studien - när berättelsen och variabelfiguren var klara,

medan ett par andra beslutsfattare kontinuerligt förhalade inbokade möten. Episoder som dessa

var dock inte särskilt frekventa, men förekomsten av några var ändå tillräckligt för att jag

bestämde att fortsatta resurser skulle läggas på hantering av existerande data istället för jakt på

ny data. Episoder av detta slag är för övrigt knappast unika för denna studie, men trots detta

talar man inte ofta om dem i avrapportering av forskning - något som jag tror är olyckligt,

eftersom det är självklart att de påverkar forskaren som i många fall kommer att ingå en mycket

personlig relation till den egna studien.

Datainsamlingsklimat

Datainsamlingen genomfördes under perioden oktober-december 1990. Perioden känne

tecknades av många mörka moln för svensk ekonomi i allmänhet och för bilindustrin i

synnerhet. Det är i högsta grad sannolikt att detta färgat av sig i datamateriaiet, och därför kan

det vara på plats med en kort redogörelse för det ekononliska klimat som var för handen när

intervjuerna utfördes.

När det gäller svensk ekonomi i allmänhet talade man om kris. Konjunkturen vände

nedåt och antalet företagskonkurser ökade dramatiskt. Handels- och bytesbalansen för

sämrades, oljepriserna steg på grund av Iraks invasion av Kuwait, industrins orderingång

sjönk, vinsterna föll och investeringarna minskade. Försämringarna drabbade så gott som alla

branscher, både på hemma- och exportmarknaderna, och en hel del företag varslade om

uppsägningar - bara i oktober handlade det om 7000 personer (se t.ex. Affärsvärlden 31/10,

Dagens Industri 16/10, Svenska Dagbladet 10/11, 18/11).

Även för bilindustrin var läget mycket dystert. General Motors redovisade en förlust på

1979 miljoner dollar det tredje kvartalet. Chryslers förlust under samma period var 214

miljoner dollar, och man talade om detta kvartal som det värsta någonsin för den amerikanska

bilindustrin (Affärsvärlden 7/11).

Värst drabbat i Sverige var SAAB som redovisade en förlust på drygt 2 miljarder

kronor för årets första åtta månader (Affärsvärlden 24/10, 17/11). Och en intern prognos i

företaget visade att fyra av fem svenska underleverantörer riskerade att bli uppsagda (Veckans

Affärer 14/11). När det gäller Volvo föll resultatet efter finansnetto med 63 % under de första
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tre kvartalen; 27000 färre bilar såldes jämfört med samma period 1989 (Svenska Dagbladet

16/11). Och man lät meddela att 5000 anställda fick göra sig beredda på att länlna koncernen

(Affärsvärlden 14/11).

Annat att notera är att nyregistreringen av personbilar i Sverige onlfattade 19898 bilar i

oktober 1990 - vilket kan jämföras med 29902 bilar i oktober 1989 (Dagens Industri 2/11).

Som en kuriositet kan det också nämnas, att Yolvo avslöjades med ett felaktigt TY

reklaminslag i USA. Reklamen visade hur en s.k. "monstertruck" körde över ett antal bilar som

därmed krossades - utom den Yolvobil som ingick. I efterhand visade det sig dock att

Yolvobilen varit specialpreparerad för att stå emot monstertruckens framfart. Sedan upprepades

"försöket" med en riktig Yolvobil, och 100 miljoner TV -tittare kunde nled egna ögon se hur

Yolvobilen blev lika tillplattad som de andra bilarna - något sonl ansågs skada Yolvos

förtroende på den viktiga USA-marknaden (Svenska Dagbladet 10/11).

Det var alltså i ett klimat av denna typ som datainsamlingen kom till stånd; ett klinlat

som knappast innehöll särskilt många ljusglimtar för de berörda beslutsfattarna.

Datainsamlingsmetoder - interviuer och personliga variabelfigurer

Två typer av datainsanllingsmetoder har använts i denna deistudie. Den första är intervjuer.

Dock handlade det om en slags blandning mellan formell intervju och vardagligt samtal. En

term för detta finns i Bouchard (1976); han talar om "fokuserad konversation". En annan term

är "semistrukturerade intervjuer" (se t.ex. Lundahl & Skärvad 1982).

Rent praktiskt gick datainsamlingen till på följande sätt. Jag träffade de femton besluts

fattarna och frågade dem om deras syn på de fem tendenser som utgjorde min sammanfattning

av övergripande tendenser i branschen (se Kapitel 7). I denna bemärkelse, dvs att jag ställde

frågor som beslutsfattarna svarade på, är datainsamlingsmetoden att betrakta som intervjuer.

Vissa frågor ställdes till alla respondenter, men eftersom olika respondenter gav olika svar blev

olika följdfrågor aktuella. Därmed har mötena också haft karaktären av ett nler vardagligt

samtal, i så måtto att dessa kan ta mer eller mindre oförutsägbara vändningar (dock är det

knappast realistiskt att tro, att beslutsfattarna uppträdde inför mig - en för dem okänd och

extern observatör - på samma sätt som inför exempelvis sina medarbetare, och i den

bemärkelsen handlar det knappast om något vardagligt samtal). Man skulle därmed kunna säga

att en del av frågorna sonl ställdes var förhållandevis väl formulerade i förväg, medan

svarskategorierna alltid lämnades helt öppna Ufr Bouchard 1976 s 371). Anledningen till att

vissa frågor ställdes till alla var, att jag ville ha nlöjlighet att jämföra beslutsfattarna.

Intervjuerna genomfördes på beslutsfattarnas arbetsplats. Resultatet skrevs ned i form

aven "berättelse" och skickades till respondenterna. Samtidigt fick de ett följebrev (se Bilaga

1), vilket innehöll instruktioner om att de hade full frihet att stryka, lägga till, eller på andra sätt
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ändra innehållet i berättelsen. De uppmanades också att skicka berättelsen med eventuella

ändringsförslag till mig. Samtliga respondenter gjorde för övrigt ändringar av nler eller nlindre

onlfattande karaktär. Ändringarna fördes in, den nya versionen skickades till beslutsfattarna,

den versionen blev ibland förenlål för ytterligare ändringar, dessa fördes in osv. Denna iterativa

process avslutades när respondenterna inte önskade några fler ändringar.

Den andra insanllingsmetoden kallar jag för personliga variahelfigurer. Efter det att jag

skrivit ut berättelserna, identifierade jag de variabler som jag uppfattade vara viktiga och/eller

de variabler som respondenterna uttryckligen betonade under intervjun. Dessa variabler

placerades i en figur som skickades till respondenterna, och de uppmandes att rita in pilar

nlellan variablerna i figuren - pilar son1 skulle illustrera hur de uppfattade att de olika

variablerna hängde ihop i kausala avseenden. De uppmanades också att stryka oviktiga

variabler och/eller att lägga till sådana som enligt deras mening fattades. Alla respondenter

ritade in pilar, men få av dem ändrade variablerna i sig. Några "strök" dock variabler genonl att

inte dra några pilar till eller från denl, och somliga lade till ytterligare variabler.

Exempel på uppläggningen av datainsamlingen

Ett exempel på en av berättelserna finns i Bilaga 2. Den har erhållits från besl utsfattare E,

teknisk chef hos l~rustor Automotive. I detta avsnitt konlmenterar jag berättelsen, sanlt

variabelfiguren som genererades från berättelsen, för att belysa något nler ingående hur

datainsamlingen gick till.

Intervjun inleddes nled allmänna frågor om företagets affärsområden, antal anställda

och omsättning, vilket avspeglas i inledningen till berättelsen. Sedan ställde jag frågor onl de

tendenser som identifierats ovan: ökat behov av internationell verksan1het, systemförsäljning,

kvalitet, leveransprecision och produktutveckling, omstrukturering i ternler av prinlär- och

sekundärleveranser, samt ändrade former för konkurrens och san1arbete nlellan leverantörs

företag. Svaren på dessa frågor bildar avsnitt i berättelsen.

Nästa steg var att identifiera viktiga variabler i berättelsen och placera denl i en

variabelfigur. Den aktuella variabelfiguren presenteras i Figur 8.2 nedan; variablerna i figuren

är alltså utvalda av mig mot bakgrund av vad som framkom i berättelsen. Sedan ritade besluts

fattaren själv in pilarna som illustrerar kausala samband.

I instruktionerna till beslutsfattarna (instruktionerna redovisas i Bilaga 3) ingick inget

onl att pilarna skulle vara enkelriktade eller dubbelriktade, inget onl hur återföring nlellan

variabler skulle hanteras, inget om hur många pilar som förväntades - beslutsfattarna gavs alltså

full frihet när det gäller pilarna i figurerna. I figuren har några "variabelringar" län1nats utan

beteckningar, och detta för att ge beslutsfattaren möjlighet att lägga till variabler (vilket

beslutsfattare E inte gjorde).
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Tillverkning
utomlends

Närhet till
kunder

Trustor Automotive

Produktutveckling

Leverantörernas
kompetens

Figur 8.2: Personlig variabelfigur sonl innehåller variabler härledda
från beslutsfattare E (Trustor Autonl0tive). Variablerna är
utvalda av mig med utgångspunkt i E:s berättelse; pilarna
SOOl illustrerar kausala saolband har ritats in av E själv.

Den första variabeln i figuren (i läget "klockan sju") är "Sanlarbeten nled andra

leverantörer till fordonsindustrin ". Anledningen till att denna variabel konl med i figuren var,

att beslutsfattare E berättade att Trustor Automotive förhandlar nled Swepart (ett annat

leverantörsföretag) onl sanlarbete, sanlt att Trustor Autonl0tive aktivt söker sanlarbete nled

utländska leverantörer. "Samarbeten oled andra leverantörer ti 11 fordonsindustrin " föreföll

därmed att vara en variabel sonl fångar in en viktig aspekt på E:s syn på onlvärlden.

Nästa variabel i figuren är "Prisnivå". Den variabeln nledtogs därför att E berättade att

kunderna har blivit Oler kostnadsnledvetna, något sonl enligt E betyder att leverantörerna måste

sänka sina priser. Han menade också att detta ställer leverantörerna i en svår situation, eftersonl

materialkostnaderna ökar hela tiden, och han betonade att leverantörer fräolst har att arbeta nled

sina kostnader - det är betydligt svårare att öka intäkterna. Resonenlanget genererade ytterligare

variabler till figuren: "Kundernas krav" (i läget "klockan elvan) och "Kostnader" ("klockan halv

ett"). Eftersom "Intäkter" inte framstod som något sonl intresset riktades 010t, togs den

variabeln inte med i figuren.

Efter "Prisnivå" konlnler "Närhet till kunder" (i läget "klockan åtta"), en variabel sonl

togs med därför att E berättade att kunderna kräver lokal tillverkningskapacitet av sina

leverantörer; "man nlåste vara lokal för att kunna vara global" som E också uttryckte det. Detta
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resonemang ger dessutom ytterligare ett skäl till att ta med variabeln "Kundernas krav".

Uttrymmet här tillåter inte att jag går igenonl alla variabler i figuren, men jag arbetade på

motsvarande sätt som ovan: jag försökte identifiera de variabler som franlstod som viktiga i

berättelsen. Den läsare sonl är intresserad av anledningen till att övriga variabler medtogs

rekommenderas att granska E:s berättelse i Bilaga 2 och jänlföra den med variabelfiguren ovan.

Vad det handlar om är alltså att skapa en renodlad bild av ett tankesystem; en bild som

fokuserar enbart på variabler och kausala samband mellan variabler.

Den nyfikne läsaren, som stannat upp och läst E:s berättelse noga, samt jänlfört den

med variabelfiguren, kanske i denna stund undrar varför ett eller annat samband som kan

skönjas i berättelsen inte är med ivariabelfiguren - eller varför något av sambanden innehåller

omkastade orsaks- och effektvariabler om man jänlför berättelsen och variabelfiguren. Kort

sagt, den nyfikne Hisaren kanske undrar varför överenstämnlelsen i bilden av sanlband inte är

perfekt. Detta är i själva verket precis vad nlan kan förvänta sig i ljuset av tidigare studier, men

eftersom förklaringarna till detta fordrar en viss utläggning återkomnler jag till detta senare i

kapitlet - när jag diskuterar kombinationen av variabelfigurer och berättelser.

Sammanfattningsvis resulterade datainsamlingen i två typer av data för den fortsatta

analysen; beslutsfattares "berättelser" och variabelfigurer. Det skall noteras att variablerna i

variabelfigurema alltså är härledda från det som framkonl under intervjuerna; intervjuerna var

en förutsättning för att variabelfigurerna skulle kunna konstrueras. Nästa steg i detta kapitel är

att diskutera för- och nackdelar med de båda datainsanllingsinstrumenten, men låt nlig först

säga några ord onl ett antal tidigare studier sonl jag använt sonl utgångspunkt för nlitt upplägg.

Några exempel på datainsamling i liknande studier

Ett exempel på ett liknande förfarande finns i Holstius (1983). Hon studerade exportchefers

tankesystem med en procedur i tre steg. Det första steget var att identifiera alla variabler som

var viktiga för exportschefers beslut om att påbörja export till en given marknad. Hon frågade

nio olika forskare och två exportchefer om detta, och resultatet blev en lista på över hundra

variabler. I det andra steget begränsades antalet variabler genom att en expertpanel fick ranka

variablerna. Kvar blev de tio viktigaste variablerna. Det sista steget var att nio exportchefer fick

uttala sig om kausala samband mellan alla par av variabler.

Ett annat exempel på en liknande metod finns i Bougon et al (1977). Genom

observationer, diskussioner och intervjuer med medlenlmar i en jazzorkester fick de fram en

lista på sjutton variabler. Sedan ombads varje orkestermedlem att uttala sig onl kausala

samband mellan dessa variabler.

Ytterligare ett exempel kan hämtas från Ford & Hegarty (1984). De använde sig av åtta

variabler, vilka var härledda från organisationsforskare. Två grupper av respondenter,
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studenter och beslutsfattare i näringslivet, fick sedan uttala sig on1 kausala san1band n1ellan alla

parvisa kombinationer av variabler.

Ett sista exempel är Stubbart & Ramaprasad (1988). De utgick från ett tal skrivet aven

beslutsfattare i den amerikanska stålindustrin. Talet innehöll sjuttiofen1 "concepts", och av

dessa valde författarna ut tjugo "key concepts". De san1manställdes sedan i en n1atris, och

beslutsfattaren ombads att uttala sig om de kausala sambanden mellan varje variabel par i

matrisen.

De resultat av dessa studier som är intressanta här - mot bakgrund av de beskrivnings

dimensioner jag valt - har redovisats ovan, i kapitlet där teori om beslutsfattares kognition

presenterades (Kapitel 5). I detta kapitel vill jag fokusera på n1etodaspekter, så den läsare son1

är intresserad av de en1piriska resultaten av de ovan nän1nda studierna hänvisas tillbaka till

Kapitel 5. Jag konln1er för övrigt att koppla resultaten av denna studie till ett par av de ovan

nämnda studierna i Kapitel 11, då en1pirin skall tolkas inorn studiens referensrarn, san1t i n1ina

slutsatser (Kapitel 12).

När det gäller Holstius (1983), Bougon et al (1977) och Ford & Hegarty (1984) kan

det noteras att de lät alla sina respondenter ta ställning till kausala san1band n1ellan en identisk

mängd variabler. Så gjorde inte jag; de variabelfigurer son1 är aktuella här är alla unika och

skapade med utgångspunkt i varje beslutsfattares individuella berättelse (n1er on1 detta följer

nedan).

Fördelar och nackdelar med interviuer

Intervjuer har två fördelar i detta san1n1anhang: intervjuer ger n1öjlighet till definitioner av

oklarheter - och intervjuer tillåter följdfrågor son1 inte varit forn1ulerade i förväg. Båda dessa

aspekter framstod son1 viktiga, efterson1 jag kunde inte vara säker på att n1ina frågor skulle vara

begripliga, samtidigt son1 jag i utgångsläget endast hade kunskap från sekundärkällor on1

förhållanden i branschen. Det sistnämnda var speciellt avgörande för valet av intervjuer,

eftersom jag inte kunde vara säker på i vilken utsträckning n1ina i förväg utvalda on1råden (se

sammanfattningen av det föregående kapitlet) verkligen var relevanta för respondenterna.

När det gäller intervjuer finns det en1ellertid nackdelar i forn1 av faktorer sonl kan

förvränga datamaterialet. Bouchard (1976) diskuterar detta och han menar att "the problen1 of

potential bias is enden1ic to the interview n1ethod". Han nämner bl.a. följande förvrängnings

faktorer: a) intervjuarens förväntningar kan färga av sig i kodningen, b) hans ordförråd kan

vara en restriktion för vad som kon1n1er att uppfattas och c) han kan fuska: han kan hitta på

svar som aldrig gavs av respondenten. Jag skall nu ägna en liten stund åt var och en av dessa

faktorer.

Den första faktorn, intervjuarens förväntningar, har behandlats ovan ternler av
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forskaren som teoristyrd snarare än datastyrd. Jag tror, som sagt, att en forskare inte kan

frigöra sig från sina förväntningar, men att detta ändå kan hanteras om forskaren på ett explicit

sätt redovisar vilka dessa förväntningar är. Mina förväntningar är för det första en funktion av

de teorier jag använt, och de har redovisats ovan. Förhoppningsvis kan alltså läsaren se i vilken

utsträckning jag varit styrd av teorier, och antagligen kan läsaren se detta tydligare än jag själv.

Mina förväntningar är naturligtvis också en funktion av kunskap från sekundärkällor; det var

sekundärkällor i form av tidigare branschstudier som indikerade företeelser som framstod som

viktiga i branschen. Den sistnämnda typen av förväntningar betraktar jag som nlindre allvarliga

här, av det skälet att ingen av beslutsfattarna hävdade att nlin sammanfattning av de trender som

skisserats i branschstudierna var ovidkommande. Sanltidigt medförde dock dessa för

väntningar att mina frågor var styrda av branschstudierna, vilka sonl redan nänlnts var

fokuserade på omvärlden i ternler av franlförallt leverantörsföretagens kunder, nlen i viss nlån

också på deras konkurrenter och leverantörer - och dänl1ed infångades inte andra aspekter på

omvärlden i särskilt stor utsträckning.

Den andra faktorn, intervjuarens ordförråd, kan sägas ha utgjort en begränsning här.

Mitt ordförråd när det gäller tekniska aspekter - som blev aktuella i flera intervjuer - är i högsta

grad begränsat. Hade mitt tekniska ordförråd varit större hade jag antagligen ställt andra frågor.

Och jag hade kanske behandlat svaren på ett sätt som skiljer sig från vad som varit fallet här.

Mina direkta missupfattningar har dock kunnat hanteras genonl att respondenterna läste och

ändrade i berättelserna (mer onl detta i nästa stycke).

Den tredje faktorn, intervjuarens fusk, hanterades genom att jag skickade berättelserna

till respondenterna för eventuella korrigeringar. Samtliga respondenter ändrade på något sätt i

berättelserna, och jag förde in de föreslagna korrigeringarna. Alla respondenter informerades

om att berättelserna blivit föremål för korrigering, och i så gott som alla fall skickades en ny

utskrift till den aktuelle respondenten. Sedan har jag inte rört innehållet i berättelserna, och

således är det nlycket lätt att kontrollera i vilken utsträckning fusk förekonlmit. Det vill säga:

det är lätt för respondenterna att kontrollera detta; en läsare sonl inte var respondent har

naturligtvis inte den nlöjligheten. Ett sätt att hantera detta är att redovisa alla versioner av

berättelserna - den första versionen, respondentens ändringsförslag, sanlt den slutgiltiga

versionen med verkställda ändringar. Av utrymmesskäl avstår jag från detta, och således får

(den icke intervjuade) läsaren helt enkelt tro på vad jag säger, när jag påstår att jag inte ändrat i

berättelserna efter det att respondenterna sagt si tt.

Som nämndes ovan betraktar jag den lösa intervjuns form som en fördel, eftersom

formen tillåter definitioner och följdfrågor om i förväg okända aspekter. Men detta kan också

vara en nackdel - interaktionen nlellan intervjuare och respondent blir icke-standardiserad,

något som i sin tur betyder att olika intervjuare kan komnla fram till olika resultat (se

exenlpelvis Martin 19R3 sonl diskuterar den aspekten). Det betyder att nl[Ul inte kan vara säker
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på att resultaten som uppnåtts aven intervjuare kan kontrolleras genom att en annan intervjuare

försöker upprepa studien. Det lösa formatet försvårar alltså en kvalitetskontroll.

En annan aspekt på intervjuerna i detta sammanhang är att jag gjorde klart att resultatet

skulle ingå i en studie - det vill säga att berättelserna i en eller annan form skulle bli utställda till

offentlig granskning. Detta är en funktion av min syn på explicitet som redovisats ovan

(explicitet som en möjlighet för kvalitetsgranskning), samt en funktion av den policy som råder

på det forskningsinstitut som jag tillhört under arbetet med studien. Därmed inställer sig

möjligheteten, att beslutsfattarna valde att presentera sin syn på mina frågor i termer av vad de

förväntade sig skulle vara "bra" svar, snarare än svar som återspeglar vad de egentligen tänker.

Skäl till detta kan vara att man inte vill stöta sig med viktiga intressegrupper eller att man vill

framställa sig själv som i fronten för branschutvecklingen. Detta kan man som undersökare

aldrig komma runt när man väljer att genomföra intervjuer. I sämsta fall kommer datamaterialet

endast att avslöja beslutsfattares världsbilder som beslutsfattare vill att de skall uppfattas, i

bästa fall säger datamaterialet också något om hur deras världsbilder verkligen är. Jag är dock

benägen att tro på vad Huff & Schwenk (1990 s 91) säger onl detta problem: "Although the

presentationai aspect of public declaration is obvious to executives and cannot be ignored by

researchers, executives spend so much time explaining perforrnance and strategy that it would

be a great strain to keep 'two sets of books"'. Och de tillägger: "outsiders knowledgeable of the

organization and its history are likely to keep the worst of self-deception, selective recall and

pretension at bay" (ibid).

En annan nackdel här är att datainsamligen med intervjuer kom att bli mycket

tidskrävande - något som har utgjort en begränsning i termer av antalet beslutsfattare som jag

hade nlöjlighet att träffa. Intervjuerna i sig var dock inte särskilt tidskrävande; de pågick under

c:a en och en halv till tre timmar. Men eftersom beslutsfattarna i denna studie arbetar i företag

utspridda över Sverige tog det en viss tid att förflytta sig till deras företag. Intervjuer "ansikte

mot ansikte" såg jag emellertid som en nödvändig förutsättning för att intervjuerna skulle kunna

genomföras, och jag gissar att beslutsfattarna inte skulle ha ställt upp på t.ex. telefonintervjuer.

Till detta kom utskrift av berättelser - i flera versioner eftersom de lämnades öppna för

korrigering - vilket också krävde sin tid.

Fördelar och nackdelar med variabelfigurer

En första fördel med variabelfigurer, som de användes här, är att de innehåller variabler som

användes av beslutsfattarna själva, vilket betyder att beslutsfattarna konfronterades med sina

egna begrepp när de skulle fylla i figurerna. Om någon t.ex. sade att "tjäna pengar" är en viktig

aspekt på verksamheten, var det också variabeln "tjäna pengar" som togs med ivariabelfiguren;

inte vinst, lönsamhet eller något annat. Detta är en fördel därför att det förhoppningsvis fångar
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in aspekter som är viktiga i beslutsfattarnas värld. Sättet att nan1nge något kan ju säga oss en

hel del om en persons världsbild (jänlför "kalhygge" och "föryngringsyta"). Ur datainsan1lings

synpunkt är detta också att betrakta som en fördel - varje variabelfigur är unik och skapad just

för den respondent som gett upphov till variablerna, något son1 sannolikt n10tiverar en

respondent att ta sig an figuren i högre grad än om ett standardiserat frågeformulär används.

Vidare "tvingar" variabelfigurerna respondenten att på ett systen1atiskt sätt ta ställning

till alla potentiella san1band mellan de variabler son1 är inkluderade. Därn1ed ger instrun1entet

möjligheter att på ett ekonomiskt sätt få en helhetsbild aven respondents kausala tankesystem.

Variabelfigurers "tvingande" karaktär kan dock även vara en nackdel och därför återkoll1n1er

jag till denna aspekt nedan.

En annan fördel, som vägde n1ycket tungt här, är att variabelfigurer låter sig on1vandlas

till kvantitativ data - genon1 metoder som utvecklats och prövats i ett flertal samn1anhang (se till

exempel Axelrod 1976, Eden et al 1979, Huff 1990, Stubbart & Ramaprasad 1988). Om n1an

vill kan n1an i och för sig se en variabelfigur som det färdiga resultatet aven datainsan1ling;

detta är något som förekon1n1er i Ii tteraturen inonl on1rådet. Men n1öjligheten att omvandla

variabelfigurer till kvantitativ data bereder alltså väg för ytterligare datamängder att analysera.

När det gäller nackdelarna är en första viktig sådan, att även ett begränsat antal variabler

ger upphov till ett stort antal samband att ta ställning till. Om en figur exernpelvis innehåller 1()

variabler blir antalet nlöjliga san1band 10 x 1() - 10 = 90. Alla figurer som användes här

innehöll för övrigt fler än 10 variabler, n1en aldrig fler än 20. Det finns alltså risk att

respondenterna kan tröttna när de konfronteras med figurerna, och därn1ed finns det också en

risk att de inte fyller i alla de samband som de upplever vara för handen. Beslutsfattarna i den

här studien komn1enterade variabelfigurena itemler son1 "det var svårt", "ger det där verkligen

något?", men också "det är nyttigt att tänka igenom sådana här saker". Samtidigt visar ju

figurena - i idealfallet, dvs 0111 jag lyckats i mina sammanställningar av variabler - en bild av

variabler som är viktiga i deras verklighet, och i och med att det är deras verklighet borde den

inte vara alltför besvärlig att ta ställning till.

En annan n1öjlig nackdel är att variabelfigurena kanske inte innehåller alla relevanta

variabler i berättelserna och/eller att de kan innehålla variabler son1 är n1indre relevanta. När det

gäller vad som styrde urvalet av variabler i figurerna kan jag för övrigt inte påstå att jag hade

några explicita kriterier. Det blev helt enkelt så, att de variabler S0111 framstod som viktiga i

berättelserna kom nled. Men i och med att respondenterna uppmanades att lägga till och stryka

variabler om de kände behov av detta, kan en viss rin1lighetsbedömning ändå göras. Som

nämndes ovan "strök" också en del respondenter vissa variabler - genOITI att inte rita några pilar

till eller från dem. Och några respondenter lade till ytterligare variabler genom att namnge de

"variabelringar" (se Figur 8.2 ovan) SOOl länlnats öppna för detta ändanlål. Mitt förfarande

bygger alltså på självkontroll från respondenternas sida. Det är n1öjligt att denna självkontroll
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hade kunnat byggas ut ytterligare, exempelvis genom upprepade möten med respondenterna,

men på denna punkt måste man beakta vad som är rimligt ur en forskningsekonomisk

synvinkel. Och jag gjorde den bedömningen, att mitt förfarande tillåter en tillräcklig nivå av

kontroll från respondenternas sida. Man kan naturligtvis diskutera vad som skall avses med

"tillräcklig nivå" i detta sammanhang, och min hållning i denna fråga är att en fullständig

kontroll från respondentens sida inte nödvändigtvis är en optimal nivå. Detta eftersom en full

ständig kontroll från respondentens sida, om nu detta är möjligt, reducerar undersökaren till en

passiv registrator, något som inte sammanfaller med min syn på hur forskning skall bedrivas.

Ty jag anser att det även är undersökarens uppgift att någonstans i processen ta ställning till vad

som skall betraktas som viktigt; det är undersökaren som sedan skall abstrahera och

sammanställa resultatet, och givet att detta är viktiga inslag i den kunskapsbildning som

forskningen utmynnar i, måste även undersökaren ta sitt ansvar. I alla händelser betraktar jag

inte urvalet av variabler till variabelfigurerna som speciellt problematiskt. Vad som är mer

problematiskt är istället hur man skall betrakta förhållandet mellan de kausala samband som kan

skönjas i berättelserna och de samband som beslutsfattarna ritade in i figurerna - ty dessa två

typer av samband var som redan antytts inte alltid identiska. Till detta återkommer jag om en

stund.

Ytterligare en nackdel med variabelfigurer har att göra med graden av jämförbarhet

mellan variabelfigurer, och detta är en central aspekt i den här studien - eftersom jag vill dels

jämföra omvärldsmodellerna inbördes, dels jämföra dem med teorier. Och mot bakgrund av det

ovan redovisade beskrivningsschemat är det långt ifrån självklart hur man jämför

variabelfigurer som inte innehåller ett identiskt antal variabler - och inte heller alltid samma

variabler. Jag återkommer till detta i nästa kapitel, där jämförelsen mellan beslutsfattarnas

omvärldsmodeller sker, men jag kan redan här säga att jag uppfattar en jämförelse av detta slag

som problematisk. Alternativet hade varit att göra som exempelvis Bougon et al (1977), Ford

& Hegarty (1984) och Holstius (1983); de lät som redan nämnts sina respondenter ange

samband mellan en från början given mängd variabler - identisk för alla respondenter. Med

andra ord: jag hade kunnat konstruera en variabelfigur, utan att bry mig om enskilda

beslutsfattare (exempelvis med information från tidigare branschstudier, och/eller från några

inledande intervjuer), och låta ett urval av beslutsfattare rita in samband i denna figur. Detta

innebär alltså att man inte lämnar något utrymme för tillägg av individspecifika variabler. Med

ett sådant förfarande hade det varit betydligt enklare att jämföra beslutsfattarna, men då hamnar

man just i det som jag vill försöka undvika - dvs att tvinga in beslutsfattare i en förutbestämd

världsbild.

Det kan tilläggas att den form av variabelfigur jag valde att arbeta med lika gärna kunde

ha presenterats i matrisform. Hanteringen - från respondentens sida - blir då att markera orsak

eller verkan för varje variabelpar inne i matrisen. Jag tror dock att "pilritande" har en mer
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naturlig innebörd från en respondents sida, speciellt när det gäller att illustrera vad som är orsak

och verkan. Jag ansåg för övrigt, att figurformen kunde vara en smula mer lustfylld än

matriser. Fördelen med matriser är emellertid att respondenten, samtidigt som denne markerar

orsak eller verkan, också kan markera vilken styrka och riktning (negativ eller positiv) som ett

visst samband har (exempelvis på en skala från -3 till 3). Sådan data fångades in av exempelvis

Ford & Hegarty (1984). Detta blir betydligt mer svåröverskådligt i den variabelfigur jag

använde, men å andra sidan hade jag inte ambitionen att mäta styrkan i olika samband. Det är i

och för sig en brist, men jag tror inte att sådana värden kan bli mycket annat än godtyckliga.

Anledningen är en funktion av min tillgång till tidigare studier med liknande upplägg; där har

det hävdats att beslutsfattare själva sällan tänker på kausala sambands styrka i kvantitativa

termer (Axelrod 1976 s 262). Och därför ville jag inte tvinga in dem i ett sådant tänkande.

Anledningen till att jag inte tog hänsyn till sambandens riktning är, att detta kan ge en del

konstiga effekter, i så måtto att samband med negativ riktning kan komma att spela ut samband

med positiv riktning - om antalet samband med negativ riktning utgörs av ett udda tal. Men till

denna aspekt återkommer nedan, när jag skall redogöra för hur jag analyserade variabel

figurerna.

En annan aspekt som matriser kan fånga in, men som blir svårare med variabelfigurer,

diskuteras av Huff (1990 s 31). Man kan nämligen anta, att beslutsfattare kan göra kausala

antaganden med olika grad av säkerhet; exempelvis kan de i vissa fall vara helt övertygade om

att ett kausalt samband råder mellan två variabler, medan de i andra fall endast gissar att ett

samband är för handen. Sådan data fångar inte mina variabelfigurer upp.

Avslutningsvis finns det ett viktigt problem med den typ av variabelfigurer jag använt,

och det har jag delvis berört i diskussionen av forskarens påverkan på komplexitet i

tankesystem (se s 112-113). Man kan nänna sig denna aspekt med några tankar i Huff (1990).

Hon diskuterar ett flertal metoder (mental maps) för att kartlägga beslutsfattares mentala

föreställningar, bl.a. annat metoder som är inriktade på just kausala antaganden. Hon menar att

mentala kartor förhoppningsvis fångar in "the same essential characteristics as thought itself"

(ibid s 14), och att mentala kartor - i alla fall i idealfallet - utgör "the knowledge that subjects

use themselves" (ibid). Men som Stubbart & Ramaprasad (1990 s 262) har sagt, så är det inte

klart, varken intuitivt eller empiriskt, om beslutsfattare har några mentala kartor i sina huvuden.

Ty forskares instrument för att fånga in data om kausala föreställningar kanske avspeglar

instrumentens egenskaper mer än studieobjektens tänkande. Det kan exempelvis vara så, att

studieobjektens kausala antaganden tvingas fram av instrumenten, snarare än att instrumenten

blottlägger antaganden som skulle ha gjorts i frånvaro av forskare Ufr Hewstone 1989 s 43).

Detta diskuteras utförligt av Axelrod (1976) som visar att beslutsfattares "spontana"

kausala antaganden (exempelvis antaganden som beslutsfattare gör på egen hand när de

formulerar sig i tal eller skrift) blir betydligt mindre komplexa än de antaganden som framträder
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när forskare "tvingar" beslutsfattare ta ställning i kausala avseenden (exempelvis genom att en

forskare ber en beslutsfattare att ta ställning till alla potentiella samband mellan ett antal

variabler som forskaren placerat i en matris eller, som här, i en variabelfigur). Skillnader i

komplexitet har bl.a. visat sig genom att "spontana" antaganden innehåller färre inslag av

återföring mellan variabler än "framtvingade" antaganden (ibid). Samma slutsats finns också i

Stubbart & Ramaprasad (1988 s 159). Här uppträder alltså en motsättning i förhållande till vad

jag ovan uppgav vara en fördel med variabelfigurer (ovan sade jag att de ger en god helhetsbild

av ett tankesystem, eftersom beslutsfattare tvingas till en utvärdering av samband i detta

system).

Berättelser i kombination med variabelfigurer

Ovan har jag nämnt, att jag anser att varje datainsamlingsmetod innehåller begränsningar; varje

datainsamlingsmetod låter oss "se" olika saker i det studieobjekt som vi närmar oss. Så

upplever jag i alla fall att det är i det här fallet; variabelfigurerna ger en smula könlös och

abstrakt bild av ett tankessystem, medan berättelserna innehåller inslag som låter oss förstå

beslutsfattarnas resonemang i ett tonläge av normalt samtal. Variabelfigurerna ger dock en

mycket tydligare bild av de aktuella sambanden än berättelserna.

Samtidigt är variabelfigurena en funktion av berättelserna, de utgör en ytterligare

filtrering av beslutsfattares modeller - ännu ett steg bort från det som sker i beslutsfattarnas

huvuden. I denna bemärkelse anser jag dock att variabelfigurerna är överlägsna, eftersom de

abstraherar och förenklar beslutsfattarnas modeller så att de blir lättare att analysera (i termer av

det beskrivningsschema jag valt att arbeta med).

Men de blir inte bara lättare att analysera. Min uppfattning är att det dessutom - genom

de metoder som står till buds för en sådan analys - blir lättare att på ett explicit sätt beskriva hur

analysen utförs. Det sistnämnda skall återigen ses mot bakgrund av den diskussion som fördes

ovan i termer av explicitet; i den här studien vill jag arbeta på ett sådant sätt, att läsaren skall

kunna få klart för sig vad det är jag gör med mitt datamateriai - och därmed också vad jag

kommer att se i detta material. Naturligtvis finns det många metoder för att analysera den typ av

berättelser som intervjuerna genererade, lnen jag har kommit att inta den ståndpunkten, att jag

inte klarar av att på ett tydligt och explicit sätt beskriva vad som händer i en sådan analys.

Av dessa anledningar kommer jag att låta variabelfigurerna stå i fokus i mina försök att

generera beskrivningar av beslutsfattares omvärldsmodeller. I nästa kapitel, där omvärlds

modellerna skall jämföras, kommer jag dock att använda vissa inslag i berättelserna som

kompletterande data för att ge ytterligare skärpa åt vad variablerna i variabelfigurerna står för.

De inslag som är aktuella är beslutsfattarnas resonemang i berättelserna om det som

variabelfigurerna indikerar att vi kan uppfatta sonl mål, beslutsfattarnas resonemang om två
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orsaksvariabler i omvärlden som variabelfigurena indikerar att vi kan betrakta som speciellt

viktiga (kunder och konkurrenter), samt beslutsfattarnas resonenlang onl skillnader nlellan

kunder och leverantörer som variabelfigurerna indikerar är för handen.

I anslutning till detta kan det dock noteras, att det även i berättelserna finns explicita,

kausala samband uttryckta'"; Och då inställer sig följande fråga: hur skall n1an betrakta

förhållandet mellan de samband son1 finns i berättelserna och de som finns ivariabelfigurerna?

Hur skall man exenlpelvis hantera en situation som innebär att ett samband n1ellan två variabler

finns i en berättelse, att dessa två variabler medtagits i variabelfiguren, samtidigt som

beslutsfattaren inte ritat någon pil mellan variablerna i figuren (eller en pil sonl går i n10tsatt

rikning i förhållande till sambandet i berättelsen)? Olika variationer på detta tema har gjort sig

påminda i viss utsträckning när jag granskat berättelserna och respektive variabelfigur.

Om vi återvänder till berättelsen från beslutsfattare E (i Bilaga 2) finner vi exenlpelvis

att E berättar följande:

"Trenden går mot färre leverantörer och ökade inslag av systemförsäljning.
Biltillverkarna köper alltså in färre legotillverkade komponenter; man köper
in konlpietta system där leverantörerna har konstruktionsansvaret. Detta ställer
nya krav på leverantörerna; krav på produktutvecklingsresurser, kunnande
och nytänkande. För att leverantörerna skall klara av detta är förutsättningen
att de måste ha fler än en kund i bilindustrin; kostnaderna måste spridas på flera
kunder. Och detta i sin tur fordrar internationell verksamhet - internationell
tillverkning. Kunderna kräver nämligen ofta lokal tillverkningskapacitet av
sina leverantörer. Kort sagt: man nlåste vara lokal för att kunna vara global."

Från detta stycke kan man som extern observatör utläsa att E förefaller att mena, att

kundernas krav påverkar företagets internationaliseringsgrad. Och detta finner vi också i

variabelfiguren (se Figur 8.2 ovan); det finns en pil från variabeln "Kundernas krav" till

"Tillverkning utomlands". I stycket kan man också utläsa att det är kundernas krav sonl

påverkar företagets närhet till kunder. Men i variabelfiguren finns det ingen pil från

"Kundernas krav" till "Närhet till kunder". Däremot finns det en pil från "Närhet till kunder" till

"Tillverkning utomlands". På denna punkt får man alltså sväva i viss osäkerhet när det gäller

vad beslutsfattare E egentligen menar.

Mitt sätt att betrakta detta är följande. Jag anser att det är mer eller mindre klarlagt i

tidigare studier, att oklarheter av detta slag är precis vad vi kan förvänta oss när fler än ett data

insamlingsinstrument används (se exempelvis Axelrad 1976, Stubbart & Ramaprasad 1988).

Detta sammanhänger med vad jag redan sagt vid ett par tillfällen, nämligen att olika data

insamlingsinstrument innehåller olika grad av tvång; instrumentet i sig påverkar vad vi kommer

att hitta. Vi får helt enkelt finna oss i att så är fallet.

Vad vi också måste acceptera är att beslutsfattare kan antas arbeta med inlplicita
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antaganden om hur världen ser ut (Axelrod 1976 s 3, Nisbett & Wilson 1977, Neisser 1976,

Schön 1983). De antaganden som görs vid ett tillfälle kan all tså antas vara mer eller nlindre

outtalade, och därför kan vi knappast fövänta oss att beslutsfattare levererar en identisk bild av

sina antaganden vid de olika tillfällen som de tillfrågas.

Till detta kan en ytterligare aspekt läggas, en aspekt som behandlats bl. a. av Bougon et

al (1977), nämligen att ofullständigheter och inkonsekvenser i kausala antaganden är ett

naturligt inslag i beslutsfattares tänkande. De citerar i detta sammanhang en annan studie genom

att säga att "some degree of confusion, conflict and difference of opinion and interest is

naturally and inherently necessary" (ibid s 619-620). Och de fortsätter (ibid s 621):

"... sensemaking requires inconsistencies among the participants' beliefs, since to nlake new

sense one has to be inconsistent in that he must actively discredit past wisdom". En utförlig

diskussion av inkonsekvenser av detta slag finns i Weick (1979 kap 8), sonl nlenar att

organisationer endast kan existera om de upprätthåller en balans mellan flexibilitet och stabilitet.

Ett viktigt sätt att hamna i balans är att arbeta med en kluven bild av omvärlden; "ambivalence is

the optimal compromise" säger Weick (ibid s 219), och han fortsätter: "Organizations need

variation so they can deal with changes in the environment" (ibid s 221). Som en parentes kan

det nämnas att vi känner igen denna kluvna inställning från ett annat samnlanhang - det

vetenskapliga resonemanget som bygger på självkritik; se Lex. ovan i texten där detta uppen

barar sig genom att jag försökt diskutera både fördelar och nackdelar med mina datainsanllings

intrument (se Polyani 1989 kap 9 för en forsatt diskussion av tvivel, "doubt", i kunskaps

bildningsprocesser). Med detta synsätt kan alltså variationerna nlellan sanlband i berättelser och

variabelfigurer betraktas som ett försök hos beslutsfattarna att anpassa sig och sin organisation

till en svårbegriplig omvärld - något som i sig förefaller att vara en viktig aspekt på omvärlds

modeller.

Sammanfattningsvis kommer jag att inrikta intresset i den fortsatta analysen i detta

kapitel mot variabelfigurerna. Valet av fokus på variabelfigurena motiverar jag nled att de ger

en tydligare bild av vad denna studie intresserar sig för, samt med att det är lättare för en

undersökare att explicit redovisa vad man gör i en analys av variabelfigurer. Att det funnits

inslag av olikheter nlellan sarnband i berättelser och variabelfigurer kan tyckas störande, men

jag ser det som naturligt mot bakgrund av att a) olika datainsamlingsinstrument innehåller olika

grad av "tvång" , b) beslutsfattare kan antas arbeta med implicita antaganden och därför vore det

konstigt om de gör samma antaganden varje gång de utsätts för en forskares intresse, sanlt c)

inkonsekvenser kan ses sonl ett inslag av anpassning till en oklar omvärld. I nästa kapitel, där

omvärldsmodellerna skall jämföras, kommer jag dock att använda en del inslag i berättelserna

för att ge ökad skärpa åt några av de egenskaper hos omvärldsmodeller sonl framträder i

variabelfigurerna.
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Några ord om den fortsatta uppläggningen av kapitlet

Som en konsekvens av diskussionen ovan handlar resten av detta kapitel onl analysen av

variabelfigurerna.

Vad fortsättningen handlar om i mer precisa ternler är följande: att visa hur jag använt

data från variabelfigurerna för att finna indikatorer på de aspekter i onlvärldsnlodeller sonl

urskiljs i beskrivningsschenlat. Fortsättningen handlar med andra ord om vad jag gjort med

variabelfigurema för att kunna uttala mig om variabler, kausala samband nlellan variabler och

komplexitet i omvärldsmodeller.

Jag börjar nled en redogörelse av det första steget - en omvandling av variabelfigurerna

till matrisfonnat. Genonl detta förfarande blir det nlöjligt att analysera onlvärldsmodellerna i

kvantitativa tenner. Detta steg genererar femton nlatriser, en matris för varje beslutsfattare. I det

andra steget redogör jag för hur jag har använt nlatriserna för att erhålla ett underlag för utsagor

om variabler, kausala samband mellan variabler och komplexitet.

Detta underlag presenteras sedan i form av ett antal tabeller sorn sanlnlanfattar de

femton omvärldsmodellerna i termer av variabler, samband mellan variabler och komplexitet.

Som jag nämnde inledningsvis konlnler jag inte att fördjupa nlig i de enskilda omvärlds

modellerna i detta kapitel; jag komnler endast att presentera hur analysen utföll. Resultatet av

analysen i detta kapitel kommer sedan att användas som ingångsvärden i det följande kapitlet då

beslutsfattarna skall jämföras.
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Omvandling till matrisformat

Direkta samband mellan variabler

För att få hanterbarhet i en analys av kausala samband mellan variabler i den typ av figurer som

är aktuella här, är det lämpligt att organisera variablerna i matrisformat Ufr Axelrod 1976, Eden

et al 1979, Knoke & Kuklinski 1982). Så skedde; varje variabelfigur gjordes om till en matris,

där varje variabel placerades dels i raderna, dels i kolumnerna.

Radvariablerna representerar i detta sammanhang orsaksvariabler och kolumn

variablerna representerar effektvariabler. Alla variabler placerades både i raderna och

kolumnerna, eftersom flera variabler var både orsaks- och effektvariabler. Förkon1sten av

kausala samband n1ellan variabler markerades inne i matrisen med" 1". Frånvaro av samband

markerades med "O". Alltså: varje pil i figurerna representeras som" 1" i matriserna.

Vid registreringen av sambanden inne i matriserna uppstod en valsituation. Man kan

välja mellan att antingen a) registrera förekomsten av samband som ovan, dvs med" 1", eller b)

registrera förekommande samband med avseende på deras riktning, dvs positiv eller negativ

riktning (" 1" eller" -1 "). Ett postivt samband mellan två variabler innebär att båda variablerna

rör sig i samma riktning, exempelvis "en ökning av A leder till en ökning av B" (eller "en

minskning av A leder till en minskning av B"). Ett negativt samband, å andra sidan, avser

variabler som rör sig i olika riktning ("en ökning av A leder till en minskning av B" eller "en

minskning av A leder till en ökning av B"). Hänsyn till sarrlbandens riktning förespråkas aven

del författare, exempelvis Axelrod (1976), men jag valde ändå att endast registrera samband

just som samband - utan hänsyn till deras riktning. En anledning till detta är naturligtvis att

variabelfigurerna i sig inte innehåller information om sambandens riktning. Varför san1lades då

inte sådan data in, exempelvis genom att beslutsfattarna ombads att ange plus- eller minus

tecken för varje pil? Anledningen till detta skall ges med utgångspunkt i ett exempel.

I figuren nedan visas 7 variabler samt 7 direkta samband. Två av sambanden antas vara

negativa och är försedda med minustecken.

Figur 8.3: Ett exempel med sju variabler och sju samband.
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Antag nu att man vill fastställa hur många variabler som påverkas av variabel A. En

okulär besiktning visar då att variabel A påverkar B och C direkt, samt alla de övriga

variablerna på ett indirekt sätt (via variabeln C). I "intuitiva" termer påverkar variabel A alltså

sex variabler.

Men om man istället fastställer A:s betydelse som orsaksvariabel enligt exempelvis

Axelrod (1976), genom att ta hänsyn till den negativa riktningen på sambandet mellan A och C,

blir följden att detta negativa samband förtar det positiva indirekta sambandet mellan A och C.

Därmed försvinner också A:s effekter på alla andra variabler utom variabel B. Enligt

handbokens sätt att se, blir alltså A en variabel som endast påverkar en annan variabel,

nämligen B.

Det antagande som ligger bakom detta synsätt förefaller att vara, att ett negativt

samband har samma styrka som ett positivt. Därigenom kan man alltså betrakta samband

mellan två variabler som icke existerande när negativa samband tillåts att "spela ut" positiva

samband - vilket leder till att man går miste om information om det system som är för handen.

När det gäller beslutsfattares omvärldsmodeller finner jag dock ingen anledning att tro, att alla

samband har samma styrka, och därför ville jag försöka undvika effekter av den typ som

illustrerades i exemplet.

Av denna anledning bestämde jag mig alltså för att endast samla in data om sambanden

mellan variabler som antingen "samband" ("pil", dvs "1 ") eller "inget samband" ("ingen pil",

dvs "0"). Även detta registreringssätt får dock en del konsekvenser när man vill fastställa

betydelsen av olika variabler, och jag återkomnler till detta nedan - i termer av exemplet ovan

med sju variabler och sju samband.

Nå, resultatet av omvandlingen av variabelfigurerna blev 15 matriser, en matris för

varje variabelfigur och därmed för varje beslutsfattare. Jag kallar dessa matriser för M-matriser.

En M-matris kan läsas på följande sätt: radsunlnlan för en given variabel anger hur många

andra variabler sonl påverkas direkt av denna variabel, och kolumnsumman för en given

variabel anger hur många andra variabler som direkt påverkar denna variabel. En egenskap hos

M-matriser kan noteras, nämligen att summan av alla radsummor är lika med summan av alla

kolumnsummor. Detta har sin förklaring i att varje orsak i en kausalmatris speglas aven effekt

någon annanstans i matrisen (och vice versa).

Jag har tidigare använt beslutsfattare E som exempel i fråga om berättelser och variabel

figurer, och här fortsätter jag med detta genom att redovisa den M-matris som blev resultatet av

en omvandling av E:s variabelfigur (se Figur 8.2 tidigare i detta kapitel) till matrisformat:
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Summa

l. Samarbeten med leverantörer 0000000001100000 2
2. Prisnivå 0000000001000000 1
3. Närhet till kunder 0001000000000000 1
4. Tillverkning utomland 0000000000000000 O
5. Antal kunder 0000000001000010 2
6. Internationella inköp 0000000001000000 1
7. Kundernas krav 0001000000011101 5
8. Konkurrens 0100000000000000 1
9. Systemleveranser 0000000000001110 3
10. KosUlader 0000000000000000 O
Il. Kapital 0000000000000000 O
12. Kvalitet 0000000001000000 1
13. Produktutveckling 0000000000000000 O
14. Konstruktionsansvar 0010000000000000 1
15. Leverantörernas kompetens 0000000000000000 O
16. Nya teknologier 0000000000000000 O

Summa 0112000005112221 18

Figur 8.4: M-matris som erhållits genom att transfonnera beslutsfattare E:s variabel
figur till matrisfonnat.

I variabelfiguren finns det 18 pilar, dvs 18 direkta kausala sarrlband, och följaktligen

finns det 18 stycken "l :or" i M-matrisen. Både radsumman och kolumnsumnlan i M-matrisen

blir därför lika med 18. Variablerna är placerade i den ordning som uppstår om n1an "läser"

variabelfiguren medurs. Exempelvis har E ritat två pilar från den första variabeln i figuren,

"Samarbete med andra leverantörer till fordonsindustrin". En av pilarna går till till "Kostnader"

(variabel 10) och en går till "Kapital" (variabel 11). Följaktligen finns det två ettor, en för

kolumn 10 och en för kolumn 11, i rad 1 i M-matrisen.

Direkta och indirekta samband mellan variabler

Så långt har det främst handlat om direkta samband nlellan variabler. Men flera av variablerna i

beslutsfattarnas variabelfigurer är även indirekt kopplade till varandra. Ett exempel är E:s

variabelfigur: "Konkurrens" påverkar "Prisnivå" som påverkar "Kostnader" - alltså finns det ett

indirekt samband mellan "Konkurrens" och "Kostnader". Vidare påverkar "Kundernas krav"

variabeln "Konstruktionsansvar" som påverkar "Närhet till kunder" - som påverkar "Till

verkning utomlands". I detta fall finns det alltså indirekta samband bl.a. mellan "Kundernas

krav" och "Närhet till kunder" och mellan "Konstruktionsanvar" och "Tillverkning utomlands".
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Att med hjälp aven okulär besiktning upptäcka alla sådana indirekta san1band är ibland

mycket besvärligt, något SOITI läsaren kan försäkra sig om genom att göra ett försök lTIed

beslutsfattare E:s variabelfigur (se Figur 8.2 ovan). För att hantera detta skiljer jag i det

fortsatta mellan två typer av samband: samband av första graden ("A leder till Bli) och samband

av högre grad (exempelvis "A leder till B som leder till C", ilA leder till B som leder till C som

leder till D", osv). När det gäller att identifiera samband av dessa typer använder jag en

algoritm som är härledd från matrisalgebra. Den beskrivs av bl.a. Eden et al (1979), Ford &

Hegarty (1984), Knoke & Kuklinski (1982) och Nozicka et al (1976), och den kan

sammanfattas på följande sätt. För att fastställa det totala antalet samband utgår man från en

kausalmatris M som visar direkta samband mellan variabler, dvs sanlband av första graden.

Matrisen M används för att beräkna n1atrisen R (R för "reachability") nled följande fornlel:

R = M + M2 + M3 + ... + Mn
-
l

n = antalet orsaks- eller effektvariabler

M upphöjt till två utgörs aven matris som redo~isar antalet san1band av andra graden,

dvs samband av typen "A leder till B som leder till C". On1 vi fortsätter med beslutsfattare E

som exempel visar M upphöjt till två att det finns fem samband av detta slag. Dessa samband är

följande Gag använder variablernas nummer för att spara utryn1nle): 7-14-3,9-14-3,7-12-10,9

12-10 och 14-3-4.

M upphöjt till tre utgörs aven matris som redovisar antalet samband av tredje graden,

dvs samband av typen "A leder till B som leder till C som leder till D". M upphöjt till tre visar i

fallet med beslutsfattare E att det finns två samband av detta slag, nämligen 7-14-3-4 och 9-14

3-4.

Samma resonemang gäller för M upphöjt till fyra, M upphöjt till fem, etc. I fallet med

beslutsfattare E finns det dock inga samband av högre grad än tre, och därför blir det inte

nödvändigt att gå längre än till exponenten tre. Det kan noteras att samtliga matriser i fom1eln

ovan är av samma format som matrisen M, dvs n x n, och matrisen M upphöjt till n-I

representerar det största antalet steg som kan finnas mellan två variabler.

Matrisen R kan läsas på ett liknande sätt son1 en M-matris; radsummorna i R anger en

given variabels ackumulerade orsaksvärde (AD) och kolumn summorna i R anger en given

variabels ackumulerade effektvärde (AE). Dessa två nlått kommer att spela en central roll i

analysen i denna studie.

Hur skall då dessa mått tolkas?

Här är det dags att återknyta till exemplet ovan med de sju variablerna och de sju

sambanden (se Figur 8.3), eftersom min registrering av sambanden - utan hänsyn till positiv
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eller negativ riktning - får konsekvenser för de ackumulerade kausala värdena. Som sagt visar

en okulär besiktning av exemplet att variabel A påverkar sex andra variabler, och en beräkning

enligt handboken visar att variabel A endast påverkar en annan variabel (B). Vad visar då en

beräkning om sambanden i exemplet registreras just som samband, dvs med "1", och onl

dessa samband tas som utgångspunkt för en R-matris med formeln ovan? Jo, att variabel A får

ett ackumulerat orsaksvärde på elva. Detta värde är större än det totala antalet variabler i

exemplet (som är sju), och kan därför tyckas märkligt. Men värdet elva avser i själva verket det

totala antalet samband i vilka A ingår som den ursprungliga orsaksvariabeln. Det handlar om

två samband av första graden (A-B, A-C), tre samband av andra graden (A-B-C, A-C-D, A-C

F), fyra samband av tredje graden (A-B-C-D, A-B-C-F, A-C-D-E, A-C-F-G) sanlt två

sanlband av fjärde graden (A-B-C-D-E, A-B-C-F-G).

Alltså: en variabels ackunlulerade orsaksvärde (AO) i en R-nlatris skall tolkas sonl

antalet samband där variabeln utgör den ursprungliga orsaksvariabeln. Och en variabels

ackumulerade effektvärde (AE) skall på motsvarande sätt tolkas som antalet sanlband där

variabeln utgör den slutgiltiga effektvariabeln. Att notera är också följande: alla sanlband,

oavsett grad, får sanlma vikt med denna beräkningsrutin. I detta sammanhang är det dessutom

på plats att presentera ett grundläggande antagande sonl ligger bakom analysen av variablerna

och sambandens relativa betydelse; givet att en variabel A har ett högre ackunlulerat orsaks

eller effektvärde än en variabel B, antar jag att variabel A är viktigare - i det tankesystenl där A

och B ingår - än variabel B. Detta är för övrigt bara ett annat sätt att säga följande: om en

variabel A är inblandad i fler kausala samband än en variabel B, kan A antas vara viktigare än

B. Se också till exempel Bougon et al (1977), Nozicka et al (1976) och Weick (1979 s 75) där

detta antagande görs.

Beräkningarna med fornleln ovan utfördes med hjälp av ett datorprogranl för nlatris

algebra. Programmet, MATLAB, kan rekomnlenderas för den typ av nlatematik sonl varit för

handen här; det är förhållandevis användarvänligt. Resultatet av beräkningarna redovisas i

Bilaga 4 i form av 15 R-matriser, alltså en R-matris för varje beslutsfattare. Av utrynlnlesskäl

redovisas inte de ursprungliga M-Inatriserna (utom E:s M-matris sonl utgjorde exenlpel i Figur

8.4 ovan). Av samnla skäl redovisas inte heller de från M-matriserna härledda matriserna lned

samband av olika grad, och detta sanlnlanhänger dessutonl nled att jag i det fortsatta konlnler

att koncentrera nlig på det totala antalet samband.

Låt mig nu återvända en liten stund till beslutsfattare E för att illustrera ett par

egenskaper hos förhållandet mellan M- och R-matriser. Sunlnlan av radsummorna (och

summan av kolumnsummorna) i E:s M-matris är, som sagt, lika med 18 (se Figur 8.4). Med

den terminologi som introducerats i detta avsnitt kan vi alltså säga, att det finns 18 sanlband av

första graden. Rad- och kolumnsumnlor i E:s R-matris, däremot, är lika nled 25 (se Bilaga 4).

Differensen, 7, anger hur många samband av högre grad som är för handen i detta fall. Genom
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Inatrisoperationen R - M == D, kan man lokalisera sambanden av högre grad - de finns mellan

de variabler i D som har element med ett värde sonl är större än O.

Vidare kan det noteras att variabeln "Kundernas krav" påverkar fem andra variabler

direkt, och följaktligen har denna variabel radsumman 5 i M-matrisen. I R-matrisen har dock

"Kundernas krav" radsumnlan 8, dvs ett ackunlulerat orsaksvärde (AD-värde) som är lika med

8. Detta har sin förklaring i att "Kundernas krav" utgör orsak i fem samband av första graden,

samt orsak i tre samband av högre grad. Det kan också noteras att korrelationen är hög mellan

radsummorna i M-matrisen och radsummorna i R-matrisen, samt mellan kolumnsummoma i M

matrisen och kolumn summorna i R-matrisen (0.961 respektive 0.944 när Spearmans

korrelationskoefficient används). Variabler med höga värden i M-matriser tenderar alltså att ha

höga värden i R-matriser, och variabler med låga värden i M-matriser tenderar att ha låga

värden i R-matriser. Genom att ta hänsyn till samband av högre grad påverkas dock storleken

på skillnaderna mellan variablernas orsaks- och effektvärden - vilket medför att det blir lättare

att skilja viktiga variabler från mindre viktiga.

Sammanfattningsvis har jag valt följande sätt att hantera den förekomst av indirekta

kopplingar mellan variabler som är aktuell i samtliga 15 onlvärldsmodeller i denna deistudie:

jag skiljer mellan två typer av samband - samband av första graden och samband av högre grad

Uag skiljer dock inte mellan samband av olika grad inom den sistnämnda gruppen). För att

identifiera dessa två sambandstyper har jag omvandlat M-matriserna (sonl endast innehåller

samband av första graden) till R-matriser. I en R-nlatris kan man utläsa det totala antal samband

i vilka varje variabel uppträder som ursprunglig orsak och slutgiltig effekt. Antalet samband där

en given variabel utgör den ursprungliga orsaken benämns variabelns ackumulerade orsaks

värde (AD), och antalet samband där en given variabel utgör den slutgiltiga effekten benämns

variabelns ackumulerade effektvärde (AE). Dessa två mått konlmer att spela en central roll när

det gäller uttalanden om variabler och sambands relativa betydelse i respektive onlvärldsmodell.

Nästa steg i detta kapitel omfattar en närmare redogörelse för hur jag använt den

infornlation sonl finns i matriserna för att generera ett underlag för uttalanden onl variabler,

sanlband och konlplexitet i beslutsfattarnas omvärldsnlodeller.
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Analys av R-matriserna och presentation av analysresultaten

De femton R-matriserna har analyserats var och en för sig i terIller av det ovan presenterade

beskrivningsschemat; analysen har alltså utförts med avseende på variabler, samband Illellan

variabler och komplexitet. Nedan konlnler jag att redovisa hur jag gått till väga vid analysen. I

samband med detta skall jag också redovisa vilket sätt jag valt för att presentera analysresultaten

(eftersom dessa blev en smula utrymmeskrävande redovisas de i Bilaga 5).

För att underlätta möjligheten att följa med i diskussionen kommer jag att fortsätta

använda data från beslutsfattare E för att illustrera en del av de olika stegen i analysen och

presentationen av analysresultaten. Den läsare som vill ta del av dessa illustrationer

rekommenderas att göra på följande sätt nu: lokalisera analysresultaten för E i Bilaga 5 och ha

detta tillgängligt allteftersoIl1 diskussionen fortskrider nedan.

Variablerna i omvärldsmodellerna

Klassificering av variabler

Det första steget i analysen av variablerna i omvärldsIl1odellerna utgjordes aven klassificering i

termer av interna variabler, externa variabler och relationsvariabler. Ovan diskuterade jag

problemet med att dra gränser nlellan företaget och dess omvärld, och detta probleIl1 gör sig

naturligtvis i hög grad gällande i den klassificering SOIl1 varit aktuell här. Klassificeringar av

denna typ kan som sagt alltid ifrågasättas - samtidigt SOIl1 jag anser att gränser Il1åste dras.

Här gjorde jag på följande sätt. Variabler SOIl1 jag upplevde vara hänförbara till

förhållanden inom företag klassificerades sonl interna, och variabler sonl jag upplevde vara

hänförbara till förhållanden i omvärlden klassificerades sonl externa. Och variabler sonl

innehöll antingen beteckningen "relation" (i nätverksteorins Illening, dvs en utbytesrelation)

eller "samarbete" klassificerades SOIl1 relationsvariabler. Med denna enkla beslutsregel gav inte

klassificeringen upphov till några större probleIl1 - utonl i vissa undantagsfall.

Ett sådant var variabler som "Antal kunder" och "Antal leverantörer". Är de interna eller

externa? Jag klassificerade dem SOIl1 interna, därför att jag tolkade denl SOIl1 en tillgång från det

fokala företagets synvinkel - inte sonl beskrivningar av oIl1världen i sig. Med andra ord: när

beslutsfattarna talade om exenlpelvis "Antal kunder", talade de onl sina kunder i ternler aven

tillgång som de "ägde", inte i ternler av det totala antalet köpare "där ute".

Ett annat undantagsfall var variabeln "Närhet till kunder". Även denna variabel

klassificerade jag SOIl1 intern; jag uppfattade det som att beslutsfattarna talade onl sin närhet till

de egna kunderna, alltså återigen något som kan tolkas SOIl1 en intern tillgäng, eller ett internt

förhållande.
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Variablerna "Antal kunder", "Antal leverantörer" och "Närhet till kunder" var

visserligen inte särskilt frekventa, och inte heller speciellt tungt vägande i förhållande till andra

variabler (i termer av AO- och AE-värden), men i alla händelser illustrerar de vad som

diskuterats ovan; gränser mellan företaget och dess omvärld är alltid föremål för godtycke, och

jag kan inte göra mycket annat än att redovisa hur min klassificering utföll. Den läsare som vill

använda andra klassificeringar på mitt material har dock möjlighet att göra så.

Nå, när det gäller min klassificering i detta avseende redovisas resultatet av den i

tabellform i Bilaga 5. Ett exempel med avseende på beslutsfattare E: elva variabler klassi

ficerades som interna, fyra variabler som externa och en variabel som relationsvariabel.

Relativ vikt hos enskilda variabler och variabelgrupper

Efter klassificeringen fastställde jag varje variabels ackumulerade orsaks- och effektvärden i

den aktuella R-matrisen, och värdena presenteras i tabellform i Bilaga 5. I tabellen kan man

därmed, för det första, utläsa varje enskild variabels relativa betydelse. Ett exempel från

beslutsfattare E på enskilda variablers betydelse: den orsaksvariabel som har högst AO-värde är

"Kundkrav" (värdet är 8), och den effektvariabel som har högst AE-värde är "Kostnader"

(värdet är 7).

För det andra presenteras den relativa vikten för de tre variabelgrupperna interna

variabler, externa variabler och relationsvariabler i termer av orsak och verkan. Vikten är ett

resultat av varje variabelgrupps andel av det totala orsaks- och effektvärdet. Ett exen1pel från

beslutsfattare E: de interna variablerna har AO-värdet 13 och AE-värdet 22. Och det totala

orsaks- och effektvärdet är 25. De interna orsaksvariablernas vikt blir därmed 13 / 25 = 0.52,

de interna effektvariablernas vikt blir 22 / 25 = 0.88. Med andra ord: i fallet med E svarar

interna variabler för drygt hälften av alla orsaker i mcx:lellen, medan de interna variablerna utgör

den dominerande delen av alla effekter.

Egenskaper hos orsaks- och effektvariabler

Nästa tabell i Bilaga 5 presenterar ett antal egenskaper hos de orsaks- och effektvariabler som

fanns i var och en av variabelfigurerna; de aktuella egenskaperna är antal variabler, lägsta och

högsta värde, medelvärde samt standardavvikelse.

Skälet till detta inslag i analysen är, att jag ville undersöka om det finns några andra

olikheter mellan orsaks- och verkanvariabler än att de befinner sig i olika"ändar" aven kausal

utsaga - det vill säga andra skillnader än vad som kommer först i tiden. Mer specifikt uttryckt

antyder litteraturen inom området att vi kan förvänta oss en koncentration till ett fåtal variabler

på orsakssidan ("mono-causal reasaning"), vilket jag tolkar son1 ett antagande om att ett fåtal
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orsaksvariabler påverkar en större mängd effektvariabler. I E:s fall visar den beskrivande

statistiken att antalet orsaksvariabler är lika med antalet effektvariabler (det finns 10 stycken

variabler av båda slagen), att medelvärdet bland orsaksvariablerna är identiskt med medelvärdet

för effektvariablerna (medelvärdet är 2.5 för båda typerna av variabler), men standard

avvikelsen för orsaksvariablerna (2.273) är något högre än standardavvikelsen för effekt

variablerna (2.014). I fallet med beslutsfattare E tolkar jag detta som att det finns en tendens till

större koncentration på orsaksidan än på effektsidan när det gäller koncentration till höga

värden hos ett fåtal variabler.

Vidare gjordes en analys av korrelationen (Spearmans koefficient användes) mellan

orsaksvärdena och effektvärdena för varje variabel, dvs även med avseende på variabler med

ackumulerade orsaks- eller effektvärden som är lika med noll. Detta för att utröna om

variablerna uppträder olika när de befinner sig i olika ändar av kausala utsagor. Denna del av

analysen skall betraktas som en kontroll av de resultat som framkom i Bougon et al (1977),

vilka fann att variabler med höga orsaksvärden har en tendens att vara variabler med låga

effektvärden och vice versa (se också avsnittet "Mot en effekttypologi" ovan, i kapitel 5). I

fallet med beslutsfattare E tycks utsagan i Bougon et al stämma, därför att korrelations

koefficienten är -0.704.

Kausala samband i omvörldsmodellerna

Denna del av analysen avser de typer av kausala samband som beskrivningsschemat urskiljer:

handlingsfrihet (interna orsaker leder till externa effekter), determinism (externa orsaker leder

till interna effekter, företagsfokus (interna orsaker leder till interna effekter), omvärldsfokus

(externa orsaker leder till externa effekter) och interaktion (samband där relationsvariabler, i

nätverksteorins mening, uppträder som orsak och/eller effekt).

Det som jag intresserar mig för i denna del av analysen är antalet samband av dessa fem

typer i varje onlvärldsmodell, samt sambandstypernas relativa vikt. Låt mig också påminna

läsaren om att jag skiljer mellan två grundläggande typer av samband: samband av första

graden och samband av högre grad. Här intresserar jag mig för det totala antalet samband

(samband av första graden plus samband av högre grad) med avseende på de fem

sambandstyperna. Jag skiljer alltså inte mellan samband av olika grad; samband av olika grad

betraktas kort och gott just som "samband".

För att identifiera det totala antalet samband av de fem typerna avläste jag i R-matriserna

hur många enskilda samband det finns för var och en av de kombinationer som är aktuella med

avseende på de fem sambandstyperna - och sedan summerade jag detta antal. För att

exempelvis identifiera antalet samband av typen handlingsfrihet surnmerade jag alltså alla

samband där interna variabler utgör orsaker och externa variabler utgör effekter. Resultatet
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redovisas i tabellfonn i Bilaga 5.

Ett exempel med beslutsfattare E: i tabellen framgår det att det finns 9 stycken samband

av typen detenninism. Dessa samband är för det första av första graden: 1) "Kundernas krav"

påverkar "Tillverkning utomlands", 2) "Kundernas krav" påverkar "Kvalitet", 3) "Kundernas

krav" påverkar "Produktutveckling", 4) "Kundernas krav" påverkar "Konstruktionsansvar"

och 5) "Konkurrens" påverkar "Prisnivå". Sambanden är också av andra graden: 6)

"Kundernas krav" påverkar "Konstruktionsansvar" som påverkar "Närhet till kunder", 7)

Kundernas krav" påverkar "Kvalitet" som påverkar "Kostnader", 8) "Konkurrens" påverkar

"Prisnivå" som påverkar "Kostnader". Slutligen finns det också ett samband av typen

determinism av tredje graden: 9) "Kundernas krav" påverkar "Konstruktionsansvar" som

påverkar "Närhet till kunder" som påverkar "Tillverkning utomlands".

Det kan noteras att summan av de fem sambandstyperna är lika med summan av

samband av första graden och samband av högre grad (vilket i E: s fall är 25).

Det kan också noteras att några omvärldsmodeller innehåller återföring mellan variabler,

i så måtto att några variabler påverkar sig själva via andra variabler. När denna typ av samband

är aktuella redovisas de separat i tabellerna i Bilaga 5 under rubriken "Återföringssamband"

(hos E finns ingen återföring, så i det fallet är återföringssamband inte aktuella). I och med att

jag kommer tillbaka till återföring som en aspekt på komplexitet, vill jag dock stanna en stund

här och ge exempel på en variabelfigur där återföring är för handen - för att illustrera hur jag

har valt att hantera återföringssamband. Återföring finns exempelvis hos beslutsfattare K; det är

två variabler som påverkar sig själva via andra variabler (variabel 7, "Internationell till

verkning", och variabel 8, "Internationell försäljning"). Antalet återföringssamband hos K är

totalt 12 och dessa samband är följande för variabel 7: 7-8-7,7-8-7-8,7-8-7-8-7,7-8-7-8-7-8

7,7-8-7-8-7-8-7-8-7,7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7, och motsvarande för variabel 8. Beräknings

rutinen med avseende på samband av olika grad medför alltså att "samma" loop räknas flera

gånger, beroende på hur hög grad av samband som är för handen i det aktuella systemet.

Varför resulterar beräkningsrutinen då i just 12 samband i fallet med K? Därför att

återföringssambanden i ett fall med två variabler i en loop endast kan anta en grad som är jän1t

delbar med två, och i fallet med K finns det totalt 14 variabler - men definitionsmässigt kan det

bara finnas 13 steg mellan variablerna i detta system. Vad dubbelräkningen egentligen betyder

är inte helt klart, och jag kommer tillbaka till detta i Kapitel 12. Redan här vill jag dock säga att

de författare (Axelrod 1976, Eden et al 1979) som föreslagit den beräkningsrutin som jag

använt för att hantera mina matriser inte uppmärksammar detta problem alls, och att det kom

som en överaskning för mig när jag granskade fallen med återföring närmare. Antagligen är

detta en funktion av vår låga grad av kunskap i allmänhet om hur systern med återföring beter

sig, men jag kommer som sagt tillbaka till detta senare.

När det gäller de fem sambandstypernas relativa vikt (sex sambandstyper om återföring
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är för handen) använder jag frekvensen av olika sambandstyper i förhållande till det totala

antalet samband som indikator. Den relativa vikten redovisas separat, och för beslutsfattare E är

den beräknad på följande sätt: handlingsfrihet 2 / 25 = 0.08, determinism 9 / 25 = 0.36,

företagsfokus 11 /25 = 0.44, omvärldsfokus 1 / 25 = 0,()4 och interaktion 2/25 = 0.08.

Komplexitet i omvärldsmodellerna · komplexitet som en variabel

Tre indikatorer med avseende på samband i omvärldsmodellerna

När det gäller komplexitet i egenskap aven variabel, dvs en storhet som kan anta värden i

tenner av "hög" och "låg", har jag valt att arbeta med tre indikatorer som alla avser sambanden i

omvärldsmodellerna: 1) M-täthet, 2) vägkvot och 3) återföringsgrad. Indikatorerna redovisas i

tabellfonn i Bilaga 5. I det följande skall jag karaktärisera dessa indikatorer och ge exempel på

deras användning från beslutsfattare E.

Täthet definieras av Knoke & Kuklinski (1982 s 45) som antalet faktiskt före

kommande relationer mellan element i en binär matris i förhållande till antalet nlöjliga relationer.

Ut kommer ett mått som kan anta värden mellan Ooch 1, vilka representerar "the extremes of a

totally disconnected or totally connected graph" (ibid s 46). Ett exempel på en tidigare studie

där täthet användes för en analys av beslutsfattares kausala utsagor är Narayanan & Fahey

(1990). I beräkningen av tätheten i beslutsfattarnas omvärldsmodeller gjorde jag så här: det

faktiska antalet relationer fastställdes genom att räkna varje element i respektive M-matris som

har ett värde större än O (dvs alla ettor), och jag definierade antalet möjliga relationer som

antalet rader gånger antalet kolumner minus antalet element i diagonalen (elementen i

diagonalen är alltid lika med O i en M-matris, som ju avser endast direkta relationer - dvs

samband av första graden). Det faktiska antalet relationer dividerades sedan med det möjliga

antalet. Resultatet kallar jag M-täthet, för att markera att det handlar onl samband av första

graden. Ett exempel: i beslutfattare E:s variabelfigur finns det 18 pilar och 16 variabler. Alltså

finns det 18 ettor i M-matrisen. M-tätheten blir därmed 18/ (16 x 16 - 16) = 0.075.

Som torde ha framgått av framställningen ovan finns det emellertid gott om samband av

högre grad i beslutsfattarnas modeller. Därför blir M-täthet ett mått som bör kompletteras nled

något som ger information om samband av högre grad. Den valda indikatorn kallar jag

vägkvot, och detta är den andra indikatorn på komplexitet sonl en variabel. Vägkvoten avser

förhållandet mellan antalet samband av första graden och antalet samband av högre grad. Ett

exenlpel med beslutsfattare E: det totala antalet samband är 25. Detta kan utläsas från sumlnan

av R-matrisens radsumnlor (eller kolumnsummor). Och antalet sanlband av första graden är 18

(eftersom det finns 18 pilar i variabelfiguren). Skillnaden, 7, utgörs således av antalet samband

med högre grad. Därmed blir vägkvoten 7 / 18 = 0.388. Kort sagt: en vägkvot som är lägre än
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1 indikerar att antalet samband av högre grad är lägre än antalet samband av första graden.

Den tredje indikatorn för konlplexitet son1 en variabel kallar jag återföringsgrad, och jag

definierar den som det totala antalet återföringssamband (se diskussion av detta i det föregående

avsnittet) i förhållande till det totala antalet samband. När det gäller beslutsfattare E finns det

som sagt ingen återföring; återföringsgraden är alltså lika med noll (vilket framgår av att alla

värden i R-matrisens diagonal är lika med noll). Ett exempel på en beslutsfattare där återföring

finns är K; antalet återföringssamband är 12 och det totala antalet samband är 140. Åter

föringsgraden är därmed 12 / 140 = 0.086.

Sammanfattaningsvis arbetar jag nled tre indikatorer för komplexitet i termer av

samband mellan variabler. Det gemensamma hos denl är att de tillåter oss att tala on1

komplexitet i omvärldsmodeller i termer aven variabel sonl kan anta värden av typen "hög" och

"låg". De valda indikatorerna har dessutom den egenskapen att de låter oss jämföra komplexitet

i tankesystem som inte har ett identiskt antal variabler (ett förhållande som är aktuellt när det

gäller flera av de 15 beslutsfattarnas modeller, eftersonl jag, som sagt, tillät att den enskilde

beslutsfattaren genererade de variabler som var viktiga för just honom).

Komplexitet och hierarki i system

Enligt Herbert Sinlon (1973 s 23) kan vi, som nämnts ovan, tänka på system som en matris

med interaktion nlellan elenlenten; en matris där de flesta celler "are very close to zero, and in

which, by ordering those entries according to their nlagnitude, a distinct hierarchic structure

can emerge". Simon menar vidare att en hierarkisk ordning erbjuder flera fördelar för ett

system, bl.a. därför att systenlets stabilitet görs oberoende av enskilda komponenter sanlt att

systemets förmåga att anpassa sig till förändringar förbättras Ufr Jantsch 1989). Motsatsen till

hierarki kan beskrivas i termer av vad jag ovan kallade entropi - dvs frånvaro av ordning.

Ett öppet systenl, vilket kan importera energi från omvärlden, antas balansera mellan

maximal entropi och hierarki. Denna balanspunkt kan benämnas "organized equilibrium", eller

"steady-state" (Berry 1967 s 76-78, Katz & Kahn 1969 s 96). En kort utvikning av Katz &

Kahn (1969 s 97) antyder också att vi kan betrakta även kognitiva system på detta sätt; vi kan

se den spänning mellan assimilering och ackomodation som beskrevs ovan som en balans runt

"steady-state".

Av denna anledning förefaller graden av hierarki i ett kognitivt systelTI vara en intressant

aspekt på systemets komplexitet. Här behandlar jag som sagt komplexitet som ett

samlingsbegrepp för olika systemegenskaper, och en sådan egenskap blir därmed graden av

hierarki. Jag ser vidare relationen mellan hierarki och komplexitet på följande sätt: ju högre

grad av hierarki, desto högre grad av komplexitet. Men för att man skall kunna uttala sig om

graden av hierarki, behövs det en referenspunkt - det behövs ett mått på "steady state". Nedan
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skall jag presentera vilken referenspunkt jag valt, och jag inleder presentationen med en

kommentar till en tidigare studie av kognitiva system.

Bougon et al (1977) studerade kognitiva system hos medlemmar i en jazzorkester, och

de redovisade sina ackumulerade effektvärden med avseende på rang i ett koordinatsystem;

effektvärdena på y-axeln och rang på x-axeln. Resultatet blev en J-formad kurva som Bougon

et al använde för att illustrera det som jag behandlat ovan; den effekttypologi som kan erhållas

om man klassificerar effektvariabler i termer av höga och låga värden. För övrigt

kommenterade Bougon et al inte kurvan.

I själva verket har kurvor av liknande slag har varit föremål för intresse under lång tid

och i olika discipliner. Ett exempel är den J-formade kurva som kan beskrivas med följande

ekvation:

bYr = C x (lir )

Yr = storleken på variabel Y med rangen r

C = den största variabelns storlek

r = rang

b = hierakikoefficient

Kurvan har använts för att beskriva distributionen av variabler inom ett flertal olika

system, exempelvis befolkningen i städer och fördelningen av ord i texter (se Zipf 1949).

Kurvan har också kopplats till tanken om öppna system i allmänhet, på följande sätt: om b = 1,

vilket innebär att den näst största variabeln är hälften så stor som den största, den tredje största

variabeln är en tredjedel så stor som den största osv, kan kurvan antas representera en

fördelning som befinner sig i "steady-state" (Berry 1967 s 78). Jämviktstillståndet av detta slag

benämns "rank-size regularity" (ibid). På grund av öppna systems tendens mot lokal variation,

kan vi dock inte, enligt Berry, förvänta oss en total överensstämmelse med jämviktstillståndet.

Men vi kan i alla fall använda detta jämviktstillstånd som ett idelfall för att studera

graden av hierarki i ett system. Och det är så jag applicerat kurvan på mitt material. Jag gjorde

så här: jag plottade data om ackumulerade orsaks- och verkanvärden för var och en av de

femton beslutsfattarna i förhållande till deras inbördes storlek (högst värde = rang 1, näst högst

värde = rang 2, osv). Det visade sig då att graferna kan approximeras med den ovan beskrivna

J-formade kurvan. Ett exempel från beslutsfattare E ges i figuren nedan.
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Figur 8.5: Plottning av AO- och AE-värden med avseende på rang för beslutsfattare E.

Med utgångspunkt i AO- och AE-värdena, samt rang, skattade jag b, både för orsaks

och effektvärden, med en variant av icke-linjär regression (Quasi-Newton) som finns i

SYSTAT (och vid skattningen använde jag den ekvation som angetts ovan). Resultatet, de båda

b-värdena, presenteras i Bilaga 5. Där benämns de b (AO) och b (AE). För E blev resultatet

följande: b (AO) = 1.107 och b (AE) =0.858.

Jag kallar b för en hierarkikoefficient, därför att b säger oss något om vilket slag av

hierarki som är för handen. Generellt kan man säga så här: ju större b, desto nler hierarkisk

fördelning; något som kan utvecklas genom en diskussion om vilka värden som b kan anta.

Om b för det första är lika med O finns ingen hierarki alls, för då är alla variabelvärden

identiska. Och om b är lika med 1 har vi, som nämnts ovan, en fördelning av typen "rank-size

regularity" vilket är att betrakta som "steady-state". Vad innebär då O< b < 1? Det innebär att

fördelningen är mindre hierarkisk än i idealfallet; den näst största variabeln är större än hälften

av den största variabeln värde, den tredje största variabeln är större än en tredjedel av den

största variabeln värde, osv. Följaktligen innebär b > 1 att fördelningen är mer hierarkisk än

idealfallet; den näst största variabeln är mindre än hälften av den största, osv.

Givet idealfallet kan vi tala om hierarki i bemärkelsen "hög" och "låg" (dvs högre eller

lägre grad av hierarki än i idealfallet), och eftersom både orsaks- och effektvariabler är för

handen, erhåller vi fyra möjliga kombinationer - med andra ord den välbekanta "fyrfältaren".

Hos beslutsfattare E är som sagt b (AO) = 1.107 och b (AE) = 0.858, vilket medför att

orsaksvariablerna i detta fall kan beskrivas som mer hierarkiskt ordnade än effektvariablema.
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Komplexitet omvörldsmodellerna· komplexitet som system

i systemet

Utgångspunkt och exempel från tidigare studier

Den centrala frågan i detta avsnitt är följande: hur kan man identifiera meningsfulla och

relevanta subsystem inom ramen för det system som en omvärldsmodell representerar? Innan

jag redovisar hur jag gjorde, vill jag säga något om hur uppläggningen har varit i ett par andra

studier där liknande problem varit för handen.

I en doktorsavhandling studerade Laukkanen (1989) kausala föreställningar hos två

grupper av chefer. Den första gruppen, (R), omfattade fyra chefer i återförsäljarledet för

hemelektronik, och den andra gruppen, (S), omfattade fyra chefer i företag sonl levererar till

återförsäljarledet för hemlelektronik. Med hjälp aven liknande metod som jag beskrivit ovan

omvandlades de kausala föreställningarna till matrisformat. R-gruppens matris kom att omfatta

240 variabler och S-gruppens matris onlfattade 257 variabler. Efter att ha diskuterat egenskaper

hos dessa matriser, efterlyste Laukkanen "an approach that figuratively speaking cuts off a

piece of an imaginary total cognitive map for closer scrutiny" (ibid s 189). Han gjorde på

följande sätt: han fastställde varje variabels orsak- och effektvärden (i ternler av hur många

andra variabler som påverkas av eller påverar en given variabel), och sedan valde han ut ett

antal av dessa variabler och konstruerade subsystem med de valda variablerna i fokus. En

partiell nlodell av detta slag utgörs alltså aven fokal variabel samt alla de variabler som

påverkar eller påverkas av den fokala variabeln. I-Iur gick då urvalet av de fokala variablerna

till? Jag tycker inte att Laukkanen redovisar detta på ett explicit sätt, men det framstår son10m

urvalet skedde med utgångspunkt i variabler som på ett eller annat sätt föreföll speciellt viktiga i

det totala systemet.

Samma problem - att identifiera sammanhängande delar på subsystemnivå - finns i en

annan doktorsavhandling (Brytting 1990). Han arbetade med data från två fall, och denna data

kom att utmynna i två övergripande system av kausala variabler. För att sedan gå ned på

subsystemnivå, dvs för att "organize the total conlplexity in the relationsschema into

meaningful clusters (ibid s 101)", tillänlpade Brytting fyra tekniker. Den första kallade han

"unrestricted search"; sökandet efter variabelgrupper som antingen beskrev viktiga empiriska

fenomen eller "suggested some theoretical issue (treated in the literature)". Nyckelord här är "a

careful and playful combinatory search". Den andra tekniken var att utgå från teori; ett sökande

"deliberately guided by a particular framework". Den tredje tekniken hade sonl syfte att "reduce

influences from any predjudices (which might have reproduced themselves in the unrestricted

serach) or influences from the structure present in the received, or alternative view of

organizations". Vad det handlade om mer konkret var att identifiera isolerade, eller senli-
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isolerade, kluster - kluster innehållande variabler med endast en relation till andra kluster. Och

den fjärde tekniken, som påminner om Laukkanen (1989), var att fokusera på variabler med

höga orsaks- och effektvärden (variabler med fler än tre kausala relationer till andra variabler).

Nå, detta resulterade i ett flertal partiella kausala kartor. Vad det handlade om var alltså inte en

strikt kvanitativ analys, utan om en "successive theoretical interpretation of categories and their

relations" (ibid s 107).

Det är intressant att konstatera, att dessa båda författare avstod från att tillämpa

analysmetoder som är speciellt utarbetade för att hantera identifiering av subsystem inom ramen

för system av variabler som kan beskrivas i matrisformat. Om man skall hårddra diskussionen

ovan, kan man säga att en intressant spänning är för handen; å ena sidan kan man, som

Brytting (1990) och Laukkanen (1989), låta forskarens förföreställningar och kreativa tolkning

utgöra ett påtagligt inslag vid segementering av att övergripande tankesystem, å andra sidan kan

forskaren avstå från att ta ställning från början - och istället låta en algoritm sköta uppgiften att

segmentera det aktuella systemet. Brytting (1990 s 107) menar i detta sammanhang att en

kvantitativ analys "can only work with the labels of categories, connecting these with their

nunlber of relations and number of data. The analysis will easily lose the empirical content

behind them. A quantitative analysis can select clusters with many data or many relations, but

not clusters with theoretically significant data and significant relations." Vad det handlade om i

Bryttings studie var istället, med hans egna ord, att hans metod "uses the researcher and his or

her intellect, as instruments". Svagheten med ett sådant förfarande, som DiMaggio (1986)

påpekar i en diskussion av detta problem, är emellertid att man kan missa väsentliga aspekter på

strukturen i det aktuella systemet.

Därmed börjar det bli dags att närma sig valet av segmenteringsmetod i den här studien.

För det första har jag tidigare sagt, och detta kan möjligtvis börja bli tjatigt nu, att jag önskar att

explicitet skall vara ett viktigt inslag i studien. Det betyder att jag vill arbeta på ett sådant sätt, att

det skall gå att beskriva vad som faktiskt skett; vilka val som gjorts, osv. Och i det samman

hanget upplever jag att en kreativ tolkning med svåruttalade kriterier blir mindre intressant.

Vidare upplever jag, att jag inte har något explicit teori som kan säga nng på ett tydligt

sätt vilka subsystem som kan vara för handen i beslutsfattares omvärldsmodeller. Jag skulle i

och för sig utan större problem kunna gissa mig till ett antal subsystem, inte minst därför att de

tre forskarmodellerna som jag redogjort för i Kapitel 4 kan beskrivas i termer av subsystem,

men jag känner mig inte tillfreds med ett sådant förfarande. Jag vill ju, som sagt, inte tvinga in

beslutsfattarnas omvärldsmodeller i förföreställningar som kanske endast finns hos mig själv.

I och med detta kanske läsaren har kunnat förutsäga åt vilket håll det hela lutar här - att använda

en algoritm som med explicita selektionskriterier delar in den övergripande omvärldsmodellen i

subsystem. Mina tolkningar får istället följa efter detta.
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CONCOR-analys av omvärldsmodellerna

Jag valde att arbeta med en analysmetod som kan hantera orsaks- och verkanegenskaper på

samma gång. Med andra ord: en procedur som kan analysera rader och kolumner i en matris på

samma gång. Proceduren kallas CONCOR (CONvergence of iterated CORrelations). För att

förstå denna procedur nlåste man först förstå innebörden i begreppet strukturell ekvivalens, så

låt mig inleda med några ord om detta.

Två variabler A och B i ett system S är strukturellt ekvivalenta om A är relaterad till alla

andra variabler i S på samma sätt som B är relaterad till alla andra variabler i S (Knoke &

Kuklinski 1982 s 59). Med andra ord: strukturell ekvivalens mellan två variabler förutsätter att

de två variablerna har ett identiskt mönster av relationer till variabler i det system som de tillhör.

Det har emellertid hävdats, att detta kriterium är alltför stringent och opraktiskt när det gäller att

segmentera ett empiriskt system; vanligtvis lättar man något på kraven och försöker samman

föra de variabler som liknar varandra i termer av relationer med andra variabler (ibid). Och det

är just detta CONCOR försöker åstadkomma. Ett par exempel på enlpiriska studier där

CONCOR använts är DiMaggio (1986) som analyserade interaktion mellan teaterchefer och

Brieger (1976) som analyserade interaktion mellan biokemister. Dessa två studier får illustrera

den vanligaste applikationen, såvitt jag vet, av CONCOR - nätverk som består av noder

(personer) och relationer (exempelvis kommunikation). I det här fallet är dock noderna

kognitiva variabler och relationerna är kausala samband.

Den variant av CONCOR som använts här (CONCOR-rutinen i UClNET version 3.0,

ett program för analys av grafer) kännetecknas av att variabler grupperas i block - i termer av

likhet i fråga om strukturell ekvivalens. Först beräknas korrelationskoefficienter (Pearsons

korrelationskoefficient) för alla par av variabler, sedan beräknas korrelationskoefficienter för

alla par av kolumner i korrelationsmatrisen, sedan för alla par av kolumner i den nya matrisen,

osv. Iterationerna tvingar in korrelationerna mot extremvärdena +1 och -1, och när absolut

värdet av alla korrelationer i den itererade matrisen överstiger ett förutbestämt gränsvärde, som

här valdes till 0.9, delas variablerna in i två block med avseende på korrelationskoefficienternas

tecken. Det ena blocket utgörs av positivt korrelerade variabler, och det andra av negativt

korrelerade variabler. Sedan fortsätter samma process med avseende på de två blocken. Ut

kommer alltså fyra block av variabler som liknar varandra i strukturell ekvivalens, och om man

så önskar, kan man fortsätta att klyva dessa block.

liär valde jag att starta på fyrablocksnivån med avseende på alla 15 R-nlatriser, något

som framstod som det mest rimliga givet att R-matriserna innehåller mellan 10 och 20 variabler.

Vidare ville jag ha möjlighet att jämföra beslutsfattarna, och därför föreföll det lämpligt att låta

varje beslutsfattares modell utmynna i ett identiskt antal block. En granskning av de första

analysresultaten, 15 x 4 block, dvs 60 stycken block, visade dock att fyrablocksnivån var för
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grov i fem fall - det vill säga att feol av de 60 blocken innehöll variabler SOOl inte liknande

varandra påtagligt i temler av strukturell ekvivalens. I dessa fall blev blocken föremål för en till

klyvning, vilket gav en tydligare uppdelning av variablerna. Resultatet blev därmed 65 block

som innehåller variabler SOlTI liknar varandra i strukturell ekvivalens, och de aktuella blocken

redovisas i bilaga 5.

Beskrivningen ovan har möjligtvis blivit något teknisk, men det är inga märkliga ting

som sker med CONCOR. Den läsare som granskar CONCOR-blocken konl0ler förhoppnings

vis att upptäcka, att indelningen i block är rimlig från en intuitiv synvinkel. Detta leder oss in

mot presentationen av analysresultaten. Resultaten presenteras i tabellform i Bilaga 5 med

blockvariablerna i mitten, de orsaksvariabler som påverkar varje blockvariabel till vänster sanlt

de effektvariabler som påverkas av blockvariablerna till höger. Blockvariablerna är försedda

med den aktuella variabiens nunlOler i den R-matris som variabeln härstammar från och

detsamma gäller för orsaks- och effektvariablerna. Den läsare som är intresserad av att

undersöka exempelvis varför två variabler hamnat i samma block, kan alltså notera variablernas

nummer och sedan granska hur dessa variabler uppför sig i den R-matris de komnler från.

Låt oss igen vända oss mot beslutsfattare E för ett exempel. Det första CONCOR

blocket innehåller 6 variabler: "Samarbete med andra leverantörer", "Prisnivå", "Antal kunder",

"Internationella inköp", "Konkurrens" och "Kvalitet". I tabellen framgår det hur variablerna

inom blocket liknar varandra: samtliga dessa variabler påverkar variabel 10 - "Kostnader".

Vidare påverkas fyra av variablerna inom blocket inte av någon annan variabel, nledan två av

dem påverkas av endast en variabel. De sex variablerna i blocket uppträder alltså inte identiskt,

men de liknar varandra både i termer av orsak och effekter.

Några kommentarer kring CONCOR

En svaghet med CONCOR är att rutinen inte tillhandahåller något som motsvarar exempelvis

s.k. "loadings" i faktoranalys, dvs olått på hur väl observerade variabler överenstäolmer med

de icke observerade faktorerna. För att ändå pröva riolligheten i CONCOR gjorde jag på

följande sätt. Jag valde ut några av de 15 R-matriserna och lät CONCOR identifiera fyra block

av enbart orsaksvariabler, och fyra block av enbart effektvariabler. Sedan faktoranalyserade jag

samma matriser, dels med avseende på orsaksvariabler, dels med avseende på effektvariabler.

Det visade sig då att faktoranalysen gav något färre antal faktorer än antalet block som kom ut

ur CONCOR på fyrablocknivån - i typfallet producerade faktoranalysen tre faktorer. Och i

typfallet hamnade en av de variabler nled lägst "loading" med avseende på någon av faktorerna

i ett eget CONCOR-block. CONCOR tycks alltså ge liknande segmentering sonl faktoranalys,

men CONCOR har fördelen att den kan hantera både rader och kolumner samtidigt.

Som en parentes kan det tilläggas (och denna parentes nlotiverar jag med att den läsare
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som inte har tillgång till CONCOR kanske har lust att pröva blockanalys), att det går att

använda faktoranalys, eller i alla fall komponentanalys, för att blockanalysera rad- och

kolumnvariabler sanltidigt i den mening som är aktuell här. Dawn Iacobucci från Northwestern

University visade mig att man kan göra på följande sätt:

Man startar med en R-matris. Sedan transponerar man den. Därefter skapar man en ny

matris genom att "förlänga" kolumnerna i utgångsmatrisen med kolumnerna i den trans

ponerade matrisen. Om man exempelvis har en utgångS111atris med formatet 15 x 15 får därmed

den nya matrisen formatet 30 x 15. Nästa steg är att komponentanalysera denna matris. Och

sedan utgår man från tecknen på komponenternas "loadings" för att göra en blockanalys. Om

exempelvis fem variabler har negativa "loadings" i förhållande till komponent 1, bildar de ett

första block (B 1) - och resten av variablerna bildar det andra blocket (B2). Sedan fortsätter man

med "loadings" för komponent 2. De variabler i B1 som har samma tecken för både komponent

1 och 2 kvarstannar i blocket, ll1edan de med skiljda tecken bildar ett eget block. Sedan

upprepas detta för B2. Beroende på hur många block man önskar, och beroende på hur många

komponenter som har ett s.k. "eigenvalue" son1 är större än 1, kan man sedan fortsätta för att

klyva blocken ytterligare.

Jag prövade detta på ett par av mina R-matriser, och det visade sig att det gav en

blockindelning som mycket väl överenstämmer med CONCOR-rutinen. En CONCOR-rutin är

dock enligt min uppfattaning smidigare - inte minst för att CONCOR, i den version jag

använde, ger ytterligare information om blocken. Det sistnämnda skall bli fören1ål för fortsatt

diskussion i avsnittet nedan.

Samband inom och mellan variabelblock

Det som jag intresserar mig för i detta avsnitt är det mönster som uppstår i omvärlds

modellerna när man granskar de kausala sambanden mellan variablerna - inom och mellan

blocken. Datamaterialet visar nämligen att det i en del block finns samband mellan variablerna

inom blocket - samtidigt som det också finns block utan samband mellan variablerna inom

blocket. Och i en del fall påverkar variabler inom ett block variabler i andra block, samtidigt

som andra fall utgörs av block som bäst kan beskrivas som isolerade "öar" i tankesystemet.

Vad spelar då ett mönster av samband av sådant slag för roll? Förutom att detta verkar

vara ett intuitivt rimligt sätt att analysera ett kausalt system, så framstår mönstret som viktigt för

systemets anpassningsförmåga - som nämnts ovan visar Herbert Simon (1962, 1973) att

system med en låg grad av påverkan mellan subsystem, s.k. "nearly deco111posable systems",

har lättare att anpassa sig till förändringar än ett system ll1ed en hög grad av påverkan mellan

block.

För att närma mig detta område beräknade jag först tätheter på blocknivå och mellan-
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blocknivå med hjälp av det ovan nänlnda programmet UCINET (se också också Brieger 1976,

DiMaggio 1986 och Knoke & Kuklinski 1982 för exempel på detta förfarande). Det resulterade

i 15 matriser av fonnatet n x n, där n = antalet block.

För att illustrera detta kan vi vända oss mot den nlatris som erhölls för beslutsfattare E.

Som jag nämnde ovan startade jag analysen på fyrablocknivån för alla beslutsfattare, och lät det

stanna vid fyra block när så föreföll rimligt. Men beslutsfattare E var ett av de undantag, där ett

av blocken behövde klyvas en gång till. Således finns det fern block hos beslutsfattare E, vilket

ger upphov till följande täthetsmatris:

Block:

1 2 3 4 5
1 0.033 0.000 0.000 0.583 0.167

Block: 2 0.000 0.233 0.000 0.083 0.000
3 0.167 0.833 0.000 0.500 0.000
4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Figur 8.6: Matris som visar tätheter på block- och mellanblocksnivå hos E.

Matrisen skall läsas på följande sätt: tätheter på blocknivå anges i diagonalen från

element (1,1) till element (5,5). Exempelvis innehåller Block 1 sex variabler (se Bilaga 5), och

inom detta block finns det bara ett sanlband: "Konkurrens" påverkar "Prisnivå". Följaktligen är

tätheten inom det första blocket lika med 1 / (6 x 6 - 6) =0.033.

Tätheter på mellanblocksnivå anges både med avseende på orsak och verkan;

påverkande block finns i raderna och påverkade block i kolumnerna. När det exempelvis i fallet

med E gäller tätheten i Block l:s påverkan på Block 4, anges detta av elenlent (1,4). Denna

täthet är 0.583. Detta därför att det finns 12 möjliga vägar för de sex variablerna i Block 1 att

påverka de 2 variablerna i Block 4, men det finns bara 7 faktiska samband där variabler i Block

1 påverkar variabler i Block 4 (och 7 / 12 = 0.583).

Mot denna bakgrund kan man urskilja fyra typfall. Vi har å ena sidan möjligheten att

finna en hög eller låg grad av påverkan inom blocken, å andra sidan en hög eller låg grad av

påverkan mellan blocken. Vad skall nlan då avse med "hög" och "låg" påverkan?

Det sätt som jag valde innebär följande. Jag sunlmerade tätheterna dels inom blocken,

dels mellan blocken. Sedan dividerade jag inoITlblocksumman nled antalet block, dvs n. Och

jag dividerade mellanblockssumman med n x n - 11, dvs antalet möjliga sätt för påverkan att ske

mellan n block. Resultatet kallar jag SIB ("sumnla inom block") respektive 5MB ("summa

mellan block"). Värdena som kan antas av dessa mått är O::; SIB ::; 1 och O ::; 5MB ::; l.

Därmed erhåller man mått som kan användas för uttalanden om "hög" och "låg" påverkan; jag
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drar gränsen vid 0.5.

Låt oss då se vad detta innebär om vi vänder oss mot beslutsfattare E och den data som

finns i Figur 8.6 ovan: SIB == (0.033 + 0.233) / 5 == 0.053. Och 5MB == (0.167 + 0.833 +

0.583 + 0.083 + 0.5 + 0.167) / 20 == 0.117. Detta antyder att E kan inordnas i typfallet "låg

påverkan inom blocken" och "låg påverkan mellan blocken" (eftersom både SIB och 5MB <

0.5). Samtidigt kan vi konstatera att STB är lägre än 5MB för E; i E:s omvärldsmodell sker mer

påverkan mellan blocken än inom blocken. För att tala med Simon (1962, 1973) antyder detta

att E:s tankemodell inte är optimal i "tankeekonomiska" tenner - därför att en förändring aven

variabel i ett block har en benägenhet att dra med sig variabler i andra block.

Sammanfattningsvis intresserar jag mig för mönster i omvärldsmodellerna i termer av

hur påverkan sker inom och mellan blocken med variabler. Anledningen är att det kan antas

finnas förtätningar av kausala samband i systemet - sambanden är inte jämt fördelade i

systemet. Och egenskaper hos dessa förtätningar ger en ytterligare dimension till begreppet

komplexitet.

Några sammanfattande kommentarer

I detta kapitel har jag redovisat hur data samlats in om omvärldsmodeller hos femton besluts

fattare som arbetar i företag med leveranser till fordonsindustrin. Utgångspunkten för

datainsamlingen var sekundärdata i forn1 av ett antal trender som antas påverka leverantörerna

till fordonsindustrin; jag frågade beslutsfattarna om dessa trender vid personliga möten med

dem. Resultatet blev 15 berättelser. Från varje berättelse valde jag ut variabler som framstod

som viktiga och placerade variablerna i en variabelfigur. Beslutsfattarna ombads sedan att

komplettera figurerna med pilar som visar hur variablerna hänger samman i kausal bemärkelse.

Därmed erhölls två typer av data - berättelser och variabelfigurer. Båda dessa säger

något om de aspekter på omvärldsmodeller som jag intresserar mig för, men jag valde att

koncentrera mig på variabelfigurerna. Detta därför att de ger en förenklad, och dänned mer

hanterbar, bild av tankesystem - samtidigt som jag upplever att det är lättare att explicit redovisa

stegen i en analys av variabelfigurer.

Jag konstaterade också att det inte råder någon perfekt överensstämmlese mellan den

bild av samband som framtonar i berättelser och variabelfigurer. Detta kan betraktas som

naturligt mot bakgrund av tidigare studier, vilka har visat att a) olika datainsamlingsinstrument

innehåller olika grad av tvång, b) beslutsfattare arbetar med implicita antaganden - vilket

medför att det knappast är realistiskt att de producerar samma antaganden varje gång de

kommer i kontakt med en forskare, samt c) inkonsekvenser i antaganden är ett naturligt sätt för

beslutsfattare att uppnå den variation som är nödvändig för en anpassning till en föränderlig

omvärld.
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Tyngdpunkten i detta kapitels senare delar har alltså lagts vid variabelfigurerna. De har

omvandlats till s.k. M-matriser, vilka innehåller san1ma information som variabelfigurerna, dvs

samband av första graden mellan variabler (direkta samband). Eftersom indirekta samband

förekommer i alla variabelfigurer har M-matriserna i sin tur omvandlats till s.k. R-matriser,

vilka visar det totala antalet samband mellan variabler (samband av första graden plus samband

av högre grad). Radsummorna i en R-matris benämns ackumulerade orsaksvärden (AO

värden) och visar det totala antalet samband där en given en variabel utgör orsak.

Kolumnsummorna benämns ackumulerade effektvärden (AE-värden) - som visar det totala

antalet samband där en given variabel utgör effekt.

Dessa R-matriser har sedan använts för att generera beskrivningar av de femton

beslutsfattarnas omvärldsmodeller i termer av de dimensioner som finns i beskrivningsschemat

ovan: variabler, samband mellan variabler och komplexitet. Resultatet redovisas för var och en

av beslutsfattarna i Bilaga 5. I nästa kapitel skall dessa beskrivningar användas som ingångs

data för att jämföra beslutsfattarnas omvärldsmodeller.
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Kapitel 9

Jämförelse av beslutsfattarnas omvärlds
modeller: Deistudie 1

Utgångspunkter och uppläggning av iämförelsen

I detta kapitel skall de femton omvärldsmcxleller som behandlades i föregående kapitel jämföras

inbördes. Det är alltså dags att försöka belysa i vilken utsträckning beslutsfattarnas omvärlds

n10deller liknar varandra. Mer specifikt uttryckt handlar det om följande frågor: kan man

urskilja grupper av beslutsfattare vilka kännetecknas av att skillnaderna i omvärldsmodeller är

mindre inom gruppen än mellan olika grupper? Och hur många sådana grupper är aktuella här,

där extremvärdena kan utgöras av ett (alla omvärldsmodeller är lika) och femton (alla är unika)?

Här vill jag också erinra läsaren om den oklarhet som råder inom området mot

bakgrund av tidigare studier. Å ena sidan har vi författare som påstår att alla individer kan

förväntas ha en mer eller mindre unik bild av omvärlden (t.ex. Melin 1977, Starbuck 1982),

och till denna grupp kan vi lägga empiriska studier som visat att beslutsfattare inom samma

bransch kan ha olika omvärldsbilder (Grönhaug & Haukedal 1988, Stubbart & Ranlaprasad

1988). Å andra sidan finns det ett flertal författare som understryker att beslutsfattare inom

samma bransch kan förväntas betrakta omvärlden på ett liknande sätt (Cyert & March 1963 s

120, Hambrick 1982, Huff 1982, Spender 1989). Det är alltså långt ifrån självklart vilken

teoretisk ståndpunkt man skall inta innan man påbörjar analysen, och av den anledningen får

detta kapitel betraktas som explorativt snarare än teoriverifierande.

Uppläggningen av jämförelsen kan sammanfattas på följande sätt: jag utgick från var

och en av beskrivningsschenlats dimensioner, a) variabler, b) samband mellan variabler och c)

komplexitet. Sedan försökte jag identifiera relevanta observationer för var och en av dessa

dimensioner i termer av den data som redovisats i föregående kapitel. Denna data utgörs alltså

av resultaten från analysen av R-matriserna. Som nämndes ovan kommer jag att koncentrera

mig på data som härletts från variabelfigurerna - och detta håller jag alltså fast vid. Men vid

några tillfällen skall jag använda data från berättelserna för att ge ökad skärpa åt vad som

framkonlmer i analysen av variabelfigurerna, och när så sker kommer jag att markera detta. Nå,

med denna data som utgångspunkt grupperade jag beslutsfattarna med avseende på de tre

dimensionerna i beskrivningsschemat - främst med hjälp av faktoranalys.

Nedan inleder jag med en kort genomgång av faktoranalysens egenskaper. Sedan

övergår jag till de tre beskrivningsdimensionerna. För varje dimension redovisar jag vilken typ

av data jag valt för analysen samt vad resultatet blev.
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Jag vill också redan nu avslöja att mönstret är en smula komplicerat; läsaren kan kanske

kOll1ma att uppleva en mild form av den analytiska sjösjuka som jag själv erfor då det visade

si g att en del belutsfattare liknar varandra i en viss dimension - men är olika i andra

ditnensioner. Jag utlovar därför ett försök att knyta ihop analysen mot slutet.

Till sist en presentationsteknisk aspekt: när jag talar om variablerna i beslutsfattarnas R

Illatriser löpande i texten, kommer de att skrivas med versaler, Lex. KUNDKRAV och

LAGER. Detta för att skilja mellan variablerna i R-matriserna och 11lin diskussion av vad

variablenla representerar, sanlt för att skilja mellan variablerna i R-matriserna och berättelserna.

Faktoranlys som ett instrument för att gruppera beslutsfattarna

Faktoranalys kan sägas vara tillämplig när man står inför problemet att försöka utröna om en

rnängd objekt har något gemensamt; det är en metod som kan användas för att "reducing a mass

of data to a manageable leve!" (Kinnear & Taylor 1979 s 577). Mer specifikt uttryckt är

faktoranalys en nletod som identifierar ett begränsat antal icke observerade faktorer till vilka en

11 ppsättning observerade objekt är hänförbara. En något mer precis definition aven faktor är

följande: en hypotetisk, bakomliggande variabel som antas vara källan till de observerade

objektens beteende (Kinl & Mueller 1978).

Man kan säga att metoden omfattar tre steg: 1) beräkna korrelationer mellan alla

kombinationer av objekt, 2) extrahera en uppsättning "initiala" faktorer från den korrelations

Tnatris som blir resultatet av det första steget och 3) "rotera" de initiala faktorerna för att finna

ett svar på frågan hur de observerade objekten hänger samman. Det sistnämna görs för att

faktorerna skall bli lättare att tolka - iden är att identifiera faktorer llled vilka vissa objekt har en

hög korrelation, medan andra objekt har en låg korrelation med dessa faktorer (Kinnear &

Taylor 1979 s 578). Analysen nedan genomfördes nled datorprogranl111et SYSTAT (version

5.1). För den tekniskt intresserade läsaren kan jag nämna att jag roterade faktorerna med en

Varimaxfunktion (se exenlpelvis Kim & Mueller 1978 för en beskrivning av denna typ av

rotering).

Syftet är alltså att erhålla ett antal icke observerade faktorer som är mindre än antalet

observerade objekt i datamaterialet (här betraktas beslutsfattarna som objekt, dvs jag använde

faktoranalys i termer av s.k. "inverse factor analysis" eller "Q-analysis"; se till exempel

Morrison & Shernlan 1972 för en diskussion av detta). Hur skall man då veta vilket antal

faktorer som är rinlligt? Här följde jag den tumregel som återkommer i de flesta empiriska

studier där faktoranalys använts (se exempelvis Ekvall & Arvonen 1990, Wimar & Kelley

1982), och den innebär att man endast tar med faktorer med ett s.k. "eigenvalue" som är större

än eller lika med 1. Detta tumregel, som ibland också kallas för Kaiserkriteriet, diskuteras mer

generellt av Kim & Mueller (1978).
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Ett annat vanligt krav som jag tog hänsyn till här är att de s.k. "loadings" för varje

objekt (dvs det tal som anger hur väl ett objekt överenstämmer med en icke observerad faktor)

skall överstiga ett visst gränsvärde för att objekten verkligen skall kunna hänföras till någon av

faktorerna. Här valdes gränsvärdet 0.5; en gräns som finns i empiriska studier av t.ex.

Diamantopoulos & Donohoe (1991) och Ekvall & Arvonen (1990).

Att notera är att "loadings" är att betrakta som korrelationer, men att deras tecken,

positivt eller negativt, är godtyckligt och inte jämförbart med positiva eller negativa tecken på

korrelationskoefficienter som exempelvis Pearson och Spearmans koefficienter (Kim &

Mueller 1978 s 77, Wilkinson 1989 s 76-77). Man kan alltså ignorera tecknet. För att fort

sättningsvis slippa använda begreppet "loading" i denna svenska text, och eftersom jag inte

funnit någon svensk text som på ett begripligt sätt beskriver faktoranalys - och där en relevant

översättning ges - kommer jag att kalla dessa "loadings" för korrelationer.

Låt mig till sist ange ett viktigt skäl till varför jag valde att arbeta nled just faktoranalys.

Ibland är den observerbara världen inte så beskaffad, att observationer på ett entydigt sätt låter

sig grupperas i ömsesidigt uteslutande grupper - vissa objekt kan vara mer eller mindre

hänförbara till olika grupper. Och i detta sammanhang ser jag en styrka med de korrelationer

som en faktoranalys resulterar i; de låter oss se - när så är aktuellt - att en del objekt, med

varierande styrka, kan vara hänförbara till fler än en grupp.

En iämförelse av variablerna i omvärldsmodellerna

Kausala egenskaper hos de tre variabeltyperna

Ovan har jag delat in kausala variabler i tre typer: interna variabler, externa variabler och

relationsvariabler. De tre variabeltyperna kan alltså uppträda både som orsaks- och effekt

variabler. Detta utgör den första aspekten på jämförelsen mellan beslutsfattarna - kan vi urskilja

några grupper av liknande beslutsfattare med avseende på hur de tre variabeltyperna uppträder?

I min jämförelse hämtade jag de observerade värdena från R-matriserna och de

observationer som användes är följande: summan av 1) de interna variablernas ackumulerade

orsaksvärde, 2) de interna variablernas ackumulerade effektvärde, 3) de externa variablernas

ackumulerade orsaksvärde, 4) de externa variablernas ackumulerade effektvärde, 5) relations

variablernas ackumulerade orsaksvärde, samt 6) relationsvariablernas ackumulerade effekt

värde.

En faktoranalys av dessa sex observationer med avseende på de fernton beslutsfattarna

resulterar i två faktorer (med ett "eigenvalue" som är större än 1). Detta skall tolkas som att man

kan urskilja två grupper av beslutsfattare. Fast gränsen nlellan grupperna är inte helt självklar

för samtliga beslutsfattare - mot bakgrund av kravet att varje korrelation skall vara större än 0.5
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för att räknas som framträdande, finner man att gränsen inte är knivskarp (beslutsfattare I till

och med F när man läser uppifrån och ned i sammanställningen nedan):

Faktor 1 Faktor 2

L 0.969 0.179
N 0.901 0.378
M 0.900 0.436
I 0.847 0.515
H 0.784 0.600
G 0.743 0.562
E 0.741 0.666
D 0.739 0.672
J 0.675 0.732
K 0.636 0.758
C 0.635 0.716
F 0.598 0.784
O 0.316 0.949
A 0.209 0.905
B 0.497 0.860

Förklarad varians i %:
50.357 46.008

Figur 9.1: Faktoranalys av orsaks- och verkanegenskaper med avseende på
interna, externa och relationsvariablers AO- och AE-värden hos
de femton beslutsfattarna.

Vi kan därmed urskilja två huvudgrupper av beslutsfattare; L-D och J-B. Vad utmärker

då dessa två grupper?

Låt mig börja med orsaksvariablerna. I gruppen L-D finns hos samtliga beslutsfattare

följande rangordning av de relativa vikterna bland orsaksvariablerna (i termer av de tre

variabeltypernas förhållande till det totala ackumulerade orsaksvärdet: 1) externa variabler, 2)

interna variabler och 3) relationsvariabler. Och i gruppen J-B finns hos samtliga beslutsfattare

följande rangordning: 1) interna variabler, 2) externa variabler samt 3) relationsvariabler. I den

första gruppen är alltså externa variabler de viktigaste orsaksvariablerna, i den andra gruppen är

interna variabler de viktigaste orsaksvariablerna. Båda grupperna av beslutsfattare känne

tecknas också av att reletionsvariabler är den minst viktiga typen av orsaksvariabel.

Om vi går vidare till effektvariablerna är det inte lika lätt att belysa skillnaden mellan de

två huvudgrupperna av beslutsfattare. Samtliga beslutsfattare, i båda grupperna, kännetecknas

av att interna effektvariabler har högst relativ vikt. För huvuddelen av beslutsfattarna, 8

stycken, har externa variabler näst högst vikt bland effektvariablerna, och hos tre av dem har

externa variabler samma vikt som relationsvariabler. Hos fyra av beslutsfattarna har relations

variabler näst högst vikt bland effektvariablerna (och i tre av dessa fall återfinns beslutsfattarna

i gruppen J-B).
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Sammanfattningsvis tycks det främst vara skillnader i orsaksvariablerna hos besluts

fattarna som medför att man kan urskilja två grupper av beslutsfattare; L-D och J-B i Figur 9.1

ovan. I den första gruppen har externa variabler högst relativ vikt som orsaksvariabler. Och

dessa externa variabler utgörs i huvudsak av KUNDKRAVoch KONKURRENS. I den andra

gruppen har interna variabler högst relativ vikt som orsaksvariabler, och exempel på sådana

variabler är INTERNATIONELLA INKÖP och INTERNATIONELL FÖRSÄLJNING. Det

kan också konstateras att relationsvariabler har lägst relativ vikt som orsaksvariabler i samtliga

fall.

Egenskaper hos orsaks- och eHektvariabler

Mitt sätt att behandla onlvärldsmodeller innebär att sunlnlan av de ackumulerade orsaksvärdena

alltid är lika med summan av de ackumulerade effektvärdena. Detta eftersom en given orsak

alltid avspeglas av effekter på ett annat ställe i modellen och vice versa. Onl man sänker sig ned

på variabelnivå finner man dock att enskilda variabler har olika värden - och man finner att

vissa, och få, variabler dominerar - speciellt på orsakssidan. Ett exempel på en sådan variabel

är KUNDERNAS KRAV som svarar för en betydande del av orsakerna i de flesta omvärlds

modellerna.

För att nännare studera förhållandet nlellan orsaksvariabler och effektvariabler i tenner

av koncentration till ett fåtal viktiga variabler granskade jag skillnaden nlellan variansen hos

orsaks- och effektvariablerna hos beslutsfattarna (dessa varianser redovisas i Bilaga 5). Jag

jämförde alltså, för var och en av beslutsfattarna, variansen mellan alla variabler som har ett AO

värde> Ooch variansen mellan alla effektvariabler som har ett AE-värde > O. Då visar det sig

att variansen är större bland orsaksvariablerna än bland effektvariablerna för huvuddelen av

beslutsfattarna. Undantag är beslutsfattare B, C, F, H och K - där är variansen bland effekt

variablerna större än bland orsaksvariablerna. Mot den bakgnlnden kan således två grupper av

beslutsfattare urskiljas.

En annan aspekt på orsak och verkan i omvärldsmodellerna är i vilken utsträckning

samma variabler (exenlpelvis KUNDKRAV, KONKURRENS, etc) uppför sig likartat i tenner

av orsak och verkan. Med andra ord: i vilken utsträckning uppträder samnla variabel både som

orsaks- och effektvariabel? Och finns det i detta avseende något mönster bland beslutsfattarna?

För att granska detta använde jag de korrelationskoefficienter (Spearman) som redovisats ovan

(i Bilaga 5); korrelationen mellan orsaks- och effektvärden för alla variabler (även när något av

dessa värden är lika med noll). I figuren nedan presenteras en rangordning av korrelations

koefficienterna för de femton beslutsfattarna:
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F -0.889 E -0.704
J -0.856 H -0.693
C -0.849 M -0.641
I -0.791 L -0.470
N -0.782 K -0.338
D -0.754 G -0.273
B -0.753 A -0.239
O -0.733

Figur 9.2: Rangordning av korrelationskoefficienter (Spearman)
med avseende på samma variabler som orsaks- och
verkanvariabler i beslutsfattarnas modeller.

Vi kan alltså konstatera att alla korrelationskoefficienter är negativa, samt att huvud

delen ligger närmare -1 än O; något som skall tolkas som att variabler som är orsaksvariabler

med höga värden tenderar att vara effektvariabler med låga värden och vice versa. Detta är

samma resultat som framkom i Bougon et al (1977). Ett konkret exempel: hos beslutsfattare E

är KOSTNADER den effektvariabel som har högst värde - och denna variabel uppträder endast

SOil1 en effektvariabel. Hos samma beslutsfattare är KUNDKRAV den orsaksvariabel som har

högst värde - och variabeln uppträder endast som en orsaksvariabel. Det finns i och för sig

skillnader mellan beslutsfattarnas korrelationskoefficienter, men jag betraktar dem son1 mindre

viktiga, och jag kommer inte att försöka göra någon gruppindelning med avseende på

korrelationskoefficienternas värden. Det får räcka med att konstatera, att korrelations

koefficienterna är negativa hos alla beslutsfattare.

Sammanfattningsvis har detta avsnitt intresserat sig för två egenskaper hos orsaks- och

effektvariablerna i beslutsfattarnas modeller. Med avseende på den första egenskapen,

storleken på variansen mellan orsaks- och effektvariabler, kan två grupper av beslutsfattare

urskiljas, men när det gäller den andra egenskapen, korrelationen mellan samma variabler som

orsaks- och effektvariabler, betraktar jag beslutsfattarna som homogena.

I det följande skall)ag gå in en smula djupare på de två variabelkategoriema orsaker och

effekter - och jag börjar med effektvariablema.
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Effektvariablerna: mål, medel och situationsgivna variabler

I detta avsnitt skall beslutsfattarnas modeller jämföras i termer av den effekttypologi som

redovisats i beskrivningsschemat. Enligt denna kan man skilja mellan mål (effektvariabler med

höga värden), medel (effektvariabler med värden i mellanregistret) och situationsgivna variabler

(effektvariabler med låga värden).

Det är dock svårt att dra skarpa gränser mellan dessa kategorier i n1itt datamaterial,

eftersom några beslutsfattare har flera effektvariabler med identiska AE-värden (se t.ex.

beslutsfattare J; en effektvariabel har värdet 3 medan samtliga övriga har värdet 1). Inte heller

finner jag något teoretiskt betingat skäl till varför gränserna mellan de tre kategorierna skulle

vara knivskarpa - så i diskussionen nedan får gränserna bli flytande.

För att närma mig beslutsfattarna i detta avseende gjorde jag på följande sätt: jag gjorde

en lista över alla effektvariabler hos samtliga beslutsfattare. I ett några fall gjorde jag en

sammanslagning av variabler med snarlika namn, nämligen i följande fall:

Alla variabler som omfattade kostnader, KOSTNADER, UTVECKLINGS

KOSTNADER och KOSTNADSEFFEKTIVITET fördes in under benämningen KOST

NADER. FELTOLERANS och O-FELSLEVERANSER slogs samman till FELTOLERANS.

Vidare fick LEVERANSER omfatta alla variabler som avser leveranser vid en given tidsenhet.

Och alla variabler som avser försäljning direkt till biltillverkare fick etiketten PRIMÄR

LEVERANSER. Aggregeringen hade säkert kunnat drivas längre, men jag ville inte bruka

alltför mycket våld mot de begrepp son1 beslutsfattarna själva använde. Ty som utanförstående

observatör kan ju inte jag veta exakt vilken betydelse som beslutsfattarna lägger i de begrepp de

använder.

I denna lista förde jag sedan in AE- värdena på de variabler som är gemensamma för

minst två beslutsfattare. Sedan faktoranalyserades detta. Resultatet redovisas nedan.
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Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3

M 0.939 0.096 0.058
E 0.926 0.071 0.032
J 0.809 - 0.021 0.252
F 0.783 - 0.340 0.184
O 0.587 0.112 0.008
K 0.205 0.755 - 0.103
I 0.071 0.711 - 0.078
C - 0.018 0.651 0.759
D - 0.043 0.612 0.427
B 0.314 0.156 0.793
L - 0.062 - 0.099 0.648
H 0.040 -0.022 0.446
N 0.101 - 0.218 0.443
A 0.147 -0.047 0.205
G 0.113 - 0.368 0.141

Förklarad varians i %:

23.667 14.921 15.884

Figur 9.3: Faktoranalys av AE-värden hos effektvariabler som är gemensamma
för minst två av de femton beslutsfattarna.

Faktoranalysen indikerar alltså att vi står inför tre huvudgrupper av beslutsfattare. Men

en av beslutsfattarna (C) befinner sig i ett gränsland mellan två grupper. Och beslutsfattarna H

till och med G i Figur 9.3 visar ingen klar tillhörighet till någon faktor (eftersom

korrelationerna med samtliga faktorer är lägre än gränsvärdet 0.5), men två av dem, H och N,

tycks i alla fall vara hänförbara till Faktor 3.

Låt oss då studera de tre huvudgrupperna något närmare. I detta steg kommer jag att

använda data från både berättelser och variabelfigurer.
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KOSTNADER som mål

I den första gruppen ingår beslutsfattare M till och med O i Figur 9.3 ovan. De variabler som

återfinns i R-matriserna hos minst två av beslutsfattarna i gruppen redovisas nedan.

Variablernas relativa vikter redovisas också, dvs varje variabels AE-värde i förhållande till det

totala AE-värdet i respektive R-matris.

Beslutsfattare M
KOSTNADER (0.23)
TILLVERKNING
UTOMLANDS (0.16)
PRODUKT
UTVECKLING (0.07)
LEVERANS
PRECISION (0.07)
PRISER (0.06)
NÄRHET TILL KUNDER (0.04)
KVALITET (0.04)
KUNDKRAV (0.01)
SAMARBETE MED
KUNDER (0.01)

Beslutsfattare F
KOSTNADER (0.375)
KONKURRENS (0.125)
LEVERANSPRECISION (0.09)
LEVERANTÖRERNAS
KOMPETENS (0.09)
KVALITET (0.06)
ANTAL KUNDER (0.06)
PRODUKTUTVECKLING (0.03)
NÄRHET TILL KUNDER (0.03)

Beslutsfattare E
KOSTNADER (0.28)
TILLVERKNING
UTOMLANDS (0.2)
PRODUKT
UTVECKLING (0.08)
LEVERANTÖRERNAS
KOMPETENS (0.08)

Beslutsfattare O
SAMARBETE MED KUNDER (0.14)
KOSTNADER (0.08)
KONKURRENS (0.08)
ANTAL KUNDER (0.08)
PRODUKTUTVECKLING (0.07)
LEVERANSPRECISION (0.01)
NÄRHET TILL KUNDER (0.01)
KVALlTET (0.01)
KUNDKRAV (0.01)

Besl u tsfa ttare J
KOSTNADER (0.2)
TILLVERKNING
UTOMLANDS (0.09)
PRODUKT
UTVECKLING (0.09)
KVALITET (0.09)

Figur 9.4: Effektvariabler i grupp l som är gemensamma för minst två av
beslutsfattarna i gruppen, samt variablernas relativa vikt i den
R-illatris de tillhör.

Som sagt kan det vara svårt att upprätthålla en tydlig distinktion rnellan mål, medel och

situationsgivna variabler, men vi ser i alla fall att det råder konsensus bland medlemmarna i

grupp l (med undantag för beslutsfattare O) i fråga om mål: KOSTNADER är den effekt

variabel som har högst värde. I undantagsfallet, O, delar KOSTNADER andraplatsen med ett

par variabler av annan karaktär. Följande variabler påverkar KOSTNADER hos minst två av

beslutsfattarna i gruppen: KUNDKRAV (M, E, F, O), ANTAL KUNDER (J, E, O),

KVALITET (M, E, O), KONKURRENS (M, E, F), PRISER (M, E) och INTERNATION

ELLA INKÖP (E, F).

Låt oss också granska vad som döljer sig bakom variabeln KOSTNADER genom att

vända oss till vad som framkom i berättelserna från beslutsfattarna i denna grupp. Besluts-
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fattare M konstaterade att företaget är en komponentleverantör snarare än en systemleverantör.

Och han menade att en komponentleverantör blir hårt styrd av sina kostnader, eftersom en

stldan leverantör har svårt att sälja produkter med vad han kallade ett "högt prestationsinnehåll".

Beslutsfattare E hävdade att som leverantör till bilindustrin har nlan främst att arbeta

111ed sina kostnader, eftersom det är betydligt svårare att försöka öka intäkterna. Det finns inget

utrymme för prishöjningar, nlenade E, snarare tvärtom: som leverantörer måste man sänka sina

priser. Och detta innebär en svår situation, på grund av att materialkostnaderna hela tiden ökar.

Han menade också att förutsättningen för att klara de nya, hårdare kraven från biltillverkarna

är, att man har fler än en kund i bilindustrin - för detta ger möjlighet att sprida kostnaderna på

flera kunder.

Nästa beslutsfattare i gruppen, J, menade att kundernas kvalitetskrav utgör basen för

verksamheten, sanlt att dessa krav - om man uppfyller dem - medför en ökad intern

kostnadseffektivitet. Och något "dödkött" har man inte råd med, som J uttryckte det. Vidare

talade J om vikten av leveransprecision, något som han betraktade som en smula problematiskt.

Anledningen är att detta i praktiken innebär att kostnader flyttas bakåt i förädlingskedjan,

snarare än att de mininleras i kedjan som helhet. Problenlet i detta sammanhang tycks vara, att

företaget har en tillverkningsprocess som inte tillåter alltför snlå volymer, vilket alltså ger

IIpphov till lager och därmed kostnader.

Hos besl utsfattare F handlade kostnadsresonemanget om vikten av att kunna slå ut

produktutvecklingskostnader på flera kunder, något som kan uppnås genom en inter

nationalisering av verksanlheten, samt om samma sak som hos J; problemet med att kostnader

har en tendens att skjutas bakåt i förädlingskedjan genom att biltillverkare inte vill hålla egna

lager. Problemet i fallet med F tycks vara att vissa av företagets leverantörer inte är mogna för

en hög leveransprecision, vilket medför att lager måste hållas av företaget självt.

Slutligen har vi beslutsfattare O, där KOSTNADER visserligen inte var den effekt

variabel som hade det högsta värdet, men variabeln delar som sagt andraplatsen med ett par

andra variabler. Beslutsfattare O menade att det är önskvärt att slå ut kostnader på flera kunder,

men att detta ofta är svårt när det gäller produktutvecklingskostnader; produktutveckling ger

vanligtvis kundspecifika lösningar som inte utan vidare kan erbjudas kunder som inte varit med

i utvecklingsprocessen. Han hävdade också att ett företag som fått många projekt från flera

kunder oftast blir effektivare i utvecklingsprocessen - och därmed kan de reducera kostnader.

Beslutsfattare O noterade vidare att olika aspekter på den leveransprecision sonl kunderna

kräver, exempelvis leveranser i små förpackningar och användning av Odette (ett datoriserat

system för infornlationsöverföring nlellan biltillverkare och leverantörer), ger upphov till

kostnader som det kan vara svårt att kompensera sig för.

En intressant aspekt är att samma variabel kan finnas hos två beslutsfattare, men

variabeln kan vara av helt olika karaktär i fråga om mål, medel och situationsgivna variabler. I
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gruppen är detta kanske nlest tydligt när det gäller SAMARBETE MED KUNDER; variabeln

uppträder som ett mål hos beslutsfattare O men sonl en situationsgiven variabel hos

beslutsfattare M.

Ytterligare en intressant aspekt är variabeln KONKURRENS, som har målkaraktär hos

F och möjligtvis också hos O. Kan konkurrens, som jag har klassificerat som en extern

variabel, verkligen vara ett rimligt mål? Ja, jag tror faktiskt det. Anledningen är den mycket

speciella innebörd som variabeln har, något som har kommit till uttryck i beslutsfattarnas

berättelser: att konkurrensen inte är så hård när man vällyckats kon1ma in som leverantör till en

biltillverkare. Detta eftersom biltillverkarna möter höga kostnader vid byte aven existerande

leverantör, vilket naturligtvis försätter de existerande leverantörerna i en gynnsam position. De

som inte lyckats komma in upplever däremot konkurrensen sonl hårdare, och det verkar därför

rimligt att en del beslutsfattare, som upplever sig vara i "utanförläget", betraktar KON

KURRENS som ett mål - därför att om man lyckas i konkuITensen~ kan man räkna med en

trygg tillvaro under en viss period.

LAGER som mål

Låt oss nu gå över till den andra gruppen i analysen av effektvariabler. Där finner vi

beslutsfattarna K, I och D. Motsvarande uppdelning ifråga om effektvariabler som är

gemensamma för minst två av gruppmedlemmarna och dessa v~riablers relativa vikt i de egna R

matriserna har följande utseende:

Beslutsfattare K
LAGER (0.31)
TILLVERKNING
UTOMLANDS (0.28)
INTERNATIONELL
FÖRSÄLJNING (0.27)
PRODUKTUTVECKLING (0.02)
UTVECKLING (0.02)
LEVERANSPRECISION (0.02)

Beslutsfattare I
LAGER (0.11)
INfERNATIONELL
FÖRSÄLJNING (0.11)
TILLVERKNING
UTOMLANDS (0.08)
PRODUKTUTVECKLING (0.06)
LEVERANSPRECISION (0.03)

Beslutsfattare D
LAGER (0.14)
PRODUKT
UTVECKLING (0.14)

Figur 9.5: Effektvariabler i grupp 2 som är gemensamma för minst två av
beslutsfattarna i gruppen, samt variablernas relativa vikt i den
R-matris de tillhör.

Här finner vi återigen att det finns en målvariabel som tycks vara gemensam för

gruppmedlemnlarna, och i det här fallet är denna variabel LAGER. I R-matriserna är det

följande variabler som hos minst två av beslutsfattarna påverkar LAGER: KUNDKRAVCK, I,

D) och LEVERANSPRECISION (K, I).

Vad hade då de tre beslutsfattarna att berätta onl denna variabel?
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Det finns en tydlig likhet mellan de tre: alla påpekade att biltillverkare kräver att

leverantörerna skall hålla någon form av säkerhetslager för att reducera risken för störningar.

Beslutsfattare I menade också att närhet till biltillverkarna i form av näraliggande lager blir allt

viktigare om produkterna har en hög förädlingsgrad - och en ökad förädlingsgrad var en viktig

aspekt på företagets strategi. Beslutsfattare D hävdade dock att det var svårt att arbeta med små

egna lager, eftersom vissa av insatsvarorna levereras i flytande form, i tankbilar, och att det är

orealistiskt att ta emot sådana produkter i små, dagligen inkomnlande volymer.

På subgruppnivå hittar vi också en del likheter nlellan K och I; INTERNATIONELL

TILLVERKNING och FÖRSÄLJNING är båda av målkaraktär. Och PRODUKTUT

VECKLING och LEVERANSPRECISION är av situationsgiven karaktär. Situationsgivna? Är

inte dessa två variabler viktiga handlingsparametrar för ett företag? Är de inte till och med aven

slags strategisk karaktär, alltför betydelsefulla för att läggas i händerna på en icke påverkbar

"situation"? Låt oss gå till K och I:s berättelser för att belysa detta.

När det gäller PRODUKTUTVECKLING framgick det av K, att "produktutveckling

bedrivs i samarbete med kunder"; det är något sonl kan beskrivas sonl en ofta utdragen process

över tiden, samt att produkter ofta måste anpassas tekniskt till den fordonskonstruktion som är

aktuell. Även beslutsfattare I menade att produktutveckling oftast bedrivs i samarbete med

kunderna. Han nlenade vidare att det är ovanligt att på egen hand ta fram produkter;

leverantörer som gör detta riskerar enligt beslutsfattare I att bli "överspelade". Mot den bak

grunden inser nlan att produktutveckling inte är att betrakta som något man företar sig i

isolering från omvärlden - det är något som bestänlnls av den situation i vilket mötet med

kunden kommer till stånd.

Hur är det då med LEVERANSPRECISION? Beslutsfattare K nlenade att leverans

precision är en viktig aspekt på kvalitet, något sonl kom till uttryck i dagliga leveranser av

ventilfjädertråd till Volvo. Och K sade att kvalitet på lång sikt - det är att tillfredställa kundens

behov av "fitness for use". Samtidigt framgick det att kundernas kvalitetskrav är mycket tydligt

uttalade och bolagets agerande i detta avseende blir föremål för regelbunden kontroll, i form av

inspektion på plats, från kundernas sida. En slående likhet finns i beslutsfatttare I:s

beskrivning; återigen är leveransprecision att betrakta sonl en viktig aspekt på kvalitet.

Beslutsfattare I menade också att internationella normer som reglerar kvaliteten, exempelvis

ISO 9000, är att betrakta som en inträdesbiljett - en förutsättning för att man överhuvudtaget

skall komma ifråga sonl leverantör. Det framgick vidare att biltillverkarnas krav kunde vara

svåra att påverka; det enda sättet att göra detta är, om man bedriver utvecklingsarbete

tillsammans med biltillverkare. Således kan även aktiviteter som avser leveransprecision sägas

vara betingade av den situation som uppstår i mötet med kunden.
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KVALITET som mål

Vi går vidare till den tredje gruppen i analysen av effektvariablerna. Där ingår beslutsfattarna C,

B och L enligt de krav sonl ställts tidigare; ett objekts korrelation med en icke observerad faktor

skall vara minst 0.5 för att objektet skall kunna sägas vara hänförbart till denna faktor. Här

kommer jag dock att lätta något på det kravet och även ta med beslutsfattarna H och N i

jämförelsen, eftersonl de uppvisar korrelationer nled den tredje faktorn som ligger mycket nära

0.5 (0.446 respektive 0.443). Fördelningen av effektvariablerna har följande utseende:

Beslutsfattare C
KVALITET (0.3)
INTERNATIONELL
FÖRSÄUNING (0.3)
PRISER (0.1)

Beslutsfattare H
KONKURRENS (0.11)
KVALITET (0.09)
LEVERANSER (0.07)
PRODUKTUTVECKLING (0.06)

Beslutsfattare B
KVALITET (0.22)
PRISER (0.22)
PRODUKTUTVECKLING (0.16)
KOSTNADER (0.11)
KONKURRENS (0.06)

Beslutsfattare N
PRIMÄRLEVERANSER (0.26)
KVALITET (0.19)
KUNDANPASSNING (0.19)
KOSTNADER (0.09)
PRODUKTUTVECKLING (0.07)
INTERNATIONELL
FÖRSÄLJNING (0.02)
LEVERANSPRECISION (0.02)

Beslutsfattare L
KVALITET (0.17)
PRODUKT
UTVECKLING (0.17)
KUNDANPASSNING (0.14)
LEVERANSER (0.14)
LEVERANS-
PRECISION (0.14)
PRIMÄR-
LEVERANSER (0.03)

Figur 9.6: Effektvariabler i grupp 3 som är gemensamma för minst två av
beslutsfattarna i gruppen, samt variablernas relativa vikt i den
R-matris de tillhör.

I denna grupp ser vi att KVALITET är av målkaraktär hos samtliga gruppmedlemmar. I

R-matriserna är det följande variabler som hos nlinst två av beslutsfattarna i gruppen påverkar

KVALITET: KUNDKRAV (B, C, H, L, N), KONKURRENS (L,N), LEVERANTÖR

ERNAS KOMPETENS (B, C) och SAMARBETE MED KUNDER (H, L).

Om man granskar berättelserna från gruppmedlemmarna är bilden ganska samstämmig;

kvalitet handlar om "en mängd krav som måste uppfyllas" (beslutsfattare C), "mycket

omfattande krav" CH), och att uppfylla kundernas kvalitetskrav är "ett grundläggande villkor

om man vill leverera till bilindustrin" (N). Eller som beslutsfattare L uttryckte det: "om man vill

sälja till Volvo har man helt enkelt att anpassa sig efter dessa krav". Och beslutsfattare B

berättade utförligt om hur de egna kvalitetskraven på företagets leverantörer kom till uttryck;

krav som "härstammar från de kvalitetskrav som billtillverkare ställer" på den egna
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verksamheten.

LEVERANTÖRERNAS KOMPETENS som mål

Låt mig för fullständighetens skull också säga något om de två beslutsfattare, A och G, som

hamnade utanför de tre grupper som förenas av att KOSTNADER, LAGER respektive

KVALITET uppträder sonl målvariabler. Det finns nämligen en likhet mellan dessa två utan

förliggande beslutsfattare: hos båda uppträder LEVERANTÖRERNAS KOMPETENS som

den effektvariabel med högst värde. I R-matriserna är det följande variabler son1 hos både A

och G påverkar LEVERANTÖRERNAS KOMPETENS: KUNDKRAV, KOSTNADER och

LEVERANSPRECISION.

Om vi vänder oss till berättelserna finner vi att A, som är inköpschef, diskuterar

leverantörernas kOOlpetens tydligast. Han menade i sin berättelse bl. a. att det på sikt är

meningen att företagets leverantörer skall bli mer kvalitetsmedvetna och att de skall leverera i

rätt tid, till rätt pris och rätt antal. Meningen, enligt A, är också att leverantörerna skall bli en

integrerad del i företagets verksamhet. Krav som ställs i samband med detta är, att

leverantörerna i högre grad skall acceptera företagets rutiner och dokumentationssystem.

Beslutsfattare G uttryckte sig något mindre explicit om variabeln i berättelsen, men han

menade i alla fall att det finns en obalans i de krav som företaget möter från biltillverkare och de

krav som är möjliga att ställa på de egna leverantörerna; de egna leverantörerna kan inte alltid

"agera på den höga organisatoriska nivå som krävs" enligt beslutsfattare G. Han antydde också

att företaget kan koolma att röra sig i riktning 010t en ökad andel paketlösningar när det gäller

inköpen.

Sammanfattning av analysen av eHektvariablerna

Sammanfattningsvis framtonar följande mönster vid en analys av effektvariablerna: med

lemmarna i de grupper sonl blir resultatet aven faktoranalys av effektvariabler som är

gemensamma för olinst två beslutsfattare kännetecknas främst av likheter när det gäller de

effektvariabler som har högst värden - målvariablerna. Och tre olika grupper av beslutsfattare

kan urskiljas, grupper där dessa målvariabler är KOSTNADER, LAGER respektive

KVALlTET. Till detta kan en fjärde grupp läggas, nämligen två beslutsfattare där LEVE

RANTÖRERNAS KOMPETENS utgör den viktigaste målvariabeln.
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Orsaksvariablerna: variabler som avser omvärlden

Beslutsfattarna kan också jämföras med avseende på orsaksvariabler, och jag valde att

koncentrera mig på externa orsaksvariabler i jämförelsen. Meningen i detta avsnitt är alltså, att .

jämföra beslutsfattarna oled avseende på vilka delar i omvärlden de anser sig vara påverkade

av. Jag valde vidare att koncentrera jämförelsen till endast den relativa vikten av externa

orsaksvariabler SOOl finns hos samtliga beslutsfattare. Det handlar om två variabler: KUND

KRAV och KONKURRENS. Inga andra externa orsaksvariabler finns hos samtliga besluts

fattare.

Med avseende på detta - en jämförelse i teroler av endast två variabler - blev det dock

olindre meningsfullt att använda faktoranalys SOlTI ett grupperingsinstru01ent. Jag beräknade i

stället den relativa vikten för de två variablerna hos alla beslutsfattarna genom att dividera deras

AO-värden med det totala AO-värdet hos san1tliga externa variabler. Ett exempel: hos

beslutsfattare E finns det två externa orsaksvariabler - KUNDKRAV, oled AO-värdet 8, och

KONKURRENS, n1ed AO-värdet 2. Variablernas relativa vikt blir därmed 0.8 respektive 0.2.

För elva av beslutsfattarna vidsade det sig då, att KUNDKRAVhar en högre vikt än

KONKURRENS. De fyra avvikarna är för det första N, M och C - vilka kännetecknas av att

KONKURRENS har högre vikt än KUNDKRAV. Den sista avvikaren är B, hos vilken de

båda variablerna har saOlOla vikt.

Vad som kan skönjas i stora drag är alltså två grundläggande uppfattningar om vilken

del av omvärlden sonl är n1est drivande med avseende på det egna företagets aktiviteter;

kunderna eller konkurrenterna. Låt oss då se näm1are på vad SOOl kännetecknar en kunddriven

respektive en konkurrensdriven syn - geno01 att granska vad som fraolkon1 i beslutsfattarnas

berättelser.

KUNDKRAV som viktigaste externa orsaksvariabel

I gruppen där KUNDKRA V do01inerade över KONKURRENS framtonar en olång

din1ensionell bild av kundernas krav. Internationell verksa01het, geografisk närhet, färre antal

leverantörer, utvecklingsansvar hos leverantörerna, säkerhetslager, att leverantörer ibland

måste förbinda sig att inte sälja produkter som utvecklats tillsammans med biltillverkare utanför

sanlarbetet, leveranssäkerhet, priser, klar ansvarsfördelning - allt detta är aspekter som blir

föremål för kundernas krav. Kraven framstår enligt beslutsfattarna dessutom som mycket

uttryckligt forn1ulerade. Vanligtvis är de uppbyggda n1ed basen i internationella norOler SOOl

ISO 9000 och införlivade i avtal med leverantörer.

När man granskar dessa nomler (se till exempel ISO 9000: 1987/Europastandard EN 29

001: 1987) är det slående hur många delar av leverantörernas verksan1het son1 är föremål för
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biltillverkarnas krav. Företagsledningens arbetsuppgifter, företagets organisation, inköp,

dokumentation, utbildning av personal, rutiner, instruktioner, styrmedel, processer, kontroll

utrustning, fixturer, produktionsresurser, packning, hantering, lagerlokaler - ja, listan över

aspekter som regleras tycks närmast oändlig.

Som om det inte vore nog med detta tvingas leverantörerna underkasta sig en mycket

noggrann kontroll av att kraven uppfylls - biltillverkarna kontrollerar "allt" som beslutsfattare L

uttryckte det. Denna kontroll ger naturligtvis biltillverkarna en mycket intim insyn i sina

leverantörers verksamhet. Observera: i sina leverantörers verksamhet; alla leverantörer blir

föremål för kontroller, vilket ger biltillverkarna en speciell ställning när förhållandet till en av

dessa leverantörer blir föremål för exempelvis förhandling. Men detta tycktes inte bekymmra

beslutsfattarna i gruppen i nämnvärd utsträckning. Det tycks alltså inte vara någon Gogol

liknande stämning som är för handen när biltillverkarnas kvalitetsrevisorer knackar på

leverantörernas dörr. Några av beslutsfattarna talade istället om detta sonl viktiga inlärnings

tillfällen; konstruktiva dialoger kunde uppstå i en kollegial atmosfär.

En annan intressant aspekt på kraven är, att de i ökad omfattning avser system

leveranser. Men inte i obegränsad omfattning - flera av beslutsfattarna poängterade att det finns

vissa delar som biltillverkarna vill behålla i egen regi, exempelvis designtunga delar och

växellådor. Hos flera av beslutsfattarna kunde man här skönja en upplevd konflikt inom

biltillverkarnas företag; om systenlköpen drivs till sin spets, dvs om biltillverkarna reducerar

sig själva till anläggningar där färdiga systern från leverantörer sätts samman, hotar det

posi tionen för ett flertal avdelningar inom bilföretagen - allra tydligast kanske i fallet med

konstruktionsavdelningarna. Exempelvis berättade beslutsfattare E att följande kommentar från

konstruktionsavdelningar hos biltillverkare inte var ovanlig när de besöktes av företagets

representanter: "Nu är du här för att ta mitt jobb". Han menade också att det tycks uppstå

sprickor mellan konstruktions- och inköpsavdelningarna hos biltillverkarna; de båda funk

tionerna drar enligt beslutsfattare E åt olika håll när det gäller hur mycket som skallläggas ut på

leverantörer.

KONKURRENS som viktigaste externa orsaksvariabel

När det gäller den grupp av beslutsfattare där KONKURRENS hade högre relativt värde än

KlTNDKRAV (beslutsfattare C, M och N), samt samma värde (beslutsfattare B), framträder en

intressant bild. Beslutsfattarna hävdade nämligen att konkurrens är något relativt; när man väl

lyckats få en order, befinner man sig i en skyddad position - i alla fall på kort sikt. Anledningen

är att biltillverkare inte gärna byter leverantör så länge den aktuella fordonsmodellen fortfarande

produceras, eftersom detta är förenat med omställningskostnader av olika slag. I detta läge - i

"innerläget" - är konkurrensen alltså inte särskilt hård. Men i ytterläget kan den vara nog så
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hård, vilket ger en bild av konkurrens som något stötvis förekonlmande. Och för att hamna i

innerläget nämndes flera faktorer som exempelvis systemförsäljnings- och utvecklings

kapacitet, samt prinlärleverantörsskap.

Vad som är anmärkningsvärt med de fyra beslutsfattare i denna grupp är för övrigt att

alla betraktade sina företag som ledande eller på andra sätt unika, och således sonl innehavare

av olika typer av fördelar i förhållande till konkurrenterna. Detta konl till uttryck i deras

berättelser, och några exempel på detta är de termer i vilka de beskrev verksamheten: "Ledande

roll i Europa" (beslutsfattare M), " ... produkten är både gjuten och bearbetad Inget annat

europeiskt företag har konlpetens att genomföra båda dessa aktiviteter" (C), " den största

tillverkaren i Europa nled en marknadsandel på 47 %" (B), och "teknologiskt försprång" (N).

Det kan också noteras att beslutsfattare M gav uttryck åt faran att konkurrera nled

kunderna; något sonl hans företag, SKF, ville undvika sedan man en gång i tiden startat ett

företag med namnet Volvo - något sonl irriterade befintliga kunder i den då unga bilindustrin.

Sammanfattning av analysen av orsaksvariablerna

Sammanfattningsvis kan nlan urskilja två delar i onlvärlden, eller externa orsaksvariabler, som

har det gemensamt, att de uppträder som orsaksvariabler hos samtliga av beslutsfattarna. Dessa

två variabler är KUNDKRA V och KONKURRENS. Inga andra externa orsaksvariabler

återfinns hos samtliga beslutsfattare.

Beslutsfattarna fördelar sig på två grupper när det gäller vilken av dessa variabler som

har högst relativ vikt. I den ena gruppen, till vilken huvuddelen av beslutsfattarna kan

hänföras, har KUNDKRA V högre vikt än KONKURRENS. Och i den gruppen är det en

mångdimensionelI bild av kundernas krav sonl franlträder; det tycks knappt finnas någon

aspekt på den "egna" verksanlheten som inte påverkas av kundernas krav.

Den andra gruppen består av beslutsfattarna C, M, N och B. De tre förstnämnda

kännetecknas av att KONKURRENS har högre relativ vikt än KLTNDKRAV, nledan B känne

tecknas av att de båda variablerna har samma vikt. Konkurrens beskrivs hos denl sonl något

stötvis förekommande; konkurrensen är inte så hård när nlan väl lyckas få en order.
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En iämförelse av sambanden i omvärldsmodellerna

De fem typerna av samband - och återföringssamband

I beskrivningsschemat diskuterade jag fem sambandstyper: handlingsfrihet, deternlinism,

företagsfokus, omvärldsfokus samt interaktion. Analysen av hur dessa sambandstyper fördelar

sig på var och en av beslutsfattarna (i Bilaga 5) visade också att det finns återföringssamband

hos fyra av beslutsfattarna (A, K, G och O). Eftersom dessa återföringssamband inte låter sig

klassificeras i tenner av de övriga sambanden, valde jag att redovisa dem separat i Bilaga 5.

Även här ingår de som en separat sarrlbandstyp. En faktoranalys av de femton beslutsfattarna

med avseende på antalet samband av dessa sex typer resulterar i följande två faktorer:

Faktor l Faktor 2

N 0.968 0.198
M 0.953 0.266
I 0.947 0.321
L 0.914 0.372
C 0.840 0.464
H 0.836 0.549
G 0.828 0.394
E 0.771 0.637
D 0.700 0.451
K 0.672 0.674
J 0.650 0.728
F 0.628 0.690
B 0.580 0.808
A 0.065 0.972
O 0.424 0.902

Förklarad varians i 0/0:

56.940 36.691

Figur 9.7: Faktoranalys av sambandstyperna med avseende på de
femton beslutsfattarna.

Två grupper av beslutsfattare kan således urskiljas, men precis som vid flera av de

tidigare jämförelserna finner vi att flera av beslutsfattarna befinner sig i ett gränsland mellan de

två grupperna. Allra tydligast är detta kanske i fallet nled beslutsfattare K som uppvisar i stort

sett samma samma korrelation med både Faktor 1 och Faktor 2.

Hur skall då dessa skillnader tolkas? Onl man studerar de olika sambandstypernas

relativa vikt hos var och en av beslutsfattarna finner man följande: hos majoriteten av

bes!utsfattama är det två typer av samband sonl är klart och tydligt dominerande, nänlligen

detenninism och företagsfokus (det enda undantaget är beslutsfattare A, där företagsfokus och
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handlingsfrihet dominerar). Och förhållandet mellan detenninism och företagsfokus skiljer sig

mellan de två grupperna.

De beslutsfattare som uppvisar en tydlig tillhörighet med Faktor l (N, M, I, L, C, G,

och D) kännetecknas av att determinism har högre relativ vikt än företagsfokus. Undantag är C

och D, där de båda sambandstyperna har en identisk vikt. Det kan jämföras med de

beslutsfattare som är tydligt kopplade till Faktor 2, A och O, där företagsfokus har högre relativ

vikt än detenninism. Även i gränslandet (H, E, K, J, F och B) kännetecknas beslutsfattarna av

att företagsfokus är mer framträdande än detenninism.

För att få en meningsfull och entydig gruppindelning skiljer jag mot denna bakgrund

mellan två grupper. I den första gruppen, huvuddelen av Faktor l-gruppen, ingår beslutsfattare

där samband av typen detenninism har högst relativ vikt. Dessa beslutsfattare är N, M, I, L och

G. Hos alla övriga beslutsfattare har samband av typen företagsfokus högre vikt än

detenninism (undantag är C och D, där de båda typerna har identisk vikt).

När det gäller de övriga sambanden är det svårt att finna något tydligt mönster bland

beslutsfattarna. Detta gäller både på gruppnivå och för alla femton beslutsfattare. Det kan i alla

fall noteras att samband av typen interaktion har den tredje högsta relativa vikten hos åtta av

beslutsfattarna, samt att sådana samband delar tredjeplatsen med andra variabler hos fem av

beslutsfattarna. Vidare hamnar samband av typen handlingsfrihet och omvärldsfokus sist eller

näst sist hos huvuddelen av beslutsfattarna. Och i de fyra fall där återföring var för handen,

hamnade denna typ av sanlband sist (A och O), på femte plats (G) och på fjärde plats (K).

Sammanfattningsvis är det två typer av samband som dominerar hos så gott som

samtliga beslutsfattare - företagsfokus och determinism. Två grupper kan urskiljas; i den ena,

den minsta, är determinism mer franlträdande än företagsfokus, och i den andra är förhållandet

det omvända (samt en identisk vikt för determinism och företagsfokus hos två av besluts

fattarna).

Sambandstyperna i omvärldsmodellerna

I det här avsnittet skall ingen uttrycklig gruppering av beslutsfattarna göras, utan meningen är

istället att gå en snlula djupare in i vad som omfattas av de sambandstyper som diskuterades i

avsnittet ovan. Blicken skall alltså vändas mot de olika sambandstyperna och deras specifika

innehåll i beslutsfattarnas modeller. I jämförelsen koncentrerar jag mig på de sambandstyper

som omfattar omvärlden (handlingsfrihet, deternlinism och omvärldsfokus) samt gränslandet

mellan företaget och omvärlden (interaktion). Data för diskussionen kommer från R-matriserna

och beslutsfattarnas berättelser.

När det gäller handlingsfrihet, dvs interna orsaker leder till externa effekter, kan det till

att börja med noteras, att kunderna blir föremål för handlingsfrihet endast hos två beslutsfattare;



192

A och O. I dessa undantagsfall är det hos A den interna variabeln PRODlTKTUTVECKLING

som påverkar KUNDERNAS KRAV och hos B är det NÄRHET TILL KUNDER som

påverkar KUNDERNAS KRAV. Denna svårighet att påverka kunderna kommer också till

uttryck i beslutsfattarnas berättelser. Ett exempel är beslutsfattare I, som konstaterade följande:

"Vidare är biltillverkarnas krav svåra att påverka. Den enda möjligheten
att göra detta är, om man bedriver utvecklingsarbete tillsammans med
biltillverkare. Men om biltillverkarnas krav redan är specificerade,
exempelvis i fråga om standardiserade produkter, är möjligheterna att
som leverantör påverka dessa krav mycket små."

Hos flertalet beslutsfattare är det istället två andra delar i omvärlden som blir föremål för

påverkan, nämligen de egna leverantörerna och konkurrenterna. Exempel på variabler som

påverkar LEVERANTÖRERNAS KOMPETENS i R-matriserna är EGNA KVALITETS

KRAV (D), KVALITET (F), samt KVALITETSKONTROLLER och PRODUKTUTVECK

LING (A). Interna variabler som påverkar KONKURRENS är exen1pelvis FÖRVÄRV (B),

NÄRHET TILL KUNDER och SYSTEMFÖRSÄLJNING (F), NÄRHET TILL KUNDER

och NOLLFELSLEVERANSER (H), samt NÄRHET TILL KUNDER, KVALITET och

PRODUKTUTVECKLING (O).

Om vi går över till samband av typen determinism finner vi, som redan nämnts ovan,

att KUNDKRAV och KONKURRENS är de deterministiska variabler som återfinns hos

samtliga beslutsfattare. Inte hos någon beslutsfattare finner man någon annan extern variabel

som påverkar en intern variabel på ett direkt sätt.

När det gäller omvärldsjokus, dvs externa orsaker leder till externa effekter, är det

frän1st sarnband mellan kundernas krav och konkurrens som är för handen. KUNDKRAVsom

orsak till KONKlJRRENS finns exempelvis hos O, L, H och G. Denna typ av samband var

dock inte särskilt frekventa. Det antyder att det egna företaget, snarare än omvärlden i sig, är en

naturlig utgångspunkt för kausala antaganden on1 omvärlden; i huvuddelen av alla utsagor

uppträder alltså interna variabler son1 antingen orsaks- eller effektvariabel.

Den sista san1bandstypen som skall behandlas här är interaktion, dvs samband där

relationsvariabler uppträder som orsaks- eller effektvariabler. Det kan noteras att de överlägset

mest frekventa relationsvariablerna avser relationer till kunder. Ett betydligt lägre antal avser

relationer till egna leverantörer, och några enstaka avser just-in-time-relationer i allmänhet och

relationer till andra leverantörer till fordonsindustrin.

Låt mig stanna en stund vid relationer till egna leverantörer, en variabel som alltså har

lägre vikt i R-matriserna än relationer till kunder, för att redovisa några typiska kommentarer

som framkom i beslutsfattarnas berättelser. Beslutsfattare D, från företaget Ljudisolering, hade

följande att berätta:
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"Inom bilindustrin blir det allt vanligare med systemköp. Samnla trend
finns dock inte när det gäller Ljudisolerings inköp. Detta beror i sin tur
på att förutsättningarna är olika, vilket kan illustreras med följande exempel.
Ljudisolering säljer mattor, vilka består av detaljer som köps från fyra olika
håll. Alltså skulle man kunna se den fårdiga mattan som ett system bestående
av fyra olika komponenter. För övrigt köpte exempelvis Volvo tidigare mattor
själva, men nu köper Ljudisolering in dem istället, vidareförädlar dem, och
säljer dem till Volvo - därmed köper Volvo ett slags system. Men för Ljud
isolering är det inte aktuellt att köpa in den fårdiga mattan, av två skäl. För det
första utgör produktionen av mattan en del av Ljudisolerings affärside - och
kunskap om hur mattan produceras vill man därför inte lämna ut tillleverantörema
av de olika detaljerna. För det andra vill biltillverkarna inte handla med agenter;
alltså måste man förädla produktenla om man inte vill reducera sig själv till ett
handelsföretag och därmed riskera att bli passerad."

Vi kan fortsätta med ett avsnitt från berättelsen av beslutsfattare E, Trustor Automotive

"Närheten till kunderna är större än närheten till leverantörerna, av flera orsaker.
De produkter som säljs är mer skrymmande och har högre förädlingsgrad,
produktutveckling sker tillsammans med kunderna och i mindre omfattning
med leverantörerna, och just-in-time-Ieveranser krävs av kunderna. Just-in
time-leveranser på inköpssidan är viktiga ur kapitalrationaliseringssynpunkt,
men samtidigt kännetecknas TA:s produktionsprocesser inte av samma sekventiella
ordning som motsvarande för biltillverkarna. Kraven på just-in-time drivs alltså
av biltillverkarna, men i förlängningen kommer TA att ställa motsvarande krav
på sina leverantörer."

Låt oss också lyssna till beslutsfattare K:

"Generellt kan man säga, att systemet som helhet inte uppnått fullständig
reducering av lager och kostnader. Istället pressas problem bakåt av slut
kunderna, och slutkundernas leverantörer måste i sin tur försöka föra
problemen bakåt till sina leverantörer. Dock kan det sistnämnda inte drivas
hur långt som helst; ju längre bort från slutkunderna man kommer, desto
mindre kompetenta leverantörer finner man; leverantörer som inte alltid
har den disciplin som fordras. Dessutom slutar kedjan ofta hos råvaru
leverantörer som måste producera i "batches"; och därmed kan de knappast
undvika att hålla lager. Någonstans slår man alltså huvudet i väggen. Men ju
närmare slutkundema man kommer, desto större blir förutsättningarna att
arbeta med just-in-time-relationer. Dock finns det en viktig restriktion även
i denna ände - ju längre man driver just-in-time-konceptet, desto större blir
känsligheten för störningar. Och för att reducera risken för störningar kräver
vissa kunder att leverantörerna skall hålla säkerhetslager i någon fonn.
Ytterligare en restriktion för just-in-time-Iösningar är att de kräver attityd
förändringar och utbildningsinsatser, något som tar tid."



194

Och beslutsfattare A hade följande att säga:

"I regel kommer Autoliv in förhållandevis sent i biltillverkarnas produkt
utvecklingsprocesser, och ibland blir knappheten på tid stor när det gäller
att få tag i leverantörer som kan tillhandahålla delar som uppfyller specifi
kationerna. Följden blir att Autoliv inte alltid har tid att lyssna på leveran
törernas synpunkter; det blir i första hand en fråga om att ställa de krav som
ges i biltillverkarnas specifikationer."

Den bild som framtonar av leverantörsrelationer är alltså att de är mindre utvecklade än

kundrelationer. Flera anledningar till detta kan skönjas: man känner ett krav från kunderna att

själv "förädla" produkterna (och då blir det mindre aktuellt med omfattande samarbeten med

bakomliggande led), de egna leverantörerna är inte alltid tillräckligt kompetenta för att klara de

uppgifter som en långt driven arbetsfördelning innebär, skillnader i teknologi mellan olika led

medför att intima utbytesrelationer blir mest aktuella i närheten av slutkunderna (fordons

tillverkarna), samt att kunderna inte ger tidsmässigt utrymme för utveckling av leverantörs

relationer.

Låt mig till sist också säga något om beslutsfattarnas syn på utbytesrelationer med andra

leverantörer till fordonsindustrin. På denna punkt är alla berättelser i det nännaste helt entydiga:

beslutsfattarna menade att fordonstillverkare vill känna en tydlig ansvarsfördelning i sitt

förhållande till sina leverantörer, och därför tar fordonstillverkare själva ansvar för aktiviteter

som avser koordinering mellan olika leverantörer (exempelvis i fråga om s.k. snittytor, dvs hur

komponenter från olika leverantörer skall passa ihop). Ett par exempel på detta kan hämtas

från beslutsfattare A och E):

"Autoliv har få egentliga samarbeten med företag som levererar andra
produkter till bilindustrin. Dock fordras viss koordinering med stol- och
rattillverkare (det sistnämnda därför att vissa air bags placeras i ratten).
Men detta är i hög grad styrt av biltillverkarna; de specificerar vilka stolar
och rattar som skall ingå i bilarna, och Autoliv har att anpassa sig till detta."

"När det gäller leverantörer av kompletterande produkter, dvs produkter
med vilka TA:s produkter måste passa ihop, är det inte särskilt aktuellt
med samarbeten. Detta därför att biltillverkarna är projektledare i detta
sammanhang; det är de som anger specifikationerna för de olika produkterna.
Dessutom vill biltillverkarna ha en klar ansvarsfördelning - de vill veta
vem av leverantörerna som har konstruktionsansvar för de olika produkter
de köper in. "

Samn1anfattningsvis har jag i detta avsnitt försökt belysa innehålet i de sambandstyper

som avser omvärlden. Handlingsfrihet förekommer sällan i förhållande till kunderna, utan i

stället till egna leverantörer och konkurrenter; determinism är präglat av KONKURRENS och
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KUNDERNAS KRAV; omvärldsfokus förekommer endast sparsamt och avser främst

samband mellan de två sistnämnda variablerna, medan interaktion präglas av att relationer till

kunder betraktas som mer utvecklade än relationer till egna leverantörer och andra leverantörer

till fordonsindustrin.

En iämförelse av komplexitet i omvärldsmodellerna

Några ord om uppläggningen av de föliande avsnitten

I beskrivningsschemat har jag berört komplexitet i två meningar. Den första avser komplexitet

som en variabel, dvs något som vi kan tala om i termer av "hög" eller "låg". Den andra

meningen har en mer kvalitativ innebörd, nämligen förekomst av system i systemet. Nedan

inleder jag med komplexitet i den första meningen. Jag gör först ett försök att gruppera

beslutsfattarna i termer av samband - med hjälp av de tre indikatorer jag valt för detta: M-täthet,

vägkvot och återföringsgrad. Sedan grupperar jag beslutsfattarna med avseende på grad av

hierarki. Avslutningsvis jämför jag beslutsfattarna med avseende på komplexitet i tetmer av

system i systemet (CONCOR-blockens utseende och påverkan inom och mellan blocken).

M-täthet

M-täthet avser det faktiska antalet samband av första graden i förhållande till det möjliga antalet

sådana samband i en M-matris (eller, om man så vill, det faktiska antalet pilar i en variabelfigur

i förhållande till det möjliga antalet pilar). M-tätheterna för de femton beslutsfattarna redovisas i

figuren nedan.

A 0.063 F 0.088 K 0.115

B 0.066 G 0.250 L 0.152

C 0.058 H 0.110 M 0.119

D 0.088 0.066 N 0.128

E 0.075 0.042 O 0.147

Figur 9.8: M-tätheten i de femton beslutsfattarnas omvärldsmodeller.

Vi ser alltså att omvärldsmodellerna till största delen består av frånvaro av kausala

relationer mellan variabler; "allting hänger inte ihop med allting annat". Eftersom det även finns

samband av högre grad i alla omvärldsmodeller får läsaren dock vänta ett slag på grupperingen

av beslutsfattarna.
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Vägkvot

Vägkvoten avser förhållandet mellan antalet samband av högre grad och antalet samband av

första graden. Indikatorn avser med andra ord att fånga in i vilken utsträckning indirekta

samband mellan variabler är för handen. En vägkvot som är lika med ett visar att antalet

samband av båda slagen är lika stort, och en vägkvot med ett värde som är större än 1 visar att

antalet samband av högre grad är större än antalet samband av första graden. I figuren nedan

redovisas de aktuella vägkvoterna:

A 20.25 F 1.000 K 5.667

B 0.286 G 2804.727 L 0.400

C 0.111 H 1.000 M 2.320

D 0.688 1.000 N 1.100

E 0.388 0.100 O 71.425

Figur 9.9: Vägkvoter i de femton beslutsfattarnas omvärldsmodeller.

Här ser vi att för sex av beslutsfattarna är vägkvoten < 1, för tre av dem är vägkvoten

lika med 1, och för sex av dem är vägkvoten > 1. Vad som kan noteras är alltså, att vägkvoten

är större än O i samtliga fall - dvs indirekta samband mellan variabler förekommer hos alla

beslutsfattare.

Äterföringsgrad

Eftersom en del av sambanden av högre grad innehåller återföring, blir det aktuellt att även ta

hänsyn till detta innan beslutsfattarna grupperas. Den valda indikatorn, återföringsgrad, avser

antalet återföringssamband i förhållande till det totala antalet samband i omvärlds-modellerna.

Återföring finns bara hos fyra av beslutsfattarna, och återföringsgraden är där följande:

0.031 (beslutsfattare A), 0.063 (G), 0.086 (K) och 0.011 (O).

För att komma in en smula djupare i detta kan vi ägna en stund åt hur återföringen

kommer till uttryck hos de fyra beslutsfattarna. I anslutning till detta skall jag också försöka

jämföra återföringssambanden som de kommer till uttryck i R-matriserna och berättelserna.

När det gäller beslutsfattare A finner vi en loop som omfattar fyra variabler: KUND

KRAV påverkar GRAD AV EGEN TILLVERKNING/KÖP som påverkar KOSTNADER som

påverkar LEVERANSPRECISION - som påverkar KUNDKRAV. I hans berättelse finns det

emellertid inget som utvecklar innebörden i loopen. Men det finns inte heller något som

motsäger den.



197

I G:s fall finns det tolv variabler i omvärldsmodellen - och alla utom tre av dem är

inblandade i en svårgenomtränglig massa av återföring. Meningen i detta avsnitt var visserligen

att jag skulle utreda hur återföringen kommer till uttryck, men i fallet med G får jag helt enkelt

konstatera att jag misslyckades - ty jag lyckades inte följa med i alla loopar. Det kan i alla fall

noteras att en modell där huvuddelen av variablerna är inblandade i återföring snabbt blir

svårbegriplig, trots att antalet variabler är förhållandevis lågt. Det kan också noteras att inget i

G:s berättelse antyder att synen på samband mellan variabler domineras av återföringstankar.

Hos K finner vi en loop som omfattar två variabler; INTERNATIONELL FÖR

SÄLJNING påverkar och påverkas av INTERNATIONELL TILLVERKNING. Mot bakgrund

av K:s berättelse om verksamheten framstår denna loop som naturlig; han menade att en viktig

utgångspunkt för internationell verksamhet är närhet till kunder. Som exempel på detta

berättade han att en av företagets divisioner i USA förlorar marknadsandelar till en lokal

konkurrent - och han menade att det var ett strategiskt misstag att inte tidigare etablera till

verkning i USA.

När vi vänder oss mot beslutsfattare O återfinner vi två loopar. Strukturen är identisk

med den som finns hos K och A; den första loopen hos O omfattar två variabler och den andra

omfattar fyra variabler. Den första loopen utgörs av INTEGRATIONSGRAD I KOMPO

NENTERNA som påverkar och påverkas av PRODUKTUTVECKLING. I O:s berättelse

framgår det att "integrerade komponenter" avser ett samlat ansvar för ett flertal olika detaljer,

samt att integrationsgraden har ökat över tiden för företagets viktigaste produkt; instrument

paneler. Beslutsfattare O menade också att kundspecifik design är ett betydelsefullt inslag i

denna produkt, samt att huvuddelen av produktutvecklingen i regel bedrivs tillsammans med

kunderna. Han sade dessutom uttryckligen, att den som skall leverera integrerade komponenter

till biltillverkare också måste vara beredd att ta på sig utvecklingsanvar för dessa.

Den andra loopen hos beslutsfattare O har följande utseende: NÄRHET TILL

KUNDER påverkar KUNDERNAS KRAV som påverkar KVALITET som påverkar STAND

ARDISERING - som påverkar NÄRHET TILL KUNDER. Om man jämför denna loop med

vad O sade, framgår det tydligt att KUNDERNAS KRAV påverkar KV ALITET; O menade

bl.a. att leveransprecision är en viktig aspekt på kvalitet, och att kunderna kräver fullständig

leveranssäkerhet och små egna materialfasader. Vidare framgår det av berättelsen att kunderna

kräver närhet av sina leverantörer, men det framgår inte explicit att närhet påverkar kundernas

krav. Inte heller framgår det explicit i berättelsen att kvalitet påverkar standardisering - eller att

standardisering påverkar närhet till kunder.

Intressant att notera är att den stora andelen variabler i återföringssamband hos G

påverkar variablernas världen i G:s R-matris på ett sådant sätt, att G framstår som helt extrem i

jämförelse med de andra beslutsfattarna; värdena närmast exploderar i den beräkningsrutin som

jag använt för att generera R-matriser. Om man rangordnar totalvärdena i alla R-matriser
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(summan av samtliga ackumulerade orsaks- eller effektvärden), finner man också att följande

beslutsfattare intar de främsta platserna: G, 0, A och K. Alltså de beslutsfattare med återföring

i modellerna. Detta är inte så konstigt, eftersom värdena inne i R-matriserna ju anger antalet

samband som finns mellan variablerna - och ju mer återföring, desto fler samband blir aktuella.

Sammanfattningsvis återfinns återföring endast hos fyra av beslutsfattarna. De skiljer

sig dessutom i termer av återföringsgrad. Jag har också försökt visa att återföringen ibland

finns beskriven i beslutsfattarnas berättelser, ibland inte. Här finns det anledning att återigen

upprepa, att tidigare studier visat att vi kan förvänta oss fler inslag av återföring när besluts

fattare "tvingas" ta ställning till samband mellan ett antal variabler i en uppställning, som en

exempelvis variabelfigur, än när de har möjlighet att i en mer "spontan" form diskutera sina

kausala antaganden - som i en intervju.
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Komplexitet i termer av samband - en gruppindelning

De tre indikatorerna ovan avser olika aspekter på san1band i omvärldsmodellerna. Och en

okulär besiktning av de tre indikatorerna antyder att det finns ett mönster som kan uttryckas på

följande sätt: ju större täthet i M-matrisen, desto fler samband av högre grad kan vi förvänta

oss, och desto troligare är det att några variabler hittar tillbaka till sig själva i form av

återföring. Detta togs som utgångspunkt för ett försök att gruppera beslutsfattarna i termer av

de tre indikatorerna. Nedan redovisas resultatet aven faktoranalys av följande observationer för

var och en av de femton beslutsfattarna: 1) antal fyllda element i M-matrisen (dvs samband av

första graden), 2) antal tomma element - exklusive elementen i diagonalen - i M-matrisen, 3)

antal samband av högre grad och 4) antal återföringssan1band.

Faktor 1 Faktor 2

F 1.000 0.014
I 0.999 0.028
D 0.999 0.045
N 0.998 - 0.029
E 0.997 0.071
B 0.997 0.077
C 0.996 0.085
H 0.995 - 0.092
J 0.995 0.079
L 0.994 0.080
M 0.979 - 0.200
K 0.793 0.610
O - 0.208 - 0.978
G - 0.305 0.952
A 0.437 - 0.899

Förklarad varians i %:

79.033 20.840

Figur 9.10: Faktoranalys av med avseende på samband i termer
av komplexitet som en variabel.

Här kan vi alltså urskilja två grupper. Den första gruppen, huvuddelen av besluts

fattarna, F-M om man läser uppifrån och ned i figuren, kännetecknas av relativt låg täthet i M

matriserna, relativ låg vägkvot samt inga återföringssamband. I den andra gruppen finner vi 0,

G och A - vilka kännetecknas av relativt hög täthet i M-matriserna, relativt hög vägkvot och

förekomst av återföring. Beslutsfattare K hamnade mellan grupperna; denne beslutsfattares M

matris har en täthet som ligger i mellanregistret samtidigt som återföringsgraden är högre än

hos de andra beslutsfattarna med återföring.
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Grad av hierarki

Den sista indikatorn på komplexitet som en variabel är hierarkikoefficienterna för AO och AE

värdena, b (AO) och b (AE). Dessa värden skattades, som sagt, med hjälp aven ekvation som

antas representera ett system i "steady-state" när b = 1. En kort repetition om hur b skall tolkas

kan vara på plats: om b = Ofinns ingen hierarki alls, för då är alla variabelvärden identiska.

Och O< b < 1 innebär att fördelningen är mindre hierarkisk än i "steady-state". Följaktligen

innebär b > 1 att fördelningen är mer hierarkisk än i "steady-state". Kort sagt: ju störe b, desto

mer hierarkisk fördelning - och därmed också en högre grad av komplexitet.

Givet idealfallet ("steady-state") kan vi tala om hierarki i benlärkelsen "hög" och "låg"

(dvs högre eller lägre grad av hierarki än i idealfallet), och eftersom både orsaks- och

effektvariabler är för handen, erhåller vi fyra möjliga kombinationer - med andra ord den

välbekanta "fyrfältaren". I figuren nedan har jag plottat b-värdena (från Bilaga 5) för de femton

beslutsfattarna, och genonl att tänka oss två streck genom figuren ovan, dragna från värdet ett

på båda axlarna, kan vi också omedelbart visualisera att beslutsfattarna hamnar i alla fyra fälten.

b (AO) 2. O I 1

1.5,..

1.0
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

b (AE)

Figur 9.11: Hirerarkikoefficienten b för AO- och AE-världen i
beslutsfattarnas omvärldsmodeller.

Ett par saker är intressanta att notera med avseende på denna fördelning. För det första

är b = 1 endast för en beslutsfattare (C, där b (AO) = 1). "Steady-state" tycks alltså vara ett

undantagsfall, eller just idealfall, när det gäller mitt datamateriaI. För det andra kan det noteras
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att beslutsfattarna i gruppen med återföringssamband, relativt hög vägkvot och relativt hög M

täthet (A, G, K och O) finns i kOITlbinationen "låg-låg". För det tredje, och för huvuddelen av

beslutsfattarna - alla utom A, F och J och N - gäller att b (AO) > b (AE). Med andra ord: hos

huvuddelen av beslutsfattarna är orsaksvariablerna nler hierarkiskt ordnade än effekt

variablerna.

System i systemet och externa variabler

Vi skall nu börja närma oss komplexitet i den andra meningen som är aktuell här - komplexitet

som ett mönster av system i systemet. Ovan har jag delat in varje omvärldsmodell i ett antal

subsystem i form av block - där variablerna inom varje block kännetecknas av likhet i fråga om

strukturell ekvivalens.

Jag använde som sagt CONCOR på fyrablocknivån för att identifiera subsystem hos

alla beslutsfattare, vilket genererade 60 block (15 x 4 =60). För fem av beslutsfattarna innehöll

ett av blocken en variabel som inte liknade de andra i strukturell ekvivalens; fyrablocknivån var

där för grov. Då klyvde jag de aktuella blocken, och detta resulterade i ytterligare fem block.

Det totala antalet block, eller subsystem, som är för handen här uppgår alltså till 65. När det

gäller dessa block är det intressant att konstatera, att inget av dem är identiskt med något annat i

fråga om de variabler som ingår. Så med avseende på den totala uppsättningen variabler i

subsystemen, får jag helt enkelt konstatera, att på denna punkt påträffas den största

heterogeniteten i beslutsfattarnas modeller. Det betyder att ingen gruppindelning har kännts

nleningsfull på denna nivå.

Jag valde i stället att fokusera på externa variabler och deras fördelning i blocken.

Följande kan noteras som utgångspunkt: det totala antalet variabler i de femton beslutsfattarnas

modeller är 221. Och det totala antalet variabler som jag klassificerade som externa är 45. De

externa variablerna utgör därmed 20 % av alla variabler. Detta har medfört att jag funderat på

om min datainsamling egentligen fångat in så mycket onl beslutsfattarnas omvärldsmodeller;

när man granskar variablerna i subsystemen kan man få intrycket att det handlar om något slags

interna företagsmodeller. Men om man granskar hur variablerna fördelar sig över blocken, blir

bilden följande: 34 stycken block innehåller externa variabler, vilket innebär att 52 % av de 65

blocken innehåller externa variabler. Andelen block med externa variabler är alltså betydligt

högre än andelen externa variabler i förhållande till det totala antalet variabler.

Min tolkning av detta är följande. Externa variabler är visserligen i "nlinoritets

ställning" i datamateriaiet, men de är utspridda över variabelblocken på ett sådant sätt, att drygt

hälften av alla block ändå innehåller externa variabler. Externa variabler förefaller därför att

vara betydelsefulla inslag i det kitt som håller samman beslutsfattarnas omvärldsmodeller.

För att fortsätta en stund till med helhetsbilden, kan också följande noteras. Antalet
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block som innehåller externa variabler är, som sagt, 34. Av dessa innehåller 23 block endast en

extern variabel och 11 block innehåller två externa variabler. Inget block innehåller fler än två

externa variabler. Jag tolkar detta som att externa variabler endast i begränsad utsträckning är

strukturellt ekvivalenta med andra externa variabler - och alltså i större utsträckning strukturellt

ekvivalenta med interna variabler. Med andra ord: omvärlden, i form av de variabler den

representeras av, uppträder i huvuddelen av fallen på ett likartat sätt som interna variabler.

Detta betyder att omvärlden i beslutsfattarnas modeller inte är att betrakta som en

homogen massa; olika externa variabler uppträder på olika sätt, i så måtto att de i huvuddelen

av fallen inte är strukturellt ekvivalenta med andra externa variabler. Men det finns alltså 11

block som innehåller fler än en extern variabel, och detta tog jag som utgångspunkt för en

gruppering av beslutsfattarna. Följande huvudgrupper grupper kan urskiljas:

I den första gruppen ingår beslutsfattarna E, G, H, I och J. De kännetecknas av att

externa variabler uppträder isolerade från varandra i blocken; det finns inga block hos dessa

beslutsfattare som innehåller fler än en extern variabel.

I den andra gruppen återfinns resten av beslutsfattarna, och de kännetecknas alltså av att

två externa variabler uppträder inom samma block. En närmare granskning av denna grupp

visar följande likheter: KUNDKRAVoch KONKURRENS uppträder i samma block hos F,

K, L, M och N. Och hos beslutsfattarna B och C är det KUNDKRAVoch LEVERAN

TÖRERNAS KOMPETENS som ingår i samma block. De tre övriga beslutsfattarna i denna

huvudgrupp är A (LEVERANTÖRERNAS KOMPETENS och LEVERANTÖRSSTRUK

TUREN i samma block, och KlTNDERNAS LEVERANTÖRSBYTE och KONKURRENS i

ett annat block), D (LEVERANTÖRERNAS KOMPETENS och KONKURRENS i samma

block) samt O (ANTAL LEVERANTÖRER TILL BILINDUSTRIN och KONKURRENS i

samma block).

I de fall där fler externa variabler återfinns inom samma block är det intressant att

notera, att de ibland uppträder tillsammans med externa variabler som avser samma omvärlds

del, ibland inte. Kort sagt: i beslutsfattarnas modeller är den horisontella och vertikala

indelningen av omvärlden som vi ofta finner i en del sammanhang långt ifrån knivskarp.

Sammanfattningsvis är inget av de 65 variabelblocken identiskt med något annat när det

gäller den totala uppsättningen variabler i datamaterialet. Om man fokuserar på externa variabler

finner man att de är utspridda över blocken på ett sådant sätt, att de förekommer i en större

andel block än deras andel av det totala antalet variabler. Huvuddelen av de externa variablerna

uppträder också isolerade från andra externa variabler, men hos de flesta beslutsfattarna finns

det i alla fall två externa variabler i samma block. Undantag är beslutsfattarna E, G, H, I och J

där inga block innehåller fler än en extern variabel; dessa beslutsfattare kan därmed sägas

uppvisa en syn på omvärlden som mindre homogen än vad som är för handen hos majoriteten.
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Samband mellan och inom variabelblock

I detta avsnitt skall beslutsfattarna jämföras med avseende på påverkan inom och mellan

blocken av variabler som liknar varandra i strukturell ekvivalens. För detta ändamål har jag,

som nämnts ovan, för det första summerat tätheterna på inomblocknivå och dividerat summan

med antalet block. Resultatet benämner jag SIB. Jag har också summerat tätheterna på

nlellanblocknivå och dividerat summan med antalet möjliga vägar för påverkan mellan blocken.

Detta resultat benänlner jag 5MB. Värdena som kan antas av dessa nlått är O::; SIB, 5MB ::; 1.

Därmed erhåller man alltså mått som kan användas för uttalanden om "hög" och "låg"

påverkan. Och jag drar gränsen vid 0.5.

I figuren nedan redovisas SIB och 5MB för de femton beslutsfattarna, samt en

plottning av värdena i ett koordinatsystem - för att möjliggöra en gruppering i termer av den

"fyrfältare" som blir nlöjlig.
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A 0.370 0.219 F 0.262 0.124 K 0.292 0.188
B 0.143 0.065 G 0.770 0.785 L 0.021 0.222
C 0.217 0.050 H 0.208 0.236 M 0.267 0.189
D 0.266 0.075 I 0.274 0.127 N 0.174 0.253
E 0.053 0.117 J 0.350 0.000 O 0.464 0.332

Figur 9.12: SIB och 5MB för de femton beslutsfattarna.
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Vi ser att huvuddelen av beslutsfattarna hamnar i typfallet "låg påverkan inom blocken,

låg påverkan mellan blocken". Endast en avvikare finns - beslutsfattare G. Denne beslutsfattare

kännetecknas, som sagt, av den högsta vägkvoten i deistudien. Om vi rör oss i riktning från

G: s position i figuren mot origo stöter vi på 0, A och K i samma följd som anges av deras

inbördes ordning i termer av vägkvoter. En hög andel samband av högre ordning ger alltså

höga värden för SIB och 5MB.

Vi ser också - om vi tänker oss en diagonal från det nedre, vänstra hörnet till det övre,

högra hörnet - att alla utom fem beslutsfattare kännetecknas av att SIB är större än 5MB. För

fem av beslutsfattarna (E, G, H, L och N) är alltså tätheten högre mellan blocken än inom dem.

Detta utgör basen för gruppindelningen här; i den ena gruppen av beslutsfattare, den största

gruppen, är SIB > 5MB, i den andra är 5MB > SIB.

Innan vi lämnar detta sista inslag i jämförelsen av beslutsfattarna, kan det vara

intressant att närmare granska en egenskap hos de några av de beslutsfattare som kännetecknas

av att SIB > 5MB, och mer specifikt de beslutsfattare som har mycket låga värda för 5MB.

Dessa är B, C och särskilt 1. Hos dessa beslutsfattare förkommer något som i grafanalytiska

termer kallas för "klickar", dvs en variabelmängd inom vilken variablerna endast har relationer

till varandra - och inte till andra variabelmängder inom ramen för det totala systemet (jfr Knoke

& Kuklinski 1982 s 56). Ett exempel på en sådan klick är subsystem två hos beslutsfattare B.

Innehållet i detta subsystem redovisas i figuren nedan:

Figur 9.13: Exempel på ett subsystem hos beslutsfattare B som utgör en "klick".

Anledningen till att jag tar upp detta är följande: endast 8 av de 65 subsystemen i

datamaterialet kan beskrivas som "klickar". Trots att SIB > 5MB för huvuddelen av

beslutsfattarna, är denna tendens alltså inte så utpräglad, att särskilt många subsystem utgör

isolerade öar i de tankesystem som de tillhör.

Sammanfattningsvis har jag i detta avsnitt jämfört beslutsfattarna i termer av påverkan

inom och mellan subsystemen i deras modeller. Båda dessa typer av påverkan kan i huvudsak

beskrivas som "låg" - om man relaterar dem till den potentiella omfattningen av påverkan. Detta

hänger naturligvis samman med att tätheten i modellerna inte är särskilt hög (se ovan). Vidare
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kan det konstateras att påverkan inom blocken är mer omfattande än mellan blocken för

huvuddelen av beslutsfattarna. Undantag är E, G, H, L och N. Samtidigt kan emellertid endast

8 av 65 block beskrivas som isolerade öar i de tankesystem sonl de tillhör.

Jämförelsen av beslutsfattarna · en sammanfattning

Utgångspunkter för sammanfaHningen

Det som varit förenlål för intresset i detta kapitel är i vilken utsträckning beslutsfattarnas

omvärldsmodeller liknar varandra, eller med andra ord om man kan urskilja grupper av

beslutsfattare där likheterna inom gruppen är större än nlellan grupperna. I mina försök till

gruppering har jag utgått från beskrivningsschemats tre dinlensioner - variabler, sanlband

mellan variabler samt komplexitet - och det har visat sig att nlan förhållandevis väl kan urskilja

olika grupper av beslutsfattare inom ramen för de flesta av de indikatorer som valts för

beskrivningsschemats dimensioner.

Men det har också visat sig, att samma grupper av beslutsfattare inte konlmer igen på ett

tydligt sätt när olika indikatorer är för handen. Det var detta jag avsåg när jag inledningsvis

talade om "analytisk sjösjuka". Mot den bakgrunden kan nlan å ena sidan inta ståndpunkten att

detta är besvärande. Är det kanske inte forskarens uppgift att bringa ordning och reda inför ett

kotnplicerat mönster av objekt? Måste inte forskaren uppgivet konstatera att han eller hon har

misslyckats, när resultatet inte blir en "snygg" kategorisering? Svaret är ja, givet att forskarens

uppgift är att tillhandahålla entydiga förenklingar av ett konlplicerat studieobjekt.

Å andra sidan kan man hävda följande: forskarens uppgift kan också vara, att

problematisera ett skenbart okomplicerat studieobjekt. Och detta anser jag vara det huvud

sakliga bidraget med övningen ovan. Vad vi har här är ett mönster som varken är särskilt

förenklande eller "snyggt". Men det är ändå ett mönster sonl låter oss se, att beslutsfattares

onlvärldsmodeller är nlångdinlensionella. Resultatet av övningen kan franlförallt ställas nlot

den litteratur som antyder att vi kan förvänta oss en hög grad av likhet hos beslutsfattare inom

samnla bransch, i tenller aven gemensam världsbild (jfr Cyert & March 1963 s 120, Hambrick

1982, Huff 1982).

Med utgångspunkt i mitt empiriska material, kan jag alltså konstatera att det finns

många skillnader mellan beslutsfattarna, samt att jag betraktar detta sonl ett intressant resultat i

sig - trots den splittrade bild det ger av beslutsfattarna. Men det finns också en hel del likheter.

I det fortsatta komnler jag först att ägna en stund åt dessa likheter, för att sedan gå över till en

sammanfattning av skillnaderna.



206

Likheter mellan beslutsfattarna

När det gäller variablerna i omvärldsmodellerna finns det flera likheter mellan beslutsfattarna.

För det första har interna variabler högst relativ vikt bland effektvariablerna hos alla

beslutsfattare. Med andra ord: de effekter som finns i omvärldsmodellerna är främst att hänföra

till interna förhållanden; det är i första hand interna förhållanden som blir föremål för

beslutsfattarnas förklaringar. Vidare har relationsvariablerna lägst relativ vikt bland orsaks

variablerna i samtliga fall, något som indikerar att orsaker som ligger i gränslandet n1ellan

företaget och omvärlden inte är särskilt framträdande i beslutsfattarnas förklaringsförsök - det

är i huvudsak en intern-extern dikotomi som används när orsaker söks.

För det andra är flera variabler i varje omvärldsmodell både orsaks- och effekt

variabler, men korrelationen mellan samma variabler som orsaks- och effektvariabler är negativ

hos alla beslutsfattare. Generellt sett uppträder alltså enskilda variabler i huvudsak som orsaks

eller effektvariabler.

Vad beträffar sambanden mellan variablerna kan det konstateras, att sambandstyperna

determinism och företagsfokus är de mest framträdande hos sanltliga beslutsfattare (ett

undantag finns, beslutsfattare A, där handlingsfrihet och företagsfokus är de mest framträdande

sambandsformerna). KUNDKRAVoch KONKURRENS är de enda externa variabler som

finns i deterministiska samband hos alla beslutsfattare, och det är dessutom främst dessa två

variabler som ingår i samband av typen omvärldsfokus. När det gäller samband av typen

interaktion är det främst i förhållande till kunder som sådana samband är för handen;

datamaterialet antyder att utvecklade utbytesrelationer är mest aktuella till kunder - inte till egna

leverantörer eller till andra leverantörer till fordonsindustrin.

Med avseende på komplexitet är tätheten generellt sett låg i on1världsnlodellema, i alla

fall i förhållande till den potentiella mängden samband. Och graden av återföring är låg i alla

nlocleller, även om den i G:s fall tar sig ett svårbegripligt uttryck när det gäller att fastställa vad

som egentligen händer i tankesystemet. Som en konsekvens av den låga tätheten i omvärlds

modellerna är också påverkan inom och nlellan subsystem i tankesystemen också att

karaktärisera som låg (undantaget är G).

Så långt alltså det som förenar huvuddelen av beslutsfattarna. Därn1ed skall skill

naderna bli föremål för en sanln1anfattning.

Skillnader mellan beslutsfattarna

Skillnaderna mellan beslutsfattarna som skall sammanfattas här är resultatet av de nio

jämförelser ovan son1 resulterade i olika grupper.

När det gäller variablerna har beslutsfattarna blivit föremål för gruppindelning i följande
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avseenden: l) de tre variabeltyperna interna, externa och relationsvariablers fördelning i tenner

av orsak och verkan, 2) variansen bland orsaksvariablerna och bland effektvariablerna, 3)

effektvariabler i termer av mål, samt 4) orsaksvariabler i termer av relativ betydelse för

KUNDKRAVoch KONKURRENS. Utfallet blev följande:

1)

2)

L, N, M, I, H, G, E, D
(externa variabler
viktigaste orsaker)

B, C, F, H, K
(större varians bland
effektvariabler)

J, K, C, F, 0, A, B
(interna variabler
viktigaste orsaker)

A, D, E, G, I, J, L, M, N, O
(större varians bland
orsaksvariabler)

3) M, E, J, F, O
(KOSTNADER
som mål)

K, I, D
(LAGER
som mål)

C,B,L,H,N
(KVALITET
som nlål)

A,G
(LEVERANTÖR
ERNAS KOMPE
TENS som mål)

4) A,D,E,F,G
H, I, J, K, L, O
(KUNDKRAV
viktigaste externa
orsaksvariabel)

N,M,C,B
(KONKURRENS
viktigaste externa
orsaksvariabel)

Figur 9.14: Sammanfattning av gruppindelningen i temler av variabler.

När det gäller sambanden blev beslutsfattarna föremål för jänlförelse i tenner av 5) sam

bandstyperna handlingsfrihet, determinism, företagsfokus, omvärldsfokus, interaktion samt

återföring. Där kunde två grupper urskiljas; en där determinism hade högst relativ vikt

(beslutsfattare N, M, I, L och G) och en där företagsfokus hade högst relativ vikt. En hög vikt

för determinism innebär definitionsmässigt en hög vikt för externa orsaksvariabler - och

följaktligen ingår alla beslutsfattare i den deterministiska gruppen i den grupp där externa

orsaksvariabler hade högre vikt än interna orsaksvariabler (jämförelse 1 i Figur 9.14 ovan).

Med avseende på komplexitet genererade jag grupper av beslutsfattare genom att

jämföra 6) M-täthet, vägkvot och återföringsgrad 7) hierarki, 8) antal externa variabler i samma

subsystem och 9) påverkan inonl och mellan subsystemen. Resultatet, de olika grupperna,

redovisas i figuren nedan.
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6) 0, G, A
(Hög komplexitet
i termer av samband)

7) A, F, J, N
(S törre hierarki bland
effektvariabler än bland
orsaksvariabler)

8) E, G, H, I, J
(Externa variabler
isolerade i subsystem

9) E, G, H, L, N
(Större påverkan mellan
subsystem än inom sub
system)

övriga
(Låg komplexitet
i termer av samband)

övriga
Större hierarki bland
orsaksvariabler än bland
effektvariabler)

övriga
(Externa variabler uppträder
tillsammans med andra externa
variabler i subsystem)

övriga
(Större påverkan inom
subsystem än mellan
subsystenl)

Figur 9.15: Sammanfattning av gruppindelningen i ternler av komplexitet.

Det finns således få inslag aven gruppering som hel t och hållet rynls inom ramen för en

annan gruppering. Ett sådant fall är dock beslutsfattarna där deterministiska samband är

viktigast; de återfinns inom den grupp där externa orsaksvariabler är viktigast. Ett annat fall är

att beslutsfattarna nled hög komplexitet i sambanden (O, G, A) kännetecknas av att KUND

KRAV är den dominerande externa orsaksvariabeln.

Det är i för sig en smula trist att inte kunna låta en jämförelse av detta slag mynna ut i ett

par distinkta och önlsesidigt uteslutande grupper som sanlmanfattar alla jämförelsepunkter.

Samtidigt får man dock betrakta frånvaron aven "snygg" gruppering av detta slag som att de

olika jämförelsepunkterna faktiskt avser olika aspekter på onlvärldsmodeller - och därför kan vi

inte förvänta oss att samma grupperingar återkommer på ett prydligt sätt. Ibland talar man om

"ekvifinalitet" när det finns flera sätt att uppnå samma mål, och detta är onekligen för handen

här, eftersom målvariabelgrupperna inte kommer igen på ett tydligt sätt i andra grupperingar.

Om man emellertid påstår att det generella målet med dessa nl0deller inte har att göra med

LAGER, KOSTNADER, etc - utan om att begripa världen, eller i alla fall hur leveranser till

fordonsindustrin skall utformas - är det tydligt att det finns flera olika sätt att åstadkomma detta.

Diskussion av resultaten

Vad spelar det egentligen för roll, att vi kan urskilja flera olika grupperingar av de femton

beslutsfattarna? Detta är den fråga som skall diskuteras i det här avsnittet.

Som nämnts ovan är branschen en vanlig analysenhet i nlånga studier, samtidigt som
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det inte är självklart hur branscher skall definieras Ufr Caves 1987 s 15, McGee & Thomas

1986 s 141, Porter 1983 s 51). Och om man väljer en analysenhet där medlemskapet är

otydligt, blir det naturligtvis också svårt att uttala sig om giltigheten i de lagar som antas styra

hur företagen inom ramen för den aktuella analysenheten beter sig.

Under senare år har det därför skett en utveckling i riktning mot analysenheter sonl

befinner sig mellan branschen och det enskilda företaget - s.k. strategiska grupper av säljande

företag som liknar varandra i någon eller några valda dimensioner (se McGee & Thomas 1986

för en omfattande genomgång av detta). Med det synsättet - som innebär att forskaren väljer ut

variabler som till exempel företagsstorlek och diverifieringsgrad för gruppindelningen - kan

forskaren vanligtvis urskilja ett flertal grupper av företag inom ramen för en bransch i gängse

mening. Jag känner i och för sig inte till någon studie där man prövat vad som händer med

grupptillhörigheten om man tar hänsyn till ett flertal gruppindelningsvariabler och jämför

utfallet för var och en av dem, men jag gissar att bilden kommer att likna den som redovisats i

detta kapitel: att vi får en mängd olika grupper som inte nödvändigtvis är ömsesidigt

uteslutande med tanke på det enskilda företagets grupptillhörighet. I alla händelser visar

ansatsen i detta kapitel att det går att identifiera grupper av beslutsfattare med avseende på deras

omvärldsmodeller, på samma sätt som det går att identifiera grupper av företag med avseende

på olika företagsrelaterade variabler. Om vi rör oss på ett beskrivande plan indikerar

följaktligen detta kapitel, liksonl tanken om strategiska grupper i gängse mening, att branschen

som analysenhet bör betraktas med försiktighet.

Graden av försiktighet i detta sammanhang beror naturligtvis på hur viktiga vi skall

anse att olika gruppindelningsvariabler är. I mitt fall går det knappast att säga att en grupp

indelningsvariabel är viktigare än någon annan, givet att vi fortfarande befinner oss på ett

beskrivande plan. Ty alla försök till gruppindelningar är ett resultat av bakomliggande teori

sonl förhoppningsvis säger oss något om relevanta egenskaper i människors världsbilder. Så

om man väljer att exempelvis betrakta de nio dimensioner som gav upphov till olika grupper

som lika viktiga, blir inte bara branschbegreppet utan även begreppet strategiska grupper minst

sagt svårtolkat; gränserna är en funktion av observatörens val av gruppindelningsvariabler.

Analysenhetens gränser är med andra ord en social konstruktion av forskaren. Jag tror inte att

frågan om vad som egentligen är viktiga skillnader kan ges ett utförligt svar på det beskrivande

planet, därför att det är svårt att fastställa den relativa betydelsen av variabler som alla i någon

mening ger ett tillskott till vår förståelse av ett fenomen.

Om vi tar steget till ett förklarande plan, och speciellt om vi intresserar oss för

förklaringar till varför företag agerar på olika sätt, har detta kapitel i och för sig inte mycket att

säga - eftersom jag inte försökt relatera omvärldsmodellerna till agerandet hos de företag där

beslutsfattarna befinner sig. Men mitt grundantagande är som sagt att det finns en kausal länk

mellan omvärldsmodeller och företagets agerande. Givet detta antagande öppnar sig därför
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möjligheten att i fortsatta studier försöka fastställa vilka konsekvenser skillnaderna mellan

beslutsfattarnas omvärldsmodeller ger upphov till i fråga om företagens agerande. Och då kan

vi kanske finna, att vissa gruppindelningsvariabler är viktigare än andra. För att komma dit

behöver vi dock veta något om vilka skillnader som finns i omvärldsmodeller, och därför ser

jag min ansats som en nödvändig förutsättning för fortsatt utforskning av den kausala länken

melan omvärldsmodeller och företags agerande.

Ett par ord om fortsäHningen

I detta kapitel har en nlängd empiri blivit föremål för behandling, och de enda teoretiska

inslagen har egentligen varit beskrivningsschemats dimensioner. Läsaren kan därför kanske

känna det angeläget med en utförligare koppling till den teoretiska referensramen. Och detta

kommer snart.

Jag får dock be läsaren om en smula tålamod, ty först skall den andra deistudien

presenteras - dvs mer empiri kommer att följa i nästa kapitel (Kapitel 10). Det som jag försökt

göra är alltså att undersöka samma aspekter på omvärldsmodeller men med två olika delstudier,

därför att vi kan förvänta oss, som jag diskuterat ovan, att olika datainsamlingsinstrument låter

oss se olika saker med avseende på det fenomen vi intresserar oss för. Så genom att använda

två delstudier, och jämföra resultatet av dem, hoppas jag att vi kan uttala oss med större styrka,

alternativt med mer ödmjukhet, om beslutsfattares omvärldsmodeller.

I Kapitel 11 är det emellertid dags för en teoretisk diskussion av det empiriska

materialet, en diskussion som förhoppningsvis skall ge oss förklaringar till varför

omvärldsmodellerna ser ut som de gör - och där skall jag också jämföra resultatet av de båda

deIstudierna. För att undvika att upprepa den teoretiska referensramens innehåll två gånger när

den skall ställas mot det empiriska materialet, har jag alltså valt att diskutera de båda del

studierna på samma plats i termer av teori.
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Kapitel 10

Omvärldsmodeller
Deistudie 2

Inledning

leverantörsföretagen:

I det här kapitlet redovisas uppläggningen och resultatet av den andra deIstudien; en deIstudie

som utförts med data från förord till årsredovisningar framställda av leverantörsföretag.

DeIstudien skall ses som ett komplement till det empiriska material som behandlats ovan. Som

jag ser det, är det frågan on1 ett komplement i två avseenden. För det första avser den här

deistudien enbart omvärldsmodeller hos företagsledare - dvs verkställande direktörer (i den

första deistudien omfattade materialet i och för sig några VD:ar, men huvuddelen av

beslutsfattarna var inte på VD-nivå). För det andra avser det här deistudien data som samlats in

med en annan metod - och som jag redogjort för ovan kan man förvänta sig att finna skillnader

mellan olika datainsamlingsmetoder. Data från ett alternativt insan1lingsförfarande kan alltså

förhoppningsvis ge en rikare bild av beslutsfattares omvärldsmodeller.

Vidare kan det noteras att det föreliggande materialet även avser data om omvärlds

modeller över tiden. Ursprungligen var tanken, att detta skulle användas för att studera i vilken

utsträckning omvärldsmodeller förändras över tiden. Denna an1bition fick dock tonas ned, ty

varje år genererade endast en begränsad datamängd - något som medför att jämförelser över

tiden blir svåra. Däremot anser jag en sammanlagd bild av datamateriaiet, när man så att säga

låter data från varje år ackumuleras, ger en delvis annorlunda bild av beslutsfattarnas omvärlds

modeller än vad som framkommit ovan.

Kapitlet inleds med en presentation av de urvalskriterier son1 medförde att beslutsfattare

från tre företag valdes ut; Forsheda, Swepart och Garphyttan. Från Forsheda studeras en VD,

från Swepart också en VD, och från Garphyttan två VD:ar. Totalt oInfattar denna deistudie

alltså fyra beslutsfattare. Det kan för övrigt noteras, att en av VD:arna från Garphyttan ingick i

den första deistudien. I nästa steg presenteras datainsamlingsn1etoden, och dess för- och

nackdelar diskuteras.

Sedan följer en presentation av den data som erhölls. Liksom iDelstudie 1 blir

datamaterialet föremål för en inledande analys genom transformering till matrisformat, därefter

skall datamaterialet granskas i termer av beskrivningsschemat, och avslutningsvis skall besluts

fattarna jämföras.
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Studiens uppläggning

Urval av beslutsfattare

Urvalet av beslutsfattare påverkades av tre krav. För det första var det viktigt att de företag där

beslutsfattarna är verksamma skulle ha leveranser till fordonsindustrin som huvudsaklig, och

helst som enda, verksamhet. Anledningen till detta är att förord i årsredovisningar från företag

med ett flertal olika verksamheter blir svåra att hantera i det här sammanhanget; en

företagsledare i ett företag som levererar till ett flertal olika branscher kan rimligtvis förväntas

diskutera hela verksamheten i förordet, och då kan det ju vara svårt att fastställa vilka utsagor

som avser leveranser till fordonsindustrin.

För det andra tenderar små företag att framställa årsredovisningar son1 endast uppfyller

lagstiftningens minimikrav på information. Sådana årsredovisningar saknar i regel förord.

Större företag, å andra sidan, ställer ofta högre egna krav på informationsinnehållet i års

redovisningarna och har vanligtvis ett förord. Därför begränsades urvalet till beslutsfattare i

större företag.

För det tredje ville jag ha möjlighet att jämföra datamaterialet nled den första deIstudien,

och då blev det naturligt att försöka få med de beslutsfattare sonl ingick där - i den mån de

uppfyllde de båda kraven ovan.

Dessa tre krav visade sig dock vara oförenliga. Exempelvis tenderar stora företag att ha

kunder inom ett flertal branscher. Och flera av företagen i den första deistudien ingick i större

koncerner, där förorden i årsredovisningarna behandlade koncernen i sin helhet. Vidare är det

VD:ar som skriver (eller i alla fall undertecknar) förord, och endast ett par av beslutsfattarna i

den första deIstudien hade denna position. Hursomhelst, kraven utmynnade i ett val av tre

företag; Forsheda, Swepart och Garphyttan. Alla dessa företag finns representerade i den första

deIstudien, i så måtto att beslutsfattare F är vice VD i Swepart och beslutsfattare K är VD i

Garphyttan. Och beslutsfattare O är VD i Scandmec, ett bolag i Forshedakoncemen.

Vad det handlar om i denna deIstudie är att studera onlvärldsmodeller med data från

olika tidpunkter, och detta anger också restriktioner för urvalet av beslutsfattare. Jag ansåg att

1980-talet kunde vara en lämplig period, och när det gäller Forsheda hade företaget två VD:ar

under perioden. Jag valde att ta med den första VD:n i urvalet (han var verksam fram till och

med 1987), eftersom den andra VD:n (som tog över 1988) av någon för mig okänd anledning

endast gjorde ett fåtal kausala antaganden om omvärlden i sina förord.

När det gäller Swepart handlar det om en VD från och med att företaget börs

introducerades 1983, och då valdes detta år som startpunkt (efterSOlTI olika informationskrav

ställs på årsredovisningar från börsintroducerade och icke börsintroducerade företag).

Och för Garphyttans del snävades tidperioden in ytterligare - jag valde här 1984 som
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startpunkt. Anledningen är att Garphyttans verksamhet förändrades kraftigt detta år; dels

genom en sammanslagning med ett annat företag (Hesselman AB), dels genom ett förvärv (av

Haldex AB). Dessa förändringar kom att medföra att produktprogrammet förändrades, och

därför anser jag att det hade varit svårt att jämföra den nya verksamheten med den gamla.

Garphyttan hade två VD:ar 1984-1989, och båda dessa togs med i urvalet.

Sammanfattningsvis omfattar denna deistudie fyra stycken beslutsfattare och jag

kommer att ge dem följande beteckningar i det fortsatta: P: VD (Forsheda), Q: VD (Swepan),

R: VD (Garphyttan) och K2: VD (Garphyttan). Beslutsfattare K2 i denna deistudie är alltså

identisk med beslutsfattare K i den första deistudien; därav brottet mot den alfabetiska

ordningen.

Datainsamlingsmetod

Onl man skall sätta en övergripande etikett på den metod som använts här, kan datainsamling

från dokument vara en lämplig sådan.

En mängd olika dokument kan utgöra källor för studier av beslutsfattares modeller;

några exempel är styrelseprotokoll, utskrifter av tal samt brev (se exempelvis Bouchard 1976

för en diskussion om dokumentanalys i allmänna termer). Men den typ av dokument som

användes här var årsredovisningar, en källa som Pfeffer (1981 s 26) rekommenderar de

forskare som är intresserade av hur företag hanterar omvärldsfrågor. Mer precist uttryckt

använde jag det förord som är undertecknat av den verkställande direktören eller koncernchefen

(nedan kallar jag undertecknaren kort och gott för företagsledare). Detta är en datakälla som

använts av bl. a. Bettman & Weitz (1983), Bowman (1976), Lentz & Tschirgi (1963),

Narayanan & Fahey (1990), Salancik & Meindl (1984) och Staw et al (1983). Flera av dem

använde för övrigt årsredovisningar för att analysera just kausala utsagor.

Utgångspunkten för att en utsaga skall medtagas i en analys av kausala föreställningar

är att den skall vara av kausal karaktär. Sådana utsagor utmärks av att storheter som kan anta

variabla värden förbinds med påståenden som "leder till", "medför", "gav upphov till",

"orsakade" och så vidare, eller på annat sätt indikerar att en förändring i en variabel leder till en

förändring av någon annan variabel.

När nlan väl bestämt sig för vilken typ av dokunlent som skall användas, är det första

steget att upprätta en lista över alla kausala utsagor i dokumentet. Kodning av dokumentet blir

därmed ett nyckelord. Huvudregeln är följande (Wrightson 1976 s 292):

"...the coder must keep the basic structure, 'Cause Concept/Linkage/
Effect Concept', in mind at all the times when examining a text in
order not to miss a single relationship."
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I detta steg är det också viktigt att man försöker återge språket i dokumentet på ett så

exakt sätt som möjligt, dvs att man återger utsagan på san1111a sätt som den aktuella

beslutsfattaren. Vidare skall man registrera varje utsaga - även 0111 beslutsfattaren upprepar

samma utsaga flera gånger (ibid s 293). Dessutom är det viktigt att endast registrera de utsagor

med explicit kausalitet alltså måste man utelämna de utsagor där lnan inte kan vara säker på

hur den passar in i basstrukturen ovan (orsak/kausal koppling/effekt).

Det kan noteras att dokument ibland innehåller utsagor S0111 kan vara svåra att koda

enligt basstrukturen. För att hantera detta låter en del författare kodningen ske med hjälp av

flera personer, och sedan jämförs deras resultat (se exempelvis Bowman 1976, Salancik &

Meindl 1984). Mitt intryck i detta sammanhang är att förfarandet fnt111står som särskilt vanligt

när författare väljer att inte redovisa vilka beslutsfattare eller företag de studerar (av någon

anledning är sådan anonymisering inte ovanlig i amerikanska studier). Jag valde att redovisa

öppet vilka årsredovisningar som ingår i urvalet, och jag gjorde kodningen på egen hand. Men

i och med att jag öppet redovisar exakt vilka dokument S0111 anv~ints, ges den intresserade

läsaren möjlighet att upprepa kodningen och jänlföra den 111ed 111in. Finns det då någon

anledning att tro, att en intresserad läsare kommer fram till sa111111a resultat? Svaret förefaller att

vara ja. I tidigare studier har det visat sig att flera kodare av sa111111a 111aterial uppvisar en hög

grad av sanlstämmighet 111ed avseende på kausala utsagor Ufr Axelrod 1976 s 227).

I litteraturen inom 0111rådet finns det flera försök att ange hur resultatet av kodningen

bör se ut, men i grund och botten handlar det om att få fram en lista som vanligtvis har orsaks

variablerna till vänster och effektvariablerna till höger (se till exe111pel Eden et al 1979,

Wrightson 1976).

Nedan skall jag ge några exempel på utsagor i de förord S01n användes och hur jag

kodade dem.

Exempel 1:

"Ett undantag är dock Wire i USA, där marknadsandelarna för ventilfjäder
tråd och kolvringsstål minskat något till följd av ökande konkurrens, bl.a.
från japanska leverantörer."

Att detta är frågan om en kausal utsaga indikeras av satsen "till följd av". "Wire" är en

division inom Garphyuan och likställs i det här samnlanhanget med företaget Garphyuan. Ökad

konkurrens har klassificerats som en orsak. Effekten blev 111inskade 111arknadsandelar. I min

lista fick utsagan följande utseende:

Ökad konkurrens - Minskade marknadsandelar
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Exempel 2:

"I USA, där manuell bromsjustering på dragfordon fortfarande är vanligast,
har tillverkarna nu börjat standardisera med automatisk bronlsjustering. I
Europa utrustas nu också släpvagnar i större utsträckning med automatisk
bromsjustering, som ett led i att öka trafiksäkerheten. Jag bedömer därför
att efterfrågan på automatiska bromshävarmar kommer att öka ytterligare
under 1989."

I detta fall indikeras kausaliteten av ordet "därför". Stycket har klassificerats som två

kausala utsagor; förändringar i den amerikanska och i den europeiska fordonsindustrin ses som

två orsaker. Effekten blir en ökad efterfrågan. I min lista fick utsagorna följande utseende:

Standardisering av bromsjustering i USA - Ökad efterfrågan

Ökad användning av automatiska bromshävamlar i Europa - Ökad efterfrågan

Exempel 3:

"Efterfrågan var svag i början av året, bl a införde Mullsjöfabrikerna kortidsvecka
under delar av det första kvartalet."

Denna utsaga antyder att det kan finnas ett kausalt samband n1ellan svag efterfrågan och

arbetsintensiteten vid Mullsjöfabrikerna. Men säker kan man inte vara, eftersom beslutsfattaren

inte uttalar sig explicit om en kausal koppling. Denna utsaga klassificerades därför inte som en

kausal utsaga.

Nåväl, när man fått fram en lista på kausala utsagor har nlan också den data som man

sedan kan börja analysera. Jag återkommer till hur jag behandlade n1ina listor, men först kan

det vara på plats att diskutera metodens för- och nackdelar.

Fördelar med den använda datainsamlingsmetoden

Axelrod (1976) menar att metoder som syftar till att fånga in data on1 beslutsfattares kausala

föreställningar (som han kallar "cognitive maps") bör uppfylla ett viktigt krav; han hävdar att

metoderna skall vara "unobtrusive" (ibid s 6), dvs att datamaterialet skall vara "uncontaminated

by the presence of the researcher himself" (ibid s 362). En liknande diskussion finns i

Bouchard (1976), som menar att en "unobtrusive" metod kännetecknas av att den inte är

"contaminated by reactivity" - den som studeras är inte nledveten on1 att han studeras. En sådan

omedvetenhet förväntas medföra att den studerade inte förvränger data (för undersökaren).

Hursomhelst, Axelrod menar i detta sammanhang följande (ibid s 6):
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"To guard against the possibility that policy makers could not or
would not reconstruct the relevant set of of causal assertions after

, the fact, the cognitive map would have to be derivable from
whatever materials are left behind in the normal course of a
decision making process. "

"... the derivation (of a cognitive map) should not require advance
specification of the concepts a panicular decision lnaker may
use in his cognitive map. Ideally, these concepts, as weIl as the
causaIlinks between them, would come from the data and not from
any a priori assumptions of the researchers."

Axelrod (1976) nlenar vidare att dokumentanalys har visat sig ha hög reliabilitet, att den

kan användas utan att den sonl studeras är medveten onl att han blir föremål för en studie, samt

att dokunlentanalys tillåter stor flexibilitet när det gäller att fånga in de begrepp som besluts

fattare själva arbetar med.

Så långt fördelar med dokumentanalys i allmänhet. Låt mig nu börja fokusera på

fördelarna med den typ av dokument som använts här - förord till årsredovisningar.

Vad beträffar de specifika fördelarna med denna källa är en viktig sådan, för det första,

att den möjliggör en jämförelse mellan olika företagsledares uppfattningar. Detta eftersom

företagsledarens förord vanligtvis är förhållandevis standardiserat (Bettman & Weitz 1983 s

171). Samtidigt är företagsledaren ändå relativt fri att diskutera d~t som han själv finner

lämpligt (Bowman 1976 s 50), vilket betyder att frågor sonl upplevs vara viktiga kan förväntas

bli föremål för behandling.

Vidare innehåller förord inte bara beskrivningar av vad som hänt under en viss

tidsperiod, utan även förklaringar till detta (Staw et al 1983). Därför framstår förord sonl en

speciellt intressant källa när det gäller att studera kausala utsagor. Årsredovisningen var kanske

ursprungligen tänkt att tillfredställa avnämarnas behov av finansiell data, 111en har över tiden

kommit att innehålla allt mer utförlig information onl företag - åtnlinstone när det gäller

börsnoterade företag. Kort sagt, förord ger utrymme för annat än diskussioner om finansiella

aspekter Ufr Lentz & Tschirgi 1963 s 387).

För att anknyta till diskussionen ovan om metoder som är "unobtrusive", kan man se

datainsamling från årsredovisningar som just detta (Bowman 1976 s 50); insamlingen torde ge

upphov till en mer eller mindre obefintlig påverkan på företagsledarens text från undersökarens

sida. Bowman menar dessutom att "the annual report discussion, line-by-line, is a reasonable

surrogate for real activity."

Vidare kan man förvänta sig att beslutsfattare lägger ned en hel del arbete på förorden,

eftersom de kommer att anta en varaktig form - och de sprids till en större läsekrets. Detta kan

antas betyda att förorden förmedlar uppfattningar sonl blivit förenlål för en icke obetydlig tanke-
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verksamhet - en tankeverksamhet som kanske inte alltid har sin motsvarighet vid svar på

enkäter eller intervjufrågor.

Avslutningsvis kan ännu en fördel med förord till årsredovisningar nämnas; de är korta,

vilket inte är en betydelselös egenskap att beakta vid den uppmärksamhetsintensiva kodning

som är aktuell här Ufr Axelrod 1976 s 362).

Nackdelar med den använda datainsamlingsmetoden

En första viktig nackdel - som gäller för dokumentanalys i allmänhet - anknyter till vad som

sagts ovan om forskaren som teori- snarare än datadriven. Forskaren kan alltså kon1ma att låta

de egna teorierna styra vad som tas nled i kodningen. Och en forskare som har empirisk

förkunskap kan bli föremål för en liknande styrning, men i detta fall alltså av förkunskap om

det aktuella ämnet. Wrightson (1976 s 294) kommenterar detta på följande sätt:

"The chief danger of content analysis is that a coder may, in his search
for assertions, impute his own assumptions into coding to create
assertions. The danger of overzealously creating relationships that have
no basis in the text is twofold. First, it immedeately introduces coder
bias and text distortion. Second, it opens the door to comparative
coder incongruence. This problem becomes increasingly dangerous
when the coder becomes familiar with the speakers viewpoint. When
this is the case, the coder may see a relationship where there is none,
simply because he is familiar with the cause-effect relationships that
he has seen a nunlber of times previously."

Mitt sätt att hantera detta är att öppet redovisa min föreställningsram, vilka års

redovisingar jag hämtat förord från, samt hur jag gått tillväga vid kodningen. Detta reducerar

naturligtvis inte eventuella förvrängningar från min sida - men det ger i alla fall läsaren

möjlighet att bedöma förekomsten av sådana förvrängningar.

En annan nackdel, också när det gäller dokument i allmänhet, är något svårtolkad. Det

har, som jag nämnt ovan, nämligen visat sig i tidigare studier, att kausala föreställningar som

genereras av dokument skiljer sig från sådana som är genererade av mer formella förfaranden

som exempelvis de variabelfigurer som användes iDelstudie 1. Skillnaden tycks som sagt

bestå i, att de "spontana" kausala antagandena (antaganden som beslutsfattare gör i texter som

de själva är upphovsmän till) innehåller färre inslag av återföring mellan variabler än "fram

tvingade" antaganden (antaganden som blir resultatet av att beslutsfattare tvingas ta ställning till

kausala samband i exempelvis variabelfigurer eller matriser). Spontana antaganden tycks alltså

bli mindre komplexa än framtvingade antaganden. En förklaring till detta som ges av Axelrod

(1976 kap 9) är just själva "tvånget" att ta ställning till alla tänkbara samband i en formaliserad

datainsamlingsmetod; det är svårt att tänka sig att detta vore naturligt när man spontant avger en



218

deklaration onl hur man ser på världen. Axelrod kommenterar detta på följande sätt (ibid s

238):

"People have no trouble accepting the separate beliefs that nlake up
a feedback cycle when each link is given explicit attention (as shown
by the evidence from cognitive maps derived with questionnaires).
But when they spontaneously describe their environnlent, they do
not include even implicit feedback cycles. Thus, the explanation
seems to be in the way people conceptualize causation: they seem
to see it as flowing outwards, and not turning back to affect sonle
other concept variable that is regarded as causally prior. fl

Det är svårt att avgöra om frånvaron av återföring i dokunlent är en nackdel eller en

fördel. Om beslutsfattare spontant exkluderar återföring i siu tänkande, är det naturligtvis bra

om datainsamlingsmetoden inte tvingar dem att göra antaganden 0111 återföring - i så måtto är

dokumentanalys en fördelaktig metod. Å andra sidan fångar dokunlentanalys alltså inte in den

information som man skulle ha fått om beslutsfattarna verkligen tvingades ta ställning till sin

världsbild. Men sanltidigt kan man fråga sig om en framtvingad världbild verkligen är den man

söker när man intresserar sig för beslutsfattares modeller.

En specifik nackdel med data från årsredovisningar är, att det påstås, att få företags

ledare utformar "sina" förord helt på egen hand (åtminstone påstår all1erikanska forskare detta

om amerikanska företagsledare). Staw et al (1983 s 585) citerar en artikel i Wall Street Journal,

där följande hävdas:

"The shareholders' letters bears only one or two signatures, but
it is generally a committee project. Public relations statlers or
consultants, who often write the first draft, are awm-e that the copy
has to be reviewed by the chief executive officer, the chief financial
officer, the board of directors, and the legal departnlent."

Jag har inte haft nlöjlighet att närmare undersöka hur det förhåller sig i Sverige med

avseende på detta område. Jag har dock förhört mig om det i infoIll1ella samtal med personer i

näringslivet, och några uppger att flera personer ofta kan vara involverade i förorden.

I detta sammanhang kan det också vara på plats att nänlna något som inträffade i arbetet

med den första deistudien. Jag hade bokat tid för intervju med en beslutsfattare, och för att sätta

mig in i företagets verksamhet bad jag en informationschef om årsredovisningar. Jag upptäckte

senare att han råkat ge mig sina personliga exemplar, och i ett av denl fanns det anteckningar

om vad jag antar vara förslag till hur förordet skulle kunna förändras inför det kommande året.

Den aktuella årsredovisningen avsåg 1986, och under rubriken "1987", ditskriven med

tuschpenna, stod b1.a. följande: "Vad stort sker, sker tyst"!", och "nunting om vår personal-
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styrka! ". Staw et al (ibid) komnlenterar denna kollektiva aspekt på följande sätt:

"Therefore, the interpretation of events contained in shareholders
letters could be viewed as a set of causal explanations presented
not only by the chief executive officer but also conveyed by many
other powetful actors in the corporation."

Även Bettnlan & Weitz (1983 s 171) ser årsredovisningarna S0111 ett resultat av beslut

fattade av många individer och grupper. Samtidigt menar Salancik & Meindl (1984 s 243)

följande:

"Although most firms employ a public relation writer to aid in the
production of the letter, what is written is generally taken as top
ll1anagell1ent's account. A president could hardly disclainl the
content of a letter he signed and published. "

Jag antar här att företagsledarnas förord i årsredovisningar fönnedlar en uppfattning

som de själva står för, eller åtminstone håller ll1ed 0111. I själva verket vore det otroligt att en

företagsledare skulle sätta sitt nan1n under något som står i ett 1110tsatsförhållande till vad han

själv anser - särskilt när det är frågan om en produkt S0111 sprids till ett nertal läsare. Att det kan

finnas flera upphovsmän till förorden ser jag inte S0111 något störande, i alla fall inte om

upphovsmännen finns inom samma företag. Man kan ju förvtinta sig en viss grad av

samstämmighet ll1ellan olika individer inom ett företag - annars k0111111er företaget att falla

sönder Ufr Brunsson 1982, Pfeffer 1981). Det vore alltså förvånande om företagsledaren

skulle ge uttryck för helt säregna uppfattningar i förorden.

En annan - och enligt min åsikt viktigare nackdel - är förhållandet ll1ellan vad S0111 sägs

och vad som inte sägs i årsredovisningar. Detta har diskuterats av Fahey & Narayanan (1989),

S0111 själva använde årsredovisningar för att studera kausala utsagor. De menar att man måste

skilja mellan bako1l1liggande föreställningar (causai beliefs) och exponerade, offentliggjorda

föreställningar (revealed ll1aps). Korrelationen mellan dessa antas vara ill1perfekt - de

exponerade föreställningarna antas vara "shaped by the nature of the public discourse and the

context where it takes place".

En aspekt att tänka på med avseende på kontexten är exenlpelvis förekomsten av s.k.

"business intelligence"; företagsledare kanske inte vill ge en fullständig bild av sitt företag och

dess omvärldsrelationer, eftersom detta kan komma att användas av konkurrenter (års

redovisningar anges som en viktig källa av många författare sonl ser det son1 sin uppgift att

meddela beslutsfattare hur de skall samla in konkurrensinfomlation).

Fahey & Narayanan (1989) avslutar emellertid sin diskussion n1ed att konstatera, att det

är svårt att komma åt de bakomliggande föreställningarna. Och de valde i stället, som sagt, att
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studera de föreställningar som offentliggjordes i årsredovisningar. I detta sammanhang anser

jag att förord i årsredovisningar ger en god bild av de omvärldsmodeller som företagsledare

väljer att ge offentligt uttryck för, bl.a. eftersom en hel del av det som sägs där kan jämföras

med vad som faktiskt hänt Ufr Axelrod 1976 s 253). Men förorden fångar naturligtvis inte in

allt i företagsledarnas världsbilder.

En annan nackdel är att metoden inte fångar in styrkan i olika kausala relationer - om

inte den aktuelle beslutsfattaren själv anger detta. Om en beslutsfattare exemplvis säger att

"variabel A är orsak till förändringar i variablerna B och e", finns det ingen möjlighet att

avgöra vilket av dessa två samband som är viktigast. En ökning med 1O% i variabel A kanske

leder till en förändring med 80 % när det gäller variabel B, men bara 5 % för variabel C - men

det får man ju inte reda på om man håller sig till beslutsfattarens allmänt fonnulerade utsaga.

Fast tidigare studier har visat att beslutsfattare sällan anger specifika värden för olika relationer,

och då är detta i sig en viktig aspekt på deras modeller (jfr Axelrod 1976 s 262-263). Kanske

kunde sådana värden erhållas om beslutsfattare tvingas ta ställning till varje relation, men då är

det återigen risk för att man brukar våld mot den verklighet som egentligen är verklig för

beslutsfattarna själva. Det kan också tilläggas att förord sällan används för att uttrycka s.k.

"unbeliefs" (se Eden et al 1979 s 92), exempelvis påståenden av typen "Variabel X har ingen

som helst inverkan på variabel Y". Sådana kan vara viktiga inslag i en omvärldmodell, men de

fångas alltså inte in av metoden.

Hantering av datamaterialet

Fokus på omvärldsrelaterade samband

I den här deistudien avgränsade jag mig bort från den typ av samband som i beskrivnings

schemat kallats för "Företagsfokus" - dvs interna orsaker leder till interna effekter. Vad detta

betyder är alltså att de utsagor som togs med i kodningen inte representerar beslutsfattarnas

totala mängd kausala utsagor (som de framträder i förorden), utan endast utsagor som

innehåller omvärldsfaktorer. Detta förfaringssätt kommenteras av Wrightson (1976 s 320) på

följande sätt:

"All analyses should have parameters set according to the researcher's
concerns. Relationships falling outside those parameters are safely
excluded. If a windy speach in the British parliament is being ccxied
only for its comments on foreign policy, comments on agricultural
policy may, of course, be excluded. "
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Samma tanke finns i Narayanan & Fahey (1990 s 112):

"...researchers have to 'translate' the nlaps into a language that serves
theoretical ends. An explicit conceptual schenle - often shaped by the
specific theory - is necessary for such translation. "

Även Axelrod (1976 s 257) är inne på samn1a linje; han n1enar att "kodnings

kostnaden" bör hållas nere genom restriktioner i form av i förvtig specificerade on1råden som är

av betydelse för den aktuella forskningsfrågan. Att jag avgränsat ll1ig bort från samband av

typen "Företagsfokus" betyder därmed att jag också reducerar n1öjligheten till jän1förelser n1ed

datamaterialet från den första deistudien. Varför har då denna avgrtinsning gjorts? Svaret är helt

enkelt att jag ville uppnå ett klarare fokus på det sonl denna studie avser att behandla;

föreställningar on1 hur företag är kopplade till sin on1värld, inte föreställningar onl företags

interna sarrlband.

Ingångsnlaterialet för den fortsatta analysen utgjordes dänned av fyra listor (en för varje

beslutsfattare) över variabelsamband där externa variabler och/eller relationsvariabler utgör

orsaks- och/eller effektvariabler. Dessa listor redovisas i Bilaga 6.

Aggregering av variabler och överföring till matrisformat

För att få en smula ökad hanterbarhet inför analysen blev variabellistorna föremål för en

försiktig aggregering. Den hade säkert kunnas drivas ännu längre, ll1en på denna punkt ville jag

inte bruka alltför nlycket våld mot de begrepp sonl beslutsfattarna sj~ilva använde. Ibland blev

det dock aktuellt att aggregera. Den tanke jag hade gick ut på att försöka slå san1n1an variabler

nled snarlika nanln eller snarlik innebörd. Exenlpelvis fördes alla variabler sonl hade n1ed

valutor att göra sanlnlan till variabeln "VALUTA". Exen1pel på stldana variabler är "dollar

kursförändringar" , "devalvering" och "den italienska liran".

Resultatet av aggregeringen, ett antal variabler son1 är något Higre än antalet variabler i

listorna, placerades sedan i nlatriser - en nlatris för var och en av beslu tsfattarna. Förfarandet är

identiskt med det son1 var för handen i den första deistudien; variablerna placerades både i

raderna och kolumnerna. Inne i matriserna markerades förekoll1st av sanlband nled "1" och

frånvaro av samband nled "O". Och dessa nlatriser användes för att beräkna R-nlatriser på

samma sätt som i den första deIstudien. De aktuella R-matriserna redovisas i Bilaga 6.

Nästa steg var att analysera R-matriserna i temler av beskrivningsschemat; återigen på

samma sätt som i den första deistudien. Analysresultaten, sonl därnled avser variabler,

samband mellan variabler och komplexitet, redovisas i Bilaga 6.

Min hantering av datanlaterialet i denna deistudie skiljer sig dock på två punkter från

den första deistudien, och detta skall utvecklas något nedan.
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För det första innehåller den här deistudien data från olika tidpunkter, nämlare bestämt

förord till årsredovisningar som är skrivna vid olika tillfällen. Sonl jag nämnde inledningsvis

var tanken först, att detta skulle utgöra underlag för en jämförelse av 0111världsmodeller över

tiden. Men, som sagt, den data som kunde erhållas för varje år var begränsad - ty antalet

kausala utsagor i förorden var inte särskilt stort för de aktuella åren. Jag valde därför att tona

ned den tidsbaserade jämförelsen, och istället betraktar jag utsagorna sonl inslag i en kunlulativ

inlärningsprocess. För var och en av beslutsfattarna lade jag därför samman alla kausala

utsagor till vad jag kallar en ackumulerad omvärldsmodell. R-nlatriserna innehåller därmed alla

de utsagor som gjorts under de år som är aktuella, utan hänsyn till vilket år en given utsaga

gjordes. Denna hantering är knappast att rekommendera onl det finns anledning att tro, att det

sker stora förändringar över tiden. Här är det som redan näll1nts svårt att utläsa från data

materialet om sådana förändringar skett, men den teoretiska diskussionen i Kapitel 5 innehåller

klart uttalade antaganden Olll att vi kan förvänta oss en omfattande stelhet i olllvärldsmodeller.

Och detta får ll10tivera mitt förfarande.

För det andra nämnde jag ovan att det är viktigt att registrera varje kausal utsaga, även

om samma utsaga upprepas flera gånger. En anledning till detta är, att frekvensen av utsagorna

kan betraktas som en indikator på deras relativa vikt (se Fahey & Narayanan 1990 s 370 och

Fletcher & Huff 1990 s 171 där detta antagande görs). Om en beslutsfattare exempelvis säger

tre gånger att "konkurrensen leder till minskade ll1arknadsandelar", och en gång att "sjunkande

efterfrågan leder till nlinskade marknadsandelar", kan det förstnänlnda påståendet antas vara tre

gånger så viktigt som det sistnämnda. Detta är naturligtvis ett oerhört trubbigt mått på utsagors

relativa vikt. Men det är ofta det enda måttet som står till förfogande vid en dokumentanalys.

Anledningen är att beslutsfattare sällan uttalar sig i ternler av exenlpelvis "konkurrens är tre

gånger så viktigt som efterfrågan när det gäller våra marknadsandelar". I nlin datahantering har

jag registrerat alla kausala utsagor (enligt restriktionerna ovan) vtuje gång de förekonllller, och

detta medför alltså att utsagor med hög frekvens får en större vikt än de 111ed lägre frekvens.

Det finns alltså tre aspekter att ha i bakhuvudet inför resultatet av denna deistudie;

kodningen av förorden har fokuserats på omvärlds/rågor (dvs sanlband där externa variabler

och/eller relationsvariabler uppträder som orsaks- och/eller effektvariabler), listorna med

variabler har blivit förenlål för viss aggregering, sanlt att utsagorna~) frekvens ger återverk

ningar på deras relativa vikt.

Analysresultaten presenteras som sagt i Bilaga 6. Läsaren upplnanas att ägna en smula

uppmärksamhet åt detta innan jag går över till nästa punkt - att jänlföra de fyra beslutsfattarnas

omvärldsmodeller.
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Jämförelse av beslutsfattarna

Uppläggning av analysen

Uppläggningen här följer den som var för handen inom ramen för den första deIstudien. Det

handlar om att jämföra de fyra beslutsfattarnas omvärldsmodeller i ternler av beskrivnings

schemats dimensioner; variabler, samband mellan variabler och konlplexitet. En översikt av

ingångsdata finns, som sagt, i Bilaga 6. Jag kommer först att behandla onlvärldsmodellerna i

var och en av de tre dimensionerna. Sedan sammanfattar jag likheterna och skillnaderna.

En iämförelse av variablerna i omvärldsmodellerna

Den första aspekten som skall bli föremål för jämförelse är hur variabelkategorierna interna,

externa och relationsvariabler fördelar sig med avseende på orsak och verkan. Fördelningen har

följande utseende (värdena är AO- och AE-värden från Bilaga 6):

p Q R K2

Interna orsaksvariabler 1 3 O 1
Interna effektvariabler 33 16 21 9

Externa orsaksvariabler 37 23 26 11
Externa effektvariabler 4 7 4 3

Relationsvariabler, orsak O 3 O O
Relationsvariabler, effekter 1 6 1 O

Figur 10.1: AO- och AB-värden för interna variabler, externa variabler
och relationsvariabler hos de fyra beslutsfattarna.

I relativa termer ser vi att det finns en tydlig likhet mellan beslutsfattarna; hos samtliga

har externa orsaksvariabler högst rang, interna effektvariabler har näst högst rang, och på tredje

plats återfinns externa effektvariabler.

Vidare spelar interna orsaksvariabler och relationsvariabler en relativt blygsam roll. Ett

undantag finns dock - beslutsfattare Q, där relationsvariablerna har mer en framträdande plats. I

figuren nedan illustreras hur relationsvariablerna hos beslutsfattare Q lippför sig.
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6. Export

Figur 10.2: Relationsvariablerna hos beslutsfattare Q.

Jag går nu över till nästa jämförelsepunkt - orsak och verkan i allmän mening bland

variablerna i omvärldsmodellerna. Här intresserar jag nlig först för skillnader i varians mellan

orssaksvariabler och effektvariabler. På denna punkt liknar de fyra beslutsfattarna varandra, ty

variansen är i samtliga fall större bland orsaksvariablema än bland effektvariablerna (se Bilaga

6). Gemensamt för de fyra beslutsfattarna är med andra ord att koncentrationen till ett fåtal

variabler nled höga värden är tydligare på orsakssidan än på effektsidan.

Vidare undersökte jag i vilken utsträckning samma variabler uppträder på olika sätt i

termer av orsak och verkan. Som ingångsvärden använde jag varje variabels orsaks- och

verkanvärden och beräknade korrelationen (Spearmans koefficient) nlellan dessa värden.

Följande korrelationskoefficienter erhölls: -0.807 (P), -0.642 (Q), -0.699 (R) och -0.897

(K2). Således kan man konstatera, att variablerna i hög utsträckning uppträder som antingen

orsaks- eller verkanvariabler. Ett tydligt exempel kan hänltas från beslutsfattare Q; där

uppträder den variabel som har högst orsaksvärde, VALUTA, enbart SOtTI en orsaksvariabel,

inte som en effektvariabel.

När det gäller uppdelningen av effektvariabler i mål (variabler 111ed höga effektvärden),

medel (variabler med effektvärden i mellanregistret), samt situationsgivna variabler (variabler

med låga effektvärden), kan vi som utgångspunkt granska följande uppställning av samtliga

effektvariabler och deras värden hos var och en av beslutsfattarna:



p

Resultat (7)
Volymer (4)
Gynnsamhet (3)
Personal (3)
Priser (2)
Order (2)
Export (2)
Kostnader (2)
Extern image (2)
Börsintro
duktion (1)
Beläggning (1)
Produkt
utveckling (l)
CAD/CAM (1)
Kvalitet (l)
Tillverkning (1)
Omsättning (l)
Marginaler (1)
Efterfrågan (1)
Samarbete med
kunder (1)
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Q
Kundrelationer (6)
Resultat (5)
Kundverksamhet (5)
Export (2)
Gynnsamhet (2)
Information (1)
Tillverkning (1)
Omsättning (1)
Kvalitet (1)
Leverans-
säkerhet (1)
Marknads-
andelar (1)
Kostnader (1)
Aktiekurs (1)
Kändhet (l)

R

Produktion (4)
Produkt-
utveckling (3)
Efterfrågan (3)
Marknadsandelar (2)
Order (2)
Leveranser (2)
Kvalitet (1)
Systemleveranser (1)

VolYlner (1)
Produkter (1 )
Kunskap (1)
Gynnsamhet (1 )
Förvärv (1)
Koordinering (1)
Lagstiftning (1)
Samarbete (1)

K2

Gynnsamhet (2)
Marginaler (2)
Efterfrågan (2)
Kostnader (1)
Leveranstider (1)
Volymer (1)
Order (l)
Marknadsandelar (1 )
Trovärdighet (])

Figur 10.3: Effektvariablerna och deras AE-värden hos de fyra beslutsfattarna.

Flera aspekter på denna uppställning är intressanta. Vi ser exempelvis att ingen av

beslutsfattarna har en uppsättning av effektvariabler - i termer av deras rang - som är identisk

n1ed någon annan beslutsfattare. Samtidigt ser vi att flera av variablerna är gemensanlma för

alla fyra beslutsfattare. Och vi ser att distinktionen mellan mål, ll1edel, och situationsgivna

variabler kan vara svår att upprätthålla, något som är allra tydligast i fråga om beslutsfattare

K2, eftersom det hos denne inte är möjligt att göra en tydlig hierarkisk uppdelning. Men låt oss

i alla fall se vad en diskussion i termer av effektvariabeltypologin kan ge.

Om vi börjar med målen, dvs effektvariabler med höga värden, finner vi att RESUL

TAT hamnar högt hos beslutsfattarna P och Q. Detta är kanske inget att bli upphetsad över,

givet antaganden om vinstmaximering i ekonomisk litteratur. Men nlot just den bakgrunden är

det desto mer förvånande, att variabeln inte är tydligt framträdande hos alla beslutsfattare,

inklusive de i den första deistudien (men jag återkomnler till en jänlförelse av de båda

deistudiernas resultat senare).

Vidare ser vi att EFTERFRÅGAN hamnar högt hos beslutsfattarna R och K2. Att

denna variabel skulle vara ett mål klingar dock orent. Kanske är det l11er relevant att betrakta

den som ett medel, givet den låga spridningen mellan de högsta och de lägsta värdena hos de

båda beslutsfattarna.
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En annan aspekt att fundera över är variabeln nled det högsta värdet hos beslutsfattare

Q, nämligen KUNDRELATIONER. Variabelns interaktion nled andra variabler redovisades

ovan, i samband med att jag diskuterade skillnaden mellan Q och de övriga beslutsfattarna - hos

Q är relationsvariabler mer framträdande än hos de andra. Återigen är det kanske inte konstigt

att denna variabel kan betraktas som ett mål - mot bakgrund av den donlinerande rollen för

kunder som framtonar i den första deIstudien. Men mot sanlnla bakgrund är det desto mer

märkligt, att variabeln inte är mer framträdande hos de andra beslutsfattarna.

Som sagt kan distinktionen mellan mål, medel och situationsgivna variabler vara svår

att upprätthålla vid en granskning av datamateriaIet, men vi kan i alla fall ti tta något på

variablerna med låga värden. Bland dem finner vi en del variabler som från en intuitiv

synvinkel förefaller att vara opåverkbara och således situationsbestänlnda; EFTERFRÅGAN,

AKTIEKURS och LAGSTIFTNING är exempel på sådana. Det nlest slående är emellertid, att

vi bland dessa finner en mängd interna variabler som TILLVERKNING, OMSÄTINING,

MARGINALER, KVALITET, KOSTNADER, FÖRVÄRV och MARKNADSANDELAR: dvs

variabler som utpekas sonl viktiga i många forskningsansatser nled betoning på företags

strategier.

Den sista aspekten som skall behandlas med avseende på variablerna i omvärlds

modellerna är hur orsaksvariablerna i omvärlden framträder. De externa orsaksvariablerna och

deras värden finns presenterade i figuren nedan:

p Q R K2

Valuta (9) Valuta (12)
Kundernas Kundernas krav (3)
aktiviteter (6) Börsen (2)
Kundkrav (5) Kundernas
Prisstopp (4) aktiviteter (1)
Konkurrens (3) Konjunkturen (1)
Arbets- Prisstopp (1)
marknad (3) Arbetsmarknad (1)
Yttre faktorer (2) Marknaden (1)
Aktiviteter i Räntor (1)
branschen (2)
Konjunktur (1)
Efterfrågan (1)
Klimat (1)

Kundernas aktiviteter (8)
Branschutvecklingen (5)
Konkurrens (3)
Olyckor (3)
Lagstiftning (2)
Valuta (2)
Teknisk utveckling (2)
Efterfrågan (1)

Kundernas aktiviteter (5)
Arbetsmarknaden (2)
Konjunkturen (1)
Konkurrens (1)
Prispress på marknaden (1)
Svenska kostnadsökningar (l)

Figur 10.4: De externa orsaksvariablerna och deras AO-värden hos de fyra beslutsfattarna.

Figuren visar att den enda variabeln som finns hos saIntliga beslutsfattare är

KUNDERNAS AKTIVITETER. Några variabler finns också hos tre av beslutsfattarna;
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VALUTA, KONKURRENS, ARBETSMARKNAD och KONJUNKTUREN. För övrigt är

det bara två andra variabler som är gemensamma hos två av beslutsfattarna, nämligen PRIS

STOPP och EFTERFRÅGAN.

Det intressanta med denna fördelning är följande: hos beslutsfattare R finns en

förhållandevis tydlig skiktning av de externa variablerna i tenner av deras relativa vikter; de

externa variabler som har högst värden avser näromvärlden, i termer av kunder och branschen,

medan variablerna med lägst värden avser fjärromvärldsvariabler av makrokaraktär. Men

motsvarande skiktning finns inte hos de tre andra beslutsfattarna; hos dem förefaller det mindre

relevant att tala om en skillnad (i tenner av relativ vikt) mellan när- och fjärromvärlden.

En iämförelse av sambanden i omvärldsmodellerna

Som nämndes ovan har jag i denna deistudie avgränast mig bort från kausala sanlband av typen

företagsfokus, dvs interna orsaker som leder till interna effekter. Därmed återstår fyra

sambandstyper. Deras fördelning med avseende på de fyra beslutsfattarna redovisas nedan:

p Q R K2

Handlingsfrihet 1 2 O 1
Determinism 33 15 21 9

Omvärldsfokus 3 4 4 2
Interaktion 1 8 1 O

Summa 38 29 26 12

Figur 10.5: Fördelningen av de fyra sambandstyperna hos de fyra beslutsfattarna.

Således kan det konstateras att determinism är den överlägset mest framträdande

sambandstypen hos de fyra beslutsfattarna. Omvärldsfokus hamnar på andra plats hos alla

utom Q där interaktion har en mer framträdande plats. Och samband av typen handlingfrihet

spelar en mycket blygsam roll.
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En iämförelse av komplexitet som en variabel i omvärldsmodellerna

För denna aspekt använder jag de fyra mått som redovisats i Kapitel 9: M-täthet, vägkvot, åter

föringsgrad och hierarkikoefficienter för orsaks- och effektvariabler. Utfallet med avseende på

de fyra beslutsfattarna i denna deIstudie redovisas i figuren nedan.

p Q R K2

M-täthet
Vägkvot
Återföringsgrad
b (AO)
b(AE)

0.0345 0.0362 0.0433 0.0458
0.117 0.318 0.182 O

O O O O
0.725 1.838 0.960 1.387
0.913 1.387 0.725 1

Figur 10.6: Mått på komplexitet som en variabel för de fyra beslutsfattarna.

När det gäller de tre första måtten ser vi att beslutsfattarnas modeller är mer eller mindre

homogena; tätheten är låg, antalet samband av första graden är betydligt större än antalet

samband av högre grad - och återföring finns inte i någon av modellerna. Med avseende på

hierarki ser vi också att hierarkin är större bland orsaksvariablerna än bland effektvariablerna i

tre av fallen.

En iämförelse av komplexitet som system i systemet

Liksom i den första deIstudien startade jag med CONCOR på fyrablocksnivån för att identifiera

block av variabler som kännetecknas av att variablerna inom blocken liknar varandra i termer av

strukturell ekvivalens. I den första deistudien räckte det dock med fyrablocksnivån, eller med

femblocksnivån i några fall, för att erhålla block av variabler med likhet i fråga om strukturell

ekvivalens. Så var inte fallet här - upprepade klyvningar av blocken visade sig vara nödvändiga

för de fyra beslutsfattarna. Resultatet blev 10 block för beslutsfattare P, 12 block för Q, 9

block för R och 8 block för K2. Delvis är detta en återspegling av att fler variabler ingår i dessa

omvärldsmcxleller, men det större antalet block ger också en bild aven lägre grad av samman

hållning inom modellerna (det kanske är mer relevant att tala om en uppsättning partiella

modeller här).

Den första jämförelsen av subsystemen gjordes i termer av externa variabler och deras

fördelning över blocken. Det totala antalet variabler i de fyra omvärldsmodelerna är 91 och

antalet externa variabler är 39; de externa variablerna utgör alltså drygt 42 % av alla variabler.

Vidare är det totala antalet block 39 och antalet block nled externa variabler är 28; drygt 71 %

av alla block innehåller därmed externa variabler. Precis som i den första deIstudien ser vi

alltså, att externa variabler är utspridda på ett sådant sätt, att andelen block med externa
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variabler är betydligt större än andelen externa variabler i förhållande till det totala antalet

variabler.

Vidare finns det bara ett block vars innehåll är identiskt om man jämför beslutsfattarna;

variabeln KUNDERNAS KRAV uppträder som ett eget block hos P, Q och K2. Och hos R

återfinns KUNDERNAS AKTIVITETER som ett eget block. För övrigt uppträder externa

variabler ibland tillsammans med interna variabler och relationsvariabler, ibland endast till

sammans med andra externa variabler. Antalet block som endast består av två eller fler externa

variabler är hos P, Q, R och K2 följande: 3, 2, 2 respektive 3. Och ibland är samtliga dessa

variabler att hänföra till fjärromvärlden (ett exempel från Q: PRISSTOPP, ARBETS

MARKNAD och RÄNTOR återfinns i ett av blocken), ibland avser de både fj ärr- och

näromvärld (ett exempel från Q: VALUTA och SAMARBETE MED KUNDER ingår i samma

block). Av detta drar jag följande slutsats: enighet tycks råda om att kunderna är en del av

omvärlden som inte liknar andra delar, samtidigt som gränsen mellan interna och externa

variabler, och gränsen mellan när- och fjärromvärld, inte är distinkt i beslutsfattarnas modeller.

Den andra jämförelsen av system i systemet avser påverkan på inomblock- och

mellanblocknivån. Jag beräknade här SIB och 5MB för de fyra beslutsfattarna, dvs de mått

som jag redogjorde för i den första deistudien (måtten anger graden av påverkan inom

respektive n1ellan blocken). Resultatet presenteras i figuren nedan.

P

SIB 0.047
5MB 0.108

Q

0.036
0.104

R

0.079
0.110

K2

0.047
0.125

Figur 10.7: SIB och 5MB som indikatorer på påverkan inom och
mellan blocken av variabler som liknar varandra i termer
av strukturell ekvivalens.

Vi ser alltså att alla beslutsfattarna i denna deistudie kännetecknas av att påverkan

mellan blocken är större än påverkan inom blocken. Detta avspeglas i ett mycket lågt antal

"klickar" bland blocken, dvs grupper av variabler som endast är kausalt kopplade till variabler i

det egna blocket. Totalt finns det bara fyra klickar; 2 stycken hos Q, 1 hos R och 2 hos K2.
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Jämförelsen mellan beslutsfattarna · en sammanfattning

Likheter mellan beslutsfattarna

När det gäller variablerna i omvärldsmodellerna hos beslutsfattarna i denna deistudie, kan det

först konstateras, att alla liknar varandra i termer av fördelningen av orsaks- och effektvariabler

med avseende på interna och externa variabler. Mer precist uttryckt finns följande rangordning

hos samtliga beslutsfattare: 1) externa orsaksvariabler, 2) interna effektvariabler och 3) externa

effektvariabler.

Vidare är variansen bland orsaksvariablerna större än variansen bland effektvariablerna

hos de fyra beslutsfattarna. Och korrelationen mellan samma variabler som orsaks- och effekt

variabler är negativ för samtliga beslutsfattare; variablerna i omvärldsmodellerna tenderar alltså

att vara antingen orsaksvariabler eller effektvariabler - inte båda typerna samtidigt. En intressant

likhet är också att flera traditionella målvariabler (som Lex. marknadsandelar) uppträder som

situationsgivna variabler, i så måtto att sådana variabler har låga AE-värden.

Med avseende på sambanden mellan variablerna finns det en mycket tydlig likhet mellan

samtliga fyra beslutsfattare - determinism är den i särklass mest frekventa typen av samband.

Och handlingsfrihet spelar en mycket blygsam roll.

Vad beträffar komplexitet som en variabel kan det konstateras att M-tätheten, och

därmed också vägkvoten, är låg hos alla fyra beslutsfattarna - och inte hos någon av dem finns

det återföring. Vidare är hierakin störst bland orsaksvariablerna hos alla utom beslutsfattare P.

För komplexitet som system i systemet kan det noteras att hos alla beslutsfattare framtonar en

bild av kunderna som särskild från övriga externa variabler genom att KlTNDERNAS KRAV

uppträder som ensam blockvariabel hos tre av beslutsfattarna (och hos den fjärde besluts

fattaren, R, uppträder KUNDERNAS AKTIVITETER som en ensam blockvariabel). För

övrigt liknar beslutsfattarna varandra genom att externa variabler ofta återfinns inom samma

block som interna variabler, samtidigt som externa variabler som omfattar både när- och fj ärr

omvärld har en benägenhet att ofta uppträda i samma block. Till sist kan det noteras, att

påverkan mellan blocken är mer påtaglig än påverkan inom blocken hos alla fyra besluts

fattare.

Skillnader mellan beslutsfattarna

De viktigaste skillnaderna kan sammanfattas så här: beslutsfattare Q skiljer sig från de övriga

genom att relationsvariabler intar en mer framträdande plats. Därav följer att man hos Q finner

den högsta frekvensen av samband av typen interaktion. Vidare skiljer sig beslutsfattarna i

fråga om mål, dvs effektvariabler med höga värden. Och de skiljer sig med avseende på den
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relativa vikten hos olika orsaksvariabler i omvärlden. Framförallt skiljer de sig i termer av

subsystem; det enda variabelblock med identiskt innehåll hos fler än två beslutsfattare

innehåller endast en variabel (KUNDKRAV); för övrigt innehåller alla blocken olika variabler.

De två deistudierna och vad som skall fölia

Vi nu kon1mit fram till punkt när det gäller det andra blocket i denna studie, det block som

avser data om beslutsfattarnas omvärldsmodeller. Den läsare som fortfarande är med mig har

noterat att den enda form av "tolkning" som jag egentligen gjort är att lägga de tre övergripande

beskrivningsdimensionema över datamaterialet. Jag har alltså medvetet sparat tolkningen till det

följande kapitlet - där skall jag försöka förklara omvärldsmodellernas egenskaper i termer av

studiens teoretiska referensram.
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Kapitel 11

Omvärldsmodellerna och den teoretiska
föreställningsramen

Inledning

I detta kapitel skall beslutsfattarnas omvärldsmodeller ställas mot två teoretiska referens

punkter. Den första referenspunkten utgörs av dels öppen systemteori i dess allmänna forn1,

dels tre specifika modeller i form av strukturekonomi, marknadsföringsmodellen och nätverks

synsättet. Den andra referenspunkten utgörs av kognitiv teori. De jämförelsedimensioner som

är aktuella kommer från beskrivningsschemat; det handlar således om variabler, kausala

samband mellan variabler och komplexitet. Vidare skall jag också kommentera skillnader och

likheter i data från de båda deIstudierna.

Uppläggningen är följande: beskrivningsschemats tre dimensioner utgör huvud

rubriker, och för var och en av dem diskuterar jag de empiriskt genererade omvärldsnlodellerna

i termer av den öppna systemteorin i allmän och specifik fonn, samt i tenner av kognitiv teori.

Variablerna i beslutsfattarnas omvärldsmodeller och det öppna

systemet

BeslutsfaHarna och det öppna systemet i allmän form

Grundtanken i det öppna systemsynsättet är att en organisation har en omvärld. Tanken är inte

bara att en omvärld existerar, utan också att organisationen är kopplad till denna omvärld,

eftersom organisationen är beroende av ett utbyte med omvärlden. Denna tanke finner vi tydligt

i beslutsfattarnas modeller, eftersom de ju innehåller externa variabler som är relaterade till

interna variabler. Påstående har kanske en närmast trivial karaktär, och det beror sannolikt på

att både beslutsfattare och forskare har införlivat det öppna systemsynsättet i en sådan

utsträckning, att det tas för givet. Som vi såg i Kapitel 4 finns det emellertid viktiga gräns

dragningsproblem med synsättet.

Det första problemet är var gränsen skall dras mellan företaget och omvärlden. Mitt

datamateriai säger dock inte mycket om i vilken utsträckning beslutsfattarna betraktade detta

son1 ett problem. Möjligtvis säger datamaterialet - å ena sidan - att detta inte betraktades som

något problem alls, eftersom huvuddelen av variablerna är av förhållandevis tydlig extern eller

intern karaktär. Flera av beslutsfattarna talade - å andra sidan - om relationer till olika delar av
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omvärlden, och variabler av detta slag har av mig tolkats som att de befinner sig i ett gränsland

mellan ett fokalt företag och dess omvärld. Det är dock svårt att säga om detsamma gäller för

beslutsfattarna. I alla händelser var relationsvariabler inte särskilt frekventa, och inte heller hade

de särskilt hög relativ vikt i förhållande till externa och interna variabler - vilket antyder att det

huvudsakligen är en extern-intern dikotomi som är för handen hos beslutsfattarna.

Det är anmärkningsvärt, därför att gränserna mellan leverantörer och biltillverkare håller

på att lösas upp. Åtminstone är detta något som en extern observatör beväpnad med det öppna

systemsynsättet inte kan undgå att notera. Biltillverkarnas krav som omfattar stora delar av

leverantörernas verksamhet, kvalitetsrevisorerna som detaljgranskar leverantörerna, lager och

produktutveckling som flyttas bakåt i förädlingskedjan; detta är aspekter som löser upp

gränserna mellan de organisationer som är inblandade. Men beslutsfattarna talade ändå i tenner

av "oss" och "dom", om kunder och leverantörer, osv. De valde alltså att dra gränser kring

företaget, trots att de på ett implicit sätt gav uttryck för gränsernas tillstånd av upplösning (i

berättelserna). Och detta är ju samma tendens som vi finner hos många forskare som bekänner

sig till det öppna systemsynsättet; trots att många talar om gränsernas otydliga natur, dras likväl

gränser mellan företaget och omvärlden. Detta får illustrera något som redan nämnts - att vi

måste dra sådana gränser, för annars får vi problem med vår förståelse av världen. Kort sagt:

när vi endast betraktar den uppsättning variabler som finns i datamateriaiet, framstår det som

om att beslutsfattarna betraktar världen i termer av externa och interna variabler - vilket

implicerar att beslutsfattarna drar en en gräns mellan företaget och omvärlden. Som vi skall se

nedan blir denna gräns mindre tydlig när den betraktas i termer av subsystem i omvärlds

modellerna, ty i dessa subsystem finns vanligtvis både interna och externa variabler inom

ramen för samma subsystem. Men jag återkommer till detta senare.

Det andra gränsdragningsproblemet avser var gränsen skall dras mellan det som är

omvärld och det som inte är omvärld, och om detta är det lättare att uttala sig med utgångspunkt

i mitt datamateriaI. När det gäller beslutsfattarna idelstudie 1, finner vi att endast ett fåtal delar

av omvärlden är representerade i modellerna. Det handlar dessutom om delar som ligger "nära"

från det fokala företagets synvinkel - främst kunder och konkurrenter, men också leverantörer.

På denna punkt är det alltså uppenbart att det öppna systemet snabbt nått vad Westerlund &

Sjöstrand (1975) kallar en "utmattningsgräns"; systemet sluter sig när ett "tillräckligt" antal

omvärldsdelar har räknats upp. Den bakomliggande tanken är att "allt", världen "in its totality"

som Herbert Simon (1969) säger, inte är viktigt för att förstå en organisations omvärlds

beroende - det räcker om vi koncentrerar oss på de delar som organisationen förefaller att vara

mest beroende av.

Men om vi går vidare till den andra deistudien finner vi att utmattningsgränsen flyttats

ett par steg längre från det fokala företaget, ty i dessa omvärldsmodeller finner vi inte bara

kunder och konkurrenter, utan också ett flertal delar i en s.k. "general environment" eller
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"macro environment". Exempel är variabler som LAGSTIFTNING, VALUTA och ARBETS

MARKNAD. Ett sätt att uttala sig on1 betydelsen av fjärromvärlden kontra näromvärlden hos

dessa fyra beslutsfattare är att hänföra alla externa orsaksvariabler hos dem till de båda

omvärldskategorierna. Om man låter näromvärlden omfatta kunder och konkurrenter (egna

leverantörer lyser med sin frånvaro som kausal variabel idelstudie 2), finner man att när

omvärldsvariabler har en något högre sammanlagd vikt än fjärromvärldsvariabler hos alla uton1

beslutsfattare Q. Så även hos huvuddelen av beslutsfattarna idelstudie 2 framstår näromvärlden

som viktigare än fjärromvärlden, trots det förhållandevis stora antalet fjärromvärldsvariabler

hos dem.

Jag tror att man inte skall betrakta skillnaderna i antalet när- och fjärromvärldsvariabler

mellan de båda deIstudierna son1 ett utslag av djupa skillnader mellan beslutsfattarna, utan

snarare som en illustration av att olika datainsamlingsmetoder fångar in olika typer av data. I

den första deistudien var ju datainsamlingen fokuserad på ett antal tendenser som gör sig

gällande i branschen, främst i termer av aktörer i näromvärlden, medan beslutsfattarna i den

andra deistudien var "fria" (i den meningen att ingen forskare var närvarande) att diskutera det

som de själva valde. En intressant aspekt på detta är att en av beslutsfattarna, K/K2, ingår i

båda deistudierna. När han uppträder som K idelstudie 1 liknar han i sin uppräkning av

externa variabler flera av beslutsfattarna där, och när han uppträder som K2 idelstudie 2 liknar

han dessa beslutsfattare. Det kan också vara så, att åredovisningstexter genom sitt format

innehåller en slags uppmaning till författaren att tala on1 perifera delar av omvärlden på ett annat

sätt än vad som är för handen i intervjuer - därför att detta är vad som förväntas i ett förord.

Den andra deIstudien kan alltså sägas ha tillåtit en större öppenhet i förhållande till vilka

externa variabler som kom med, och den andra deIstudien illustrerar därmed att beslutsfattarnas

on1världsmodeller omfattar både en när- och fjärromvärld - samtidigt som näromvärlden ändå

framstår som viktigast i termer av enskilda variablers värden.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att beslutsfattarna i stor utsträckning uppträder

som öppna systemanalytiker i en allmän mening om man ser till variablerna i deras modeller.

Det existerar en omvärld i beslutsfattarnas modeller, en omvärld som är kopplad till det fokala

företaget och inte bara löst påhängd. Däremot tycks de inte problematisera gränsen mellan

företaget och omvärlden på ett explicit sätt, i alla fall inte på ett sätt som kan utläsas ur mitt

datamateriai (men frågan är hur många öppna systemanalytiker som som driver denna fråga

längre än till en allmän problematisering). Vidare framstår näromvärldsvariabler som viktigare

än fjärromvärldsvariabler, särskilt tydligt idelstudie 1 där fjärromvärldsvariabler knappast

förekommer alls, men även idelstudie 2 när de enskilda variablerna hänförs till de två omvärlds

typerna och granskas i termer av relativ vikt.

Son1 vi har sett finns det dock skillnader mellan variabelstrukturen i specifika

tillämpningar av det öppna systemsynsättet, och vad som skall ske i det fortsatta är en närmare
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granskning av variablerna i beslutsfattarnas modeller i förhållande till de tre specifika modeller

som jag valt att fokusera på.

Beslutsfattarna och strukturekonomin

Två grupper av variabler i strukturekonomin är av primärt intresse här; å ena sidan externa

variabler ("market structure", som kan sägas utgöra näromvärlden för en grupp bransch

företag), å andra sidan interna variabler ("nlarket conduct" , som avser olika beslut som fattas

av varje branschföretag).

Låt oss börja med de externa variablerna av klassisk natur (dvs i Bains mening),

nämligen säljar- och köparkoncentration, produktdifferentiering samt inträdeshinder, för att se

om de har någon motsvarighet i beslutsfattarnas modeller.

Med avseende på säljarkoncentration talade endast en beslutsfattare (1) om detta på ett

explicit sätt; han talade om koncentration i stålbranschen, dvs den bransch i vilken besluts

fattaren upplevde att hans företag befinner sig. Hos den beslutsfattaren finner vi också ett

utpräglat strukturekonomiskt resonemang om denna variabel, för han relaterade den till

betydelsen av storskalighet som han nlenade har ökat över tiden. Flera av beslutsfattarna talade

dock om säljarkoncentration på ett inlplicit sätt, i så nlåtto att de uppmärksammade omstruktur

eringen av leverantörsbranschen; mot färre prinlärleverantörer och fler sekundärleverantörer.

Detta innebär i sig en intressant utvidgning av strukturekonomins marknadsstnlktur, i så nlåtto

att beslutsfattarna har rört sig ett led bakåt, till säljarnas leverantörer, i sina modeller. Men vi

finner få inslag av diskussioner av antalet säljande företag och deras relativa storlek, dvs den

innebörd som säljarkoncentration har i strukturekonomin. Detta är för övrigt den variabel sonl

framstår som allra viktigast i "market structure", i alla fall i termer av utrymme i stnlktur

ekonomiska texter.

Vad beträffar köparkoncentration franlstår detta som en utomordentligt väsentlig

variabel i detta sammanhang - eftersom många av beslutsfattarnas företag är starkt beroende av

endast två kunder, Volvo och SAAB. Flera av beslutsfattarna nlenade också i berättelserna att

det är önskvärt att minska detta beroende genonl att försöka nå fler kunder, exempelvis genonl

ökad internationalisering. Men i variabelfigurerna spelar ANTAL KUNDER ändå en blygsam

roll. Variabeln finns hos sju av beslutsfattarna idelstudie 1 och inte hos någon idelstudie 2,

och i de fall där variabeln finns, överstiger dess relativa vikt aldrig 10 %. Kort sagt: köpar

koncentration i strukturekonomins nlening, dvs en orsaksvariabel som påverkar bransch

företagens beteende, tycks inte spela någon stor roll i beslutsfattarnas modeller. Utbytet med

kunderna betraktas i stället av beslutsfattarna som en funktion av kundernas krav - inte sonl en

funktion av antalet kunder.

Produktdifferentiering i säljarledet fick mer uppmärksamhet i beslutsfattarnas mcxleller
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än de två variabler som diskuterats ovan. Exempelvis kan vi betrakta systemförsäljning som ett

sätt att åstadkomma produktdifferentiering, och på denna punkt betonades det uttryckligen av

många beslutsfattare, att framtiden ligger i system- snarare än komponentförsäljning - samt att

det var åt systemförsäljningshållet beslutsfattarna ville röra sig. Det betonades också att produkt

differentiering i detta avseende inte kan drivas till sin spets, eftersom biltillverkarna är

angelägna om att behålla produktion av vissa delar (exempelvis motorer och växellådor) i egen

regi. Intressant att notera är också att flera av beslutsfattarna menade att komponentförsäljning

inte nödvändigtvis är av ondo; detta fyller ut tillverkningskapaciteten. Så om vi betraktar

produktdifferentiering i termer av grad av systemförsäljning - där system antas vara mer

differentierade än komponenter - tycks beslutsfattarna eftersträva en balans mellan system och

komponenter. Vidare är det tydligt att även andra aspekter på produktdifferentiering än

systemförsäljning i stor utsträckning är en funktion av kundernas krav - exempelvis kvalitet

och leverantörernas andel av produktutvecklingen. I den meningen skiljer sig alltså

beslutsfattarna från den strukturekonomiska synen på produktdifferentiering, där variabeln

franlstår som endogen i förhållande till ett antal säljande företag.

När det gäller inträdeshinder finner vi en del inslag av detta i beslutsfattarnas

berättelser, exempelvis genom att beslutsfattarna betonde de anpassningskostnader som uppstår

när en leverantör fått klartecken till leveranser; biltillverkare byter inte leverantörer utan vidare, i

alla fall inte så länge den aktuella fordonsmodellen är under produktion, och detta ger upphov

till inträdeshinder för de leverantörer som befinner sig i "utanförläget". Man kan i och för sig

fråga var gränsen skall dras mellan produktdifferentiering och inträdeshinder, och om man

väljer att betrakta produktdifferentiering som inträdeshinder (vilket Caves 1987 gör) ökar också

den vikt som inträdeshinder ges av beslutsfattarna. Kort sagt: inträdeshinder och/eller produkt

differentiering, snarare än köpar- och säljarkoncentration, tycks vara de mest framträdande

strukturvariablerna hos beslutsfattarna.

Låt mig också säga något om andra externa variabler i strukturekonomin än sådana som

är hänförbara till marknadens struktur. I det avseendet kan det noteras att en del struktur

ekonomiska modeller utgör typiska exempel på den uppräkning av omvärldsvariabler i

fjärromvärlden som diskuterades ovan, i så måtto att de inkluderar en grupp variabler som

benämns "basic conditions". Vi får inte veta så mycket om variablerna av detta slag, annat än

att de kan förväntas påverka näromvärlden i termer av "market structure" - det är som om

modellkonstruktören endast nämner dem i sin iver att försäkra sig om att modellen skall bli

heltäckande. Fjärromvärldsvariabler förekommer som vi har sett frän1st hos beslutsfattarna i

deistudie 2, men om vi ställer dessa variabler mot "basic conditions" i strukturekonomin, finner

vi att fjärromvärldsvariablerna hos beslutsfattarna ofta påverkar de interna variablerna direkt,

inte via marknadsstruktursvariabler. Hos beslutsfattare P finner vi exempelvis att EFTER

FRÅGAN påverkar VOLYMER direkt och att PRISSTOPP påverkar OMSÄTTNING direkt.
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Ett annat exempel är beslutsfattare Q, där PRISSTOPP, ARBETSMARKNAD och RÄNTOR

påverkar RESULTAT direkt - något som antyder att gränsen mellan de båda omvärldstyperna

inte är självklar i beslutsfattarnas modeller.

När det gäller de interna variablerna, företagets handlingsparametrar, fokuserar den

strukturekonomiska modellen i Bains version i huvudsak på prissättnings-, produktions-,

produkt- och promotionsvariabler, samt variabler som avser koordineringsaktiviteter mellan

konkurrerande säljare. Om vi börjar med de variabler som inte finns med på ett tydligt sätt i

beslutsfattarnas modeller, kan vi konstatera att promotionsvariabler, som exempelvis

~lnnonsering,är helt obefintliga. Detsamma gäller i stor utsträckning för variabler som har att

göra med samarbete mellan konkurrenter. Den sparsamma förekomsten av sådana samarbeten

berördes i beslutsfattarnas berättelser, i så måtto att de menade att biltillverkarna eftersträvar en

klar ansvarsfördelning mellan sina leverantörer - biltillverkarna vill inte sväva i ovisshet om

vem som gjort vad, inte minst på grund av de ödestigra konsekvenser SOTI1 en felaktig

komponent kan förorsaka i ett färdigt fordon. FÖRVÄRV återfinns dock i ett par variabel

figurer, och möjligen kan man betrakta uppköp av företag som ett sätt att tillfredställa

biltillverkarnas syn på ansvarsfördelning. När det gäller prisvariabler förekommer sådana

endast hos sex beslutsfattare (B, C, E, I, M och P), och hos dem är variablerna inte särskilt

framträdande i termer av kausala värden. Gemensamt för alla dessa fall är att priser ses som en

funktion av KONKURRENS, så här finns onekligen en likhet med den strukturekonomiska

TI1odellen.

Störst likhet finns istället när det gäller produktvariabler; PRODUKTUTVECKLING,

SYSTEMFÖRSÄLJNING, KVALITET, STANDARDISERING och FÖRÄDLINGSGRAD

är vanligt förekommande variabler hos beslutsfattarna. I typfallet uppträder dessa variabler

också som effektvariabler - som effekter av externa variabler.

Vad som dessutom är fran1trädande hos beslutsfattarna - och här uppenbarar sig en

skillnad i förhållande till företagets handlingsparamerar i strukturekonomin - är innebörden i

variabler som avser logistiska aspekter; exempelvis LAGER och LEVERANSPRECISION.

Lageraspekter diskuteras av Scherer & Ross (1990 s 268-273), där man finner utsagor son1 att

företag kan låta sitt lager flukturera för att "minimera hotet mot branschens prisdisciplin" , samt

att lager kan betraktas som en strategisk reserv som tillåter företag att bestraffa avvikare från

prisöverenskommelser genom att "flooding the market with output". Men det är en annan bild

som framtonar i beslutsfattarnas modeller - logistiska aspekter är där en direkt funktion av vad

kunderna kräver, inte av vad konkurrenterna gör.

Sammanfattningsvis finns det flera olikheter mellan uppsättningen interna och externa

variabler i beslutsfattarnas modeller och i strukturekonomin. En sådan olikhet, med avseende

på externa variabler, är att leverantörer till den bransch som fokuseras behandlas som en slags

makrovariabel på hög aggregationsnivå i strukturekonomin (i termer av "supply conditions"),
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medan leverantörerna i beslutsfattarnas modeller utgörs av företag med vilka man har ett utbyte.

En annan olikhet är att den viktiga strukturekonomiska variabeln säljarkoncentration inte är med

på ett påtagligt sätt i beslutsfattarnas modeller. Och variabeln köparkoncentration är inte heller

representerad på ett tydligt sätt hos beslutsfattarna. Vidare finner vi att "perifera" omvärlds

variabler vanligtvis påverkar interna variabler direkt hos beslutsfattarna; de tar alltså inte någon

omväg över marknadsstruktursvariabler. Vi finner i och för sig också att strukturekonomiska

variabler son1 produktdifferentiering och inträdeshinder finns i beslutsfattarnas modeller, men

till skillnad från strukturekonomin är dessa variabler främst en funktion av kundernas krav; inte

en funktion av konkurrenternas beteende.

När det gäller interna variabler finner vi få inslag av strukturekonomiska variabler som

promotion, samarbetsaktiviteter i förhållande till konkurrenter och prisättning hos besluts

fattarna, medan logistikrelaterade variabler hos beslutsfattarna, som lagerhållning och

leveranser, ger en bild av att leverantörsföretagen är påverkade av kundernas krav ifråga om

logistiska aspekter - inte av konkurrenternas beteende.

Beslutsfattarna och marknadsföringsmodellen

Bland de externa variablerna i marknadsföringsmodellen är det speciellt en del av omvärlden

som är i fokus - kunderna, och särskilt kundernas behov. I beslutsfattarnas nlodeller finner vi

därför en likhet med marknadsföringsmodellen, i så måtto att kunder intar en framträdande

plats bland de externa variablerna. Men hos beslutsfattarna är det kundernas krav, inte behov,

som är i fokus. Vad är skillnaden? Ett sätt att konceptualisera den är följande: ett behov är något

som väntar på en lösning (från marknadsföraren, genom att denne väljer en lämplig marknads

föringsmix), medan ett krav redan innehåller tankar om hur lösningen skall vara utformad;

mixen är bestämd från början, men av köparen. Därmed kan man säga så här: beslutsfattarnas

modeller liknar marknadsföringsmodellen i termer av kundfokus, men hos beslutsfattarna är

kunderna långt ifrån lika påverkbara som i marknadsföringsmodellen.

En central tanke i marknadsföringsmodellen är vidare att kunder bör indelas i segment

genom att kunder med likartade behov sammanförs inom ramen för ett givet segment.

Segmentering kan för övrigt sägas vara en slags social konstruktion som marknadsföraren

uppmanas att utföra; det är ett sätt att indela den omkringliggande världen så att den blir mer

begriplig. Endast en beslutsfattare, J, talade dock om segmentering på ett explicit sätt; han

menade att prioritering av vissa segment ger upphov till kostnadseffektivitet. Men faktum är att

även många av de övriga beslutsfattarna gav uttryck för segnlenteringstanken på ett implicit

sätt, genom att de betonade att de flesta produkter är anpassade för en specifik kund mot

bakgrund av kundens krav. Man kan därmed säga följande: i detta fall har marknaden

segmenterat sig själv, genom att kunderna i allra högsta grad är medvetna om vad de vill ha
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från leverantörerna, och därmed finns det få frihetsgrader för levererantörerna att dela in

marknaden i segment. Varje kund är alltså ett exogent givet segment. Flera av beslutsfattarna

var bekymrade över detta; de menade att kostnaderna skulle kunna sänkas om biltillverkarna i

större utsträckning accepterade standardiserade - och alltså inte kundspecifika - produkter.

McCarthys utsaga om att "excessive segmentation can be unprofitable" verkar alltså vara giltig,

men beslutsfattarna i denna studie torde ha små möjligheter att ändra på detta genom att på egen

hand omdefiniera "sina" segment.

I marknadsföringsmodellen ingår också konkurrenter. Förekomsten av konkurrens är

själva förutsättningen för marknadsföringsmodellen; det är på grund av konkurrenters närvaro

som företaget bör ägna sig åt marknadsföring. Grundtanken kan beskrivas som att företag på

imperfekta marknader har ett utrymme att påverka vissa handlingsparametrar och att de också

använder detta utrymme för att bearbeta kunder. Det enskilda företaget befinner sig därför i en

situation där flera konkurrerande företag bearbetar gemensamma kunder i en slags parallell

strävan, och där kunden väljer det erbjudande som passar bäst - vilket ger en bild av

konkurrensens effekter på det enskilda företaget som indirekta. Annorlunda uttryckt kan

konkurrens beskrivas som en yttre ram inom vilket det enskilda företaget måste hålla sig. I

McCarthys version benämns denna ram "uncontrollables", och en liknande tanke finns i Kotler

(1988 s 139), där företaget beskrivs som "surrounded and affected by a host of competitors".

Exakt hur denna påverkan tar sig uttryck är dock oklart framställt. Även i Rasmussen (1955)

finns denna tanke - företaget "måtte holde sine handlingsparametre på samme vaerdier sonl

konkurrenteme" (s 276). Men en sammanhållen bild av det kausala mönstret saknas emellertid

enligt min uppfattning, i termer av explicita kausala utsagor om hur företagets handlings

parametrar, kunderna och konkurrenterna förhåller sig till varandra. Detta kanske är ett orättvist

påstende, eftersom modellens huvudsyfte är att förklara hur det enskilda företaget bör agera för

att reducera effekterna av andra företags handlingsparametrar; huvudsyftet är knappast att ge

förklaringar till hur konkurrens i sig fungerar.

I alla händelser uppträder KONKURRENS i beslutsfattarnas modeller som en viktig

extern orsaksvariabel, vilket också kan sägas ge uttryck för tanken att konkurrens ger ramar för

verksamheten. Om man granskar vilka interna aspekter som påverkas av KONKURRENS i

beslutsfattarnas variabler blir bilden mångdimensionell; frekventa effektvariabler är PRIS,

KOSTNADER, INTERNATIONELL TILLVERKNING och INTERNATIONELL FÖRSÄLJ

NING. Intressant att notera är en1ellertid att förhållandevis få produktvariabler påverkas av

KONKURRENS; detta är i stället något som påverkas av KUNDERNAS KRAV. Så i

belsutsfattamas modeller tycks det alltså finnas restriktioner för vilka handlingsparametrar som

konkurrens anger ramarna för.

Det bör också noteras att marknadsföringsmodel1en utgår från en marknadsförings

avdelning; det är detta som är den fokala organisationen. Omvärlden innehåller alltså även
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andra avdelningar inonl det egna företaget, vilka med McCarthys ord är "out of controI of the

marketing executive". Med det synsättet blir marknadsföringsaktiviteter inte bara något som

riktas mot kunder, utan även något som måste bli föremål för interna förhandlingar mellan olika

avdelningar inom företaget. Kotler (1988 s 25) anspelar på detta när han säger att "marketing

is still resisted in many quarters". Inslag av internpolitik i detta avseende finner vi dock inte i

beslutsfattarnas tankar om kundernas krav, något som antyder att marknadsföring i detta fall är

en naturlig integration av flera avdelningars aktiviteter - inte bara något som en nlarknads

föringsavdelning sysselsätter sig med (men flera av beslutsfattarna kunde urskilja konflikter

mellan avdelningarna i kundernas organisation, speciellt mellan inköpare och konstruktörer).

Om vi går över till de interna variablerna, de som är "controllables" med McCarthys

terminologi, kan dessa formuleras i termer av fyra "P:n"; beslut som avser produkter,

promotion, priser och plats (distribution). Som redan nämnts spelar pris och promotion en

blygsam roll i beslutsfattarnas modeller, medan produkter och plats är desto mer framträdande.

Men det finns en djupgående skillnad mellan marknadsföringsmodellen och beslutsfattarnas

modeller med avseende på produkt och plats, för i beslutsfattarnas modeller är detta variabler

som är föga påverkbara - de är ett direkt resultat av kundernas krav.

Sammanfattningsvis går det att finna en del likheter mellan beslutsfattarnas modeller

och marknadsföringsmodellen, främst genom förekomsten av kundvariabler och åtminstone två

av "P:na", produkter och plats. Men i beslutsfattarnas omvärldsnlodeller är påverkan omvänd i

förhållande till marknadsföringsmodellen; beslutsfattarnas modeller ger uttryck för att det finns

få frihetsgrader att påverka de "egna" handlingsparametrarna.

Beslutsfattarna och nätverkssynsättet

Som vi har sett ovan problematiserar nätverkssynsättet gränsen mellan företaget och omvärlden

i större utsträckning än strukturekonomin och nlarknadsföringsmodellen. Variablerna i

nätverkssynsättet är därför inte bara interna och externa, utan även hänförbara till gränslandet

mellan företaget och omvärlden - till samarbeten och utbyten mellan företag. Det är alltså

variabler som är hänförbara till dessa aspekter som jag kallar för relationsvariabler.

Om vi börjar med de externa variablerna i nätverkssynsättet, så avser de andra företag

från ett fokalt företags synvinkel; kunder, leverantörer och konkurrenter. De externa

variablerna omfattar också företag längre "bort" från det fokala företaget; kundernas kunder,

leverantörernas leverantörer osv - allt längre bort från det fokala företaget. De externa

variablerna omfattar också, som jag ser det, även utbytesrelationer mellan företag i omvärlden,

dvs utbytesrelationer som är indirekta från det fokala företagets synvinkel. Ett exempel på en

sådan indirekt relation, från ett fokalt företags synvinkel, är "vår kund X:s utbyte med

leverantören Y". Detta är, med mitt sätt att se, alltså inget som ligger i det fokala företagets
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gränsland, utan något som är externt. När beslutsfattarnas omvärldsmodeller jämförs med detta

finner vi att de främst omfattar delar av omvärlden med vilka beslutsfattarna har direkta

utbytesrelationer, de egna kunderna och de egna leverantörerna, samt företag med vilka man

har indirekta relationer - konkurrenter. Men längre bort från det egna företaget än så sträcker

sig alltså inte beslutsfattarna. Att notera är exempelvis att vi själva, bilköparna, överhuvudtaget

inte förekommer i beslutsfattarnas modeller (det enda undantaget är beslutsfattare E som talade

om konservativa bilköpare som ett hinder för spridning av ny teknologi). Och all den

problematik som finns i distribution av bilar är inte heller något som vi finner i modellerna.

I gränslandet mellan företaget och omvärlden finner vi i nätverkssynsättet utbytes

relationer mellan företaget och dess partners. Och hos flera av beslutsfattarna finner vi sådana

variabler. Hos beslutsfattarna är det främst kundrelationer som fokuseras, men vi finner även

leverantörsrelationer (och i något fall relationer till andra leverantörer till bilindustrin).

Frekvensen av olika typer av relationer kan förklaras med att kunderna driver på utvecklingen

av relationerna till sina leverantörer, exempelvis genom att kräva just-in-time-Ieveranser och

ökad delaktighet vid produktutveckling. Hittills tycks utvecklingen främst ha medfört att

kostnader pressas bakåt i förädlingskedjan, och för att "inte bli sittande med Svarte Petter" som

en av beslutsfattarna uttryckte det, försöker leverantörerna föra kraven vidare - till de egna

leverantörerna. Men de egna leverantörerna tycks inte alltid vara "redo" för krav av denna typ,

och till detta kan man lägga att ju längre bakåt i kedjan man kommer, desto mindre meningsfullt

blir det att exempelvis leverera i små volymer (särskilt när det gäller bulkvaror som levereras

med tankbil e.d.). Så det är fullt begripligt att kundrelationer intar en mer framträdande roll än

leverantörsrelationer i beslutsfattarnas modeller. Och den mycket sparsamma förekomsten av

relationer till andra leverantörer, exempelvis leverantörer av kompletterande produkter, kan

förklaras av att biltillverkarna i stor utsträckning själva vill ansvara för vad som blir

slutresultatet när flera komponenter förs samman. Detta är i sin tur begripligt, som sagt, för var

och en av oss kan lätt inse vilka effekter som kan uppstå - i termer av människoliv - om olika

delar i ett fordon inte samverkar på ett fruktbart sätt.

De interna variablerna i nätverkssynsättet uttrycks vanligen i termer av tre olika

aktiviteter som företaget ägnar sig åt, nämligen marknadsföring, inköp och teknisk utveckling.

Av dessa är den sistnämnda aktiviteten mest framträdande hos beslutsfattarna; PRODUKT

UTVECKLING är en variabel som finns hos så gott som alla beslutsfattare. Och i regel är

denna variabel påverkad av KUNDERNAS KRAV, något som ligger i linje med nätverks

synsättets uppfattning om hur produktutveckling bedrivs i industriföretag - dvs att produkt

utveckling sällan sker isolerat från kunderna.

Inköpsrelaterade variabler hittar vi hos några beslutsfattare - främst hos inköpschefenla

A, B och D. Fast man får inte intrycket att dessa inköpare tänker på sina leverantörsrelationer i

termer av något interaktivt och ömsesidigt samspel som i nätverkssynsättet. Snarare handlar det
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om sådant som att "utdöma leveransböter" (A), "leverantörsrelationer betraktas som kostnader"

och "utvärdering med QTC-tal" (B), samt "det är inte nödvändigt att ha intim och kontinuerlig

kontakt med leverantörerna" (D). Synen på inköpsfunktionens förhållande till leverantörerna

tycks alltså skilja sig alltså från synen på produktutvecklingsfunktionens förhållande till

kunderna.

Hur är det med då med marknadsföringsfunktionen? Som vi såg i avsnittet ovan måste

vi fråga oss vad som egentligen är marknadsföring i leverantörsföretagen, för det handlar

knappast om det son1 marknadsföringsmodellen beskriver som marknadsföring. Den

beskrivning som antagligen fångar in vad det handlar om på bästa sätt kan hämtas från besluts

fattare M; han menade att "marknadsföring är att likställa med tekniska samarbeten; en process

som kräver respekt, förtroende och långsiktighet". Liknande beskrivningar finns på ett mer

eller mindre explicit sätt hos de flesta av de övriga beslutsfattarna. M:s definition har en

innebörd som ligger mycket nära nätverkssynsättets ide om marknadsföring, och därmed kan

vi anse att kommentarerna ovan om teknisk utveckling är direkt överförbara till marknads

föringen i leverantörsföretagen.

Sammanfattningsvis kan följande sägas om variablerna i nätverkssynsättet och i

beslutsfattarnas mooeller:

När det gäller externa variabler liknar beslutsfattarna nätverkssynsättet, i så måtto att vi

finner delar av omvärlden i både den vertikala dimensionen (kunder och leverantörer) och i den

horisontella dimensionen (konkurrenter) av nätverket. Men skillnaden är att beslutsfattarna i

stort sätt bara sträcker sig ett steg ut i den vertikala dimensionen; det handlar om deras kunder

och deras leverantörer i modellerna, men inte om kundernas kunder och leverantörernas

leverantörer. Vidare liknar beslutsfattarnas modeller nätverkssynsättet genom att relationer till

omvärlden antar formen av organisationer i köparna och säljarnas gränsland; långsiktighet och

samspel betonas av beslutsfattarna på ett sätt som är i det närmaste identiskt med nätverks

texter. Men vi har samtidigt sett att relationsvariabler inte finns hos alla beslutsfattare. Relations

variabler är dessutom inte särskilt tungt vägande i förhållande till andra variabler - och där har

vi alltså ännu en skillnad. Ytterligare en skillnad är att beslutsfattarna fokuserar kraftigt på

utbytesrelationer med kunder - på bekostnad av utbytesrelationer till andra delar av omvärlden.

Till sist, när det gäller interna variabler, finner vi en tydlig likhet i form av synen på

produktutveckling som ett resultat av kundernas krav.
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Variablerna beslutsfattarnas omvörldsmodeller och kognitiv teori

Kausala variabler och kausalitet i allmän mening

Den första aspekten jag berörde i beskrivningsschemat var att variabler i ett tankesystem kan

indelas i termer av orsak och verkan. Detta förefaller kanske självklart. Men då får vi inte

glömma något som - med mitt perspektiv - också är självklart, nämligen att variabler "där ute",

i den värld som blir förenlål för tankeverksamhet, inte på något sätt "äger" orsaks- eller

verkanegenskaper. Med andra ord: hur mycket vi än letar, och oavsett hur sofistikerade

mätinstrument vi har, kommer vi aldrig att finna några orsaks- eller effektvariabler "där ute".

Kausalitet är ju, som jag ser det, ett antagande vi gör.

De beslutsfattare som varit föremål för intresset i denna studie gjorde antaganden av

denna typ. En del av antagandena kan sägas ha varit "spontana" i så måtto att beslutsfattarna

gjorde dem på egen hand, genom sättet att resonera under intervjuerna och i förorden till

årsredovisningarna, medan de antaganden som genererades av variabelfigurerna "tvingades"

fram av metoden i sig - eftersom den innehöll en uppmaning att göra kausala antaganden (ett

sätt att betrakta "tvånget" är att notera att medelvärdet för tätheten i omvärldsmodellerna i

deistudie 1 är betydligt högre än motsvarande för omvärldsmodellerna idelstudie 2, men mer

om detta följer nedan). Oavsett graden av "tvång" i denna bemärkelse, så uppförde sig

beslutsfattarna i studien enligt vad man kan förvänta sig mot bakgrund av kognitiv teori;

kausala antaganden gjordes - trots att det inte finns några orsaker eller effekter "där ute". Jag

vet inte i vilken utsträckning jag kan få läsaren att uppfatta detta som icke-trivialt, och det beror

antagligen på att vår benägenhet att resonera i kausala termer är intimt sammanlänkad med vår

existens som människor och samhällsmedlemmar. Icke desto mindre är förekomsten av kausala

antaganden anmärkningsvärd - för vad det handlar om är ju att tillskriva världen egenskaper på

en nivå som är så abstrakt, att den saknar observerbar förankring i denna värld.

Nå, kognitiv teori gör alltså klart, att vi kan förvänta oss att finna kausala antaganden

hos beslutsfattare. Kognitiv teori låter oss också förstå varför sådana antaganden görs, trots

deras abstrakta natur. Anledningen är att människan har en drift att begripa den omkring

liggande världen, och kausala antaganden blir därmed en strategi för att att uppnå begriplighet

och ordning. Så långt inga konstigheter i relationen mellan mitt datamateriaI och kognitiv teori.

Men med risk för att återigen närma mig det triviala, måste jag nu ställa följande fråga: vilka är

de grundläggande beståndsdelarna i en kausal utsaga? Jo, naturligtvis orsak och verkan; annars

kan det ju definitionsmässigt inte vara någon kausal utsaga. I datamaterialet visade det sig

också, att vissa variabler kunde betraktas som orsaksvariabler och andra som effektvariabler;

omvärldsmodellerna kan beskrivas sonl system av orsaks- och effektvariabler. Detta innebär en

icke obetydlig förskjutning av fokus i förhållande till attributionsteorin, där den vanliga
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ansatsen är att studera orsaker till en given effekt. I sådana fall kan man alltså möjligen tala om

system av orsaksvariabler, nlen inte om system av orsaks- och effektvariabler. Attributionsteori

har alltså inte så mycket att säga om de system av variabler som är för handen här. Jag upplever

med andra ord något av ett teoretiskt tomrum på denna punkt. Vad kan då sägas om de aktuella

systemen i empiriska termer?

Om vi börjar med förhållandet mellan antalet orsaks- och effektvariabler i omvärlds

modellerna (dvs antalet variabler som har AO- och AE-värden > O), finner vi i den första

deIstudien att antalet effektvariabler är större än antalet orsaksvariabler hos sex beslutsfattare,

att det omvända råder hos fem beslutsfattare, samt att antalet variabler av båda typerna är lika

för fyra beslutsfattare. I den andra deistudien är antalet effektvariabler större än antalet

orsaksvariabler hos alla fyra beslutsfattarna. Om man använder antalet variabler som en

indikator på betydelsen, är det alltså - med utgångspunkt i mitt material - svårt att säga något

generellt om skillnader i fördelningen av antalet orsaks- och effektvariabler.

Jag undersökte också skillnader i varians mellan orsaks- och effektvariabler, och på

denna punkt visar det sig att huvuddelen av beslutsfattarna kännetecknas av att variansen är

större bland orsaksvariablerna än bland effektvariablerna. Med andra ord finns det en större

koncentration till ett fåtal viktiga variabler på orsakssidan än på effektsidan, vilket ligger i linje

med antaganden om att människor har en benägenhet att fokusera på "a single, sufficient and

salient explanation for behaviour" (Hewstone 1989 s 96-97).

Till detta kommer att samma variabel ofta uppträdde som både orsaks- och effekt

variabel - dock inte på ett symmetriskt sätt. För samtliga beslutsfattare i mitt material

undersökte jag korrelationen mellan san1ma variabel som orsaks- och effektvariabel, och i

samtliga fall blev korrelationen negativ (och korrelationen hamnade närmare -1 än Oi de flesta

fallen). Enskilda variabler tycks alltså ha en benägenhet att uppträda som antingen orsaks- eller

effektvariabler. Onl detta har dock kognitiv teori något att säga, i alla fall på ett indirekt sätt. Det

antas nämligen att människor har en benägenhet att göra enkla kausala antaganden, i så måtto

att de innehåller få inslag av återföring. Och ju fler inslag av variabler som är både orsaks- och

effektvariabler, desto större är sannolikheten att någon effekt kommer att finna vägen tillbaka

till den ursprungliga orsaken. Antagandet om begränsad återföring kan alltså formuleras just i

tenner av det som nlitt empiriska material visar - att variabler i tankesystem har en benägenhet

att vara orsaks- eller effektvariabler.

För att sammanfatta så långt hjälper oss kognitiv teori att förstå varför vi finner kausala

antaganden hos beslutsfattare, samtidigt som den i attributionsteorins form länlnar en del

obesvarade frågor om vad som skärs bort när man betraktar effekter som givna och istället

fokuserar på deras orsaker. I min ansats har jag beskrivit omvärldsmodeller som system av

både orsaks- och effektvariabler, något som resulterat i dels en bild av orsaker och effekter som

olika i termer av varians, dels en bild av enskilda variabler som antingen orsaks- eller
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effektvariabler. I det följande steget fortsätter jag nled det som attributionsteorin faktiskt

behandlar, nämligen orsaksvariabler.

Orsaksvariabler och "Iocus"

Enligt attributionsteorin kan man skilja mellan interna och externa orsaker ("the locus

dimension"), och i ursprunglig bemärkelse handlar det om orsaker som är interna eller externa

från den enskilde individens synvinkel. Med denna distinktion kan man urskilja två extremfall.

Å ena sidan kan alla orsaker vara interna, vilket implicerar en individ som har full kontroll över

sin situation - allt påverkas av individen själv. Å andra sidan kan alla orsaker vara externa, dvs

de finns i individens omgivning, vilket alltså implicerar att individen befinner sig helt i

händerna på denna omgivning. Jag har visserligen sagt att jag använder dimensionen "locus" i

en annan bemärkelse här, därför att jag intresserar mig för företag som den fokala enheten, men

det är ändå intressant att stanna en stund vid attributionsteorins ursprungliga definition.

Det är intressant, därför att i mitt empiriska material finns det ingen - jag upprepar,

ingen - orsaksvariabel som är intern i attributionsteorins ursprungliga mening. Exempel på

sådana variabler skulle kunna vara olika varianter på temat "ledaregenskaper"; "visioner",

"förmåga att genomdriva förändringar", "lyhördhet för medarbetarna", osv. Med andra ord:

alla orsaksvariabler i beslutsfattarnas omvärldsmodeller är externa, i så måtto att de ligger

"utanför" beslutsfattarna själva. Det anmärkningsvärda är alltså, att alla de aktuella besluts

fattarna är chefer av något slag, och flera av dem är verkställande direktörer - men de har ändå

exkluderat sig själva från sina omvärldsmodeller. Intuitivt förefaller detta märkligt; nog är väl

chefer betydelsefulla för företag, nog spelar väl chefens egenskaper roll? Åtminstone är det väl

rimligt att chefen ~jälv antar detta? Kanske är det mina datainsamlingsinstrument som har

filtrerat bort chefernas egna egenskaper?

På denna punkt har attributionsteorin en förklaring som jag redogjorde för i Kapitel 5;

se diskussionen av den s.k. Nisbett-Jones-hypotesen. Det har nämligen visat sig, att aktören

(den som själv agerar) har en benägenhet att finna orsaker i sin omgivning, medan

observatören (den som observerar aktören) har en benägenhet att finna orsaker i termer av

aktörens personliga egenskaper. När man som observatör förvånar sig över frånvaron av

egenskaper relaterade till beslutsfattarnas personlighet, har man alltså fallit offer för den

skevhet i perceptionen som skisseras av Nisbett-Jones-hypotesen; man har en benägenhet att

finna orsaker i termer av aktörernas personlighet, därför att aktörerna framstår som tydliga mot

en otydlig bakgrund. Aktörena själva antas emellertid ha mer information om omgivningen än

observatören, och därför framstår det som naturligt att de söker orsaker i denna omgivning.

Mpd andra ord: beslutsfattarna i denna studie betraktar sig som aktörer i Nisbett-Jones

hypotesens mening, inte som observatörer, och detta framstår som ett rimligt sätt för en
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beslutsfattare att tänka på sin roll i tillvaron.

I den här studien har jag, som sagt, betraktat företag som den fokala enheten; den enhet

vilken orsak och verkan riktas till och från. Låt oss därmed gå över till den interna-externa

dimensionen på denna nivå. Det handlar alltså om att granska fördelningen av interna och

externa orsaksvariabler i omvärldsmodellerna. För att närma mig detta beräknade jag - för varje

beslutsfattare - andelen interna och externa orsaker i förhållande till det totala orsaksvärdet. Ett

exempel från beslutsfattare A: summan av AD-värdena för interna variabler är 393 och summan

av AO-värdena för externa variabler är 62. Det totala orsaksvärdet är 510, och således blir

andelarna 393 / 510 =0.77 och 62 / 510 =0.12 (summan av andelarna blir inte 1 eftersonl det

även finns orsaksvariabler bland relationsvariablerna, men jag exkluderar dessa nu därför att

jag vill fokusera enbart på de variabler som behandlas av kognitiv teori). Nå, bilden av samtliga

beslutsfattare i detta avseende, i form aven plottning av andelarna, presenteras i figuren nedan:
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Figur 11.1: Interna orsaker och externa orsaker i förhållande till totala orsaker
hos beslutsfattarna.

Vi ser alltså att beslutsfattarna fördelar sig relativt jämt från den ena extrempunkten,

"alla orsaker är interna", till den andra extrempunkten, "alla orsaker är externa". Observera

också att alla beslutsfattarna från den andra delstudien ligger väl samlade nere i det högra

hörnet.

I Figur 11.1 har det alltså skett en begreppsförskjutning från attributionsteorins

ursprungliga mening; interna orsaker avser i figuren orsaker som återfinns inom ett företag

snarare än inom en individ. Och externa orsaker avser i figuren orsaker i företagets omvärld,

snarare än i individens omvärld. Som jag redan påpekat är det vanligt att attributionsteorins
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begrepp används på detta sätt, i typfallet representerat av studier som visar att beslutsfattare

förklarar goda utfall (till exempel ökad vinst) med företagsinterna orsaker, medan mindre goda

utfall förklaras med företagsexterna orsaker.

Om vi återigen försöker belysa fördelningen av beslutsfattarna i termer av egenskaper

som aktör och observatör, fast nu nled företaget som den fokala enheten, kan man säga

följande: huvuddelen av beslutsfattarna i deistudie l tillskriver inlplicit företaget en

observatörsroll, medan några av dem (beslutsfattare G, M, N och L, vilka befinner sig under

en tänkt diagonal från origo till det övre, högra hörnet i Figur 11.1) tillskriver företaget en

aktörsroll. Detta trots att samtliga av beslutsfattarna i deistudie l tillskriver sig själva, som

individer, en aktörsroll. Med andra ord låter attributionsteorin oss säga, att för de flesta av

beslutsfattarna går gränsen för vad som är "agerbart" vid företagets gräns mot omvärlden, men

för några har den gränsen flyttats ut i omvärlden.

När det gäller de beslutsfattare som ingick idelstudie 2, finner vi med resonemanget

ovan att de alla tillskriver företaget en aktörsroll (eftersom huvuddelen av alla orsaker är

företagsexterna). Detta är kanske vad man kan förvänta sig i en text till en årsredovisning, för i

ett sådant sammanhang har man kanske inte lust att låta företaget framstå som en passiv

observatör. Men det är ju ändå just det sistnämnda som dessa beslutsfattare gör, fast på ett

skenbart sätt! För hos dem dominerar de externa orsakerna fullständigt; enbart en genom

läsning av förorden antyder ett minimalt handlingsutrymme hos beslutsfattarna, ty så gott som

all påverkan utgår från omvärlden. Vad jag menar är så här: om man vill utmåla sitt företag som

en handlingskraftig aktör, vore det naturligt att räkna upp en mängd interna orsaker från vilket

skeendet utgår; det vore snarare "kontra-intuitivt" att göra det motsatta. Ändå var det precis

detta som beslutsfattarna idelstudie 2 gjorde, något som antyder att det inte är självklart från en

intuitiv synvinkel hur man skall framställa sitt företag för att det skall komma i en dager som i

någon mening är ljus.

Sammanfattningsvis kan samtliga beslutsfattare, i båda deistudierna, beskrivas som

aktörer i attributionsteorins ursprungliga mening; orsakerna i deras modeller är i samtliga fall

externa i förhållande till dem själva. När den interna-externa dikotomin överförs till

företagsnivån, kan huvuddelen av beslutsfattarna idelstudie 1 sägas betrakta företaget som en

observatör snarare än som en aktör, något som i sig kan tyckas märkligt, men som i denna

bransch kan förklaras av kundernas starka ställning (vilket i sin tur avspeglas i den

framträdande rollen för samband av typen determinism, men mer om detta nedan). Det kan

också noteras att de starkaste aktörsantagandena, på företagsnivån, finns i modellerna härledda

från årsredovisningsförord - och detta är väl vad man kan förvänta sig av dokument som avser

att kommunicera omvärldsmodeller till olika intressegrupper (även om det från en intuitiv

synvinkel förefaller märkligt att sådana dokument tillåts innehålla en så stor andel externa

orsaker).
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Effektvariablerna och effekttypologin

I båda deIstudierna har jag rangordnat effektvariablerna för var och en av beslutsfattarna.

Anledningen till detta är att jag ville ställa effektvariablerna mot den typologi som föreslås i

Bougon et al (1977). Enligt denna typologi kan man betrakta effektvariabler med höga värden

som mål, effektvariabler i mellanregistret som medel - och effektvariabler med låga värden som

situationsgivna variabler. Det kan för övrigt nämnas, att Bougon et al inte fann något tydligt

mönster vid en motsvarande rangordning av orsaksvariablerna i det tankesystem de under

sökte. I hopp om att det skulle vara annorlunda i denna studie rangordnade jag orsaks

variablerna i beslutsfattarnas modeller, men jag kunde inte finna några skikt av variabler som

kunde ges en meningsfull och allmängiltig tolkning. Så i det fortsatta koncentrerar jag mig på

rangordningen av effektvariablerna.

Förutom att Bougon et al fann att de empiriskt härledda effektvariablerna passade väl

in i typologins fack, gör de dessutom ett försök att motivera varför en sådan typologi kan vara

intressant i teoretiska termer. De menar nämligen att effektvariabler är viktigare än

orsaksvariabler när det gäller att begripa världen. Argumentet för detta är emellertid en aning

kryptiskt; de säger att individerna i deras studie "may pay attention to variables that are heavily

controlled by other variables on the assumption that they too can controI these variables since

they too are causal agents" (ibid s 615). Giltigheten i detta påstående är oklar för mig, men

själva grundtanken, dvs att effektvariabler är viktigare än orsaksvariabler, är ändå intressant,

speciellt när den ställs mot attributionsteorins typiska ansats - där effekterna är givna från

början.

I alla händelser ger oss typologin från Bougon et al (1977) ett sätt att analysera

effektvariablerna som en heterogen grupp. Förutsättningen är naturligtvis att det finns en

spridning i variablernas värde; annars blir det ju svårt att rangordna dem. I mitt datamateriaI kan

man konstatera att detfinns en spridning bland effektvariablerna, även om den i ett par fall inte

är särskilt markerad. Ett exempel är beslutsfattare J, hos vilken det finns nio effektvariabler. Av

dem har en variabel AE-värdet 3 och alla de övriga har AE-värdet 1. Hos J är alltså hierarkin

"platt", men icke desto nlindre finns det en hierarki - något som alltså gäller samtliga besluts

fattare.

Detta leder till följande fråga - i vilka (ideal)fall finns det ingen hierarki alls? Två fall

kan urskiljas:

Det ena är ett tankesystem där varje variabel är kausalt kopplad - både i termer av orsak

och verkan - till alla andra variabler i systemet. Om ett sådant system överförs till matrisformat

med den metod jag använt, får man en matris där alla element, utom de i diagonalen, innehåller

ettor. Och när en R-matris beräknas med utgångspunkt i denna matris, finner man att alla

effektvariabler (och orsaksvariabler) får samma totalvärde. Förekomsten aven hierarki
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indikerar alltså, för det första, att det är frågan om ett system som inte har nått sin potential i

termer av maximal komplexitet (där maximal komplexitet definieras som att tätheten = 1).

Det andra idealfallet utan hierarki bland effektvariablerna är ett tankesystem utan

indirekta kausala samband mellan variablerna (samtidigt som varje orsaksvariabel endast

påverkar varje aktuell effektvariabel en gång). En sådant tankesystem består alltså av ett antal

dyader som är isolerade från varandra. I själva verket är det svårt att betrakta ett sådant system

sonl ett system; det är kanske mer rimligt att betrakta varje dyad som ett system. Förekomsten

aven hierarki bland effektvariablerna indikerar alltså, för det andra, att vi faktiskt har att göra

med ett system som består av fler än två variabler, i så måtto att fler än två variabler är

relaterade till varandra. En hierarki bland effektvariablerna är alltså inte bara en förutsättning för

att vi skall kunna tilldela effektvariablerna olika egenskaper, utan också något som möjliggör

uttalanden om strukturen i det aktuella systemet - inte minst att systemet faktiskt är ett system

som består av något annat än isolerade dyader.

Nåväl, låt oss då gå över till de olika typerna av effektvariabler i beslutsfattarnas

omvärldsmodeller. Allmänt kan följande sägas: mina försök att gruppindela beslutsfattarna i

olika dinlensioner utföll vanligtvis i ett fåtal grupper, i normalfallet två eller tre grupper - utom

när det gäller en indelning grundad på hierarkin bland effektvariablerna. Ty i denna dimension

framträder en unik karaktär hos varje omvärldsmodell. Det intressanta med typologin i detta

sammanhang är, att dess rangordningsbaserade innebörd inte bara låter oss säga att besluts

fattarna är olika - typologin låter oss också säga, att olikheterna är att hänföra till aspekter som

mål, medel och situationsgivna variabler.

Det skall dock noteras, att olikheterna tycks vara minst om nlan koncentrerar sig på

målen. Exempelvis fann jag, att beslutsfattarna i den första deIstudien kan indelas i grupper

med avseende på likheter i målen. De aktuella grupperna formar sig nämligen kring

målvariablerna KOSTNADER, LAGER, KVALITET och LEVERANTÖRERNAS KOMPE

TENS. Det är svårt att ifrågasätta att dessa variabler verkligen kan betraktas som mål, så på

denna punkt förefaller typologin rimlig. Men det är också intressant att fråga varför vi inte

finner fler traditionella mål bland effektvariablerna med höga värden; vinst, tillväxt,

omsättning, räntabilitet, osv - detta är mål som lyser med sin frånvaro. Ännu intressantare är

det egentligen, att variabler av denna typ knappast ens är med i modellerna.

Om vi går över till beslutsfattarna idelstudie 2 finner vi dock en något ökad frekvens av

traditionella mål. Exempelvis hamnar RESULTAT på första plats hos beslutsfattare P och på

andra plats hos beslutsfattare Q. En förklaring till skillnaden mellan de båda deistudierna i detta

avseende kan vara hänsyn till omvärlden när man författar en årsredovisningstext; det kan

hävdas att de intressegrupper till vilka dessa texter vänder sig har förväntningar om att

företaget skall ha mål av traditionell karaktär, samt att detta påverkar författaren till texten.

Alltså kan man kritiskt konstatera, att årsedovisningstexter är ett oerhört trubbigt instrument
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som inte alls avspeglar företagsledarens egentliga världsbild, utan snarare den världsbild som

företagsledaren vill visa omvärlden? Jag anser dock att detta argument inte håller riktigt. För

om vi ser bortonl förstaplatserna i hierarkin, finner vi andra traditionella målvariabler längre

ned. Exempel på variabler som finns i bottenskiktet är OMSÄTTNING, MARGINALER,

MARKNADSANDELAR, FÖRVÄRV och VOLYMER. Med typologins ögon kan vi därmed

säga, att dessa variabler är situationsgivna - bortom företagets möjligheter att påverka. Om det

vore så, att årsredovisningstexter enbart skall ses som ett PR-instrument, förefaller det valda

budskapet alltså något märkligt.

Vad det handlar om är att typologin ger den externa observatören en tolkningsram som

kan uttyda variablers innebörd på ett sätt som nog inte är uppenbart för en författare till ett

förord. Antag till exempel att en beslutsfattarne vill ge sken av att han behärskar situationen,

och att han anser att en uppräkning av traditionella målvariabler i texten är ett medel för att

åstadkomma detta. Men i det här fallet "lurar" beslutsfattaren inte den externa observatör som är

beväpnad nled Bougon et al: s effektypologi, för den låter oss ifrågasätta "målvariablernas"

egentliga innebörd. Till detta kan vi lägga det som diskuterades i avsnittet ovan; det

kontraintuitiva i att en aktör främst ger förklaringar i termer av externa orsaker; det är alltså inte

självklart från en intuitiv synvinkel hur en årsredovisningstext skall användas aven

"propagandist" för att ge sken av något som egentligen inte finns.

Sammanfattningsvis har jag i det här avsnittet försökt ställa effektvariablerna i omvärlds

modellerna mot effekttypologin i Bougon et al (1977). Med den referenspunkten kan Ulan för

det första konstatera att en effekthierarki inte bara ger ett sätt att klassificera effektvariabler; den

säger oss något om strukturen hos ett tankesystem. För det andra är omvärldsmodellernas

unika natur mycket framträdande när de jämförs i termer av effektvariablernas rang. För det

tredje låter oss effekthierarkin "se" den icke-traditionella karaktären av målen hos besluts

fattarna - samt att traditionella målvariabler, i den mån de ens förekommer, och de förekommer

huvudsakligen idelstudie 2, inte behöver uppträda i egenskap av det som utpekas som mål i

företagsstrategiska ansatser inom företagsekonomin. Det sistnämnda kan återigen ses mot

bakgrund av kundernas dominerande roll; det torde finnas få frihetsgrader för de aktuella

beslutsfattarna att laborera med mål av traditionell företagsstrategisk karaktär.
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Variablerna och kategorisering

En av grundtankarna i kognitiv teori är att människan har en drift att placera in objekt och

händelser i olika kategorier. Detta kommer till uttryck på flera sätt i den här studien; när

beslutsfattarna resonerade i förorden och under intervjuerna använde de kategorier (i alla fall

termer som en extern undersökare kan välja att klassificera som kategorier), och när jag

konstruerade variabelfigurena använde jag kategorier av olika slag som jag uppfattade vara

beslutsfattarnas egna kategorier. Det som jag kallar variabler i beslutsfattarnas omvärlds

modeller antas alltså motsvara mentala kategorier hos beslutsfattarna.

Det intressanta med kategorier är att de tillåter oss att säga något om individers

världsbild i en speciell benlärkelse; antalet kategorier för en viss företeelse indikerar i vilken

utsträckning denna företeelse upplevs som viktig. Med andra ord: ett alternativt sätt att fastställa

variablers relativa betydelse - ett alternativ till de AO- och AE-värden som är i fokus i denna

studie - är att studera den uppsättning av kategorier sonl är aktuell. Ett välkänt exenlpel i

litteraturen som anknyter till detta är observationen att eskimåer har många kategorier för snö,

vilket implicerar att olika former av snö utgör en viktig del av eskinlåernas tillvaro. Samtidigt

kan det objekt sonl upplevs som viktigt antas bli föremål för uppmärksanlhet i en sådan

utsträckning, att förstoringsgraden ökar och flera olika aspekter på objektet urskiljs - objektet

kan antas bli betraktat som mångdimensionellt. Det sistnänlnda finns fornlaliserat i den ovan

redovisade lagen om "requisite variety" (se Daft & Wiginton 1979): endast nlångfald kan

neutralisera mångfald. När en individ upplever mångfald i en viss företeelse, kan vi alltså

förvänta oss att individen försöker hantera detta med en motsvarande nlångfald i begrepps

världen.

Om vi börjar med att ställa variablerna hos beslutsfattarna idelstudie 1 nlot detta, kan

nlan för det första konstatera att modellerna omfattar ett mycket begränsat antal externa

variabler och ett än mer begränsat antal relationsvariabler - men betydligt fler interna variabler.

Mot den bakgrunden indikerar datanlaterialet att beslutsfattarna upplever interna förhållanden

som mer angelägna än externa, och att de därför allokerar en större del av sin uppnlärksanlhet

mot interna förhållanden. DeIstudie 2 ger dock en annan bild; där är externa förhållanden

representerade med betydligt fler kategorier. På denna punkt får nlan helt enkelt acceptera att

olika datainsamlingsinstrument ger olika bilder.

Om vi fortsätter nled beslutsfattarna idelstudie 1 och går vidare till de kategorier som

avser omvärlden, finner vi sonl sagt att de omfattar ett fåtal delar av omvärlden; franlförallt

kunder och konkurrenter, men även egna leverantörer. Och det är i huvudsak just dessa

beteckningar som beslutsfattarna själva använde i berättelserna. En något mindre aggregerad

kategorisering framtonar i berättelserna när det gäller kunder, i så måtto att de vid några

tillfällen diskuterades i termer av "Volvo", "Saab" och "utländska kunder", men när det gäller
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konkurrenter och egna leverantörer nämndes så gott som aldrig några företagsnamn. Detta

indikerar att kunderna betraktas som viktigast av dessa omvärldsdelar. Jag säger indikerar, för

på denna punkt är nlina datainsamlingsinstrument inte särskilt precisa. Ett instrument som mer

explict tar fasta på hur enskilda delar i omvärlden betraktas i termer av aggregering hade varit

önskvärt. Samtidigt är det dock ett faktum att beslutsfattarna själva använde de aggregerade

kategorierna i större utsträckning än exempelvis företagsnamn, så det kanske inte är självklart

att ett mer tvingande instrument vore att föredra. Idelstudie 2 ingår som sagt betydligt fler

externa kategorier, men kategorier som avser kunder och konkurrenter (leverantörer lyste med

sin frånvaro som kausal variabel i förorden) är även här behandlade på en påfallande

aggregerad nivå. I och för sig har jag sagt att jag själv gjort en försiktig aggregering av de

kausala antagandena i förorden för att få ned variablerna till ett hanterbart antal, men samtidigt

har jag också redovisat beslutsfattarnas egna utsagor - innan jag aggregerade dem - i form av

listorna med orsaksvariabler till vänster och effektvariabler till höger (se Bilaga 6). Och en

granskning av dessa listor visar att många omvärldsvariabler beskrivs på en hög aggregerings

nivå; "Svensk bilindustri", "kunderna", "primärleverantörer" och "fordonskomponent

industrin" är typiska exempel på detta. I de fall då beskrivningarna inte är aggregerade, i så

måtto att enskilda företagsnamn nämns, är detta att hänföra till kunderna; i typfallet är det Volvo

och SAAB som nämns.

Med reservation för att datainsamlingsinstrumenten kan betraktas som trubbiga på

denna punkt, kan det konstateras att datamaterialet ger en antydan om att kunder intar en

särställning i fråga om betydelse i omvärlden - därför att mångfalden i de kategorier som

används för att beskriva kunder är större än mångfalden för andra specifika delar av

omvärlden. För ytterligare precision i utsagor av denna typ krävs det dock fortsatta studier.

Kunder och leverantörer - den vertikala dimensionen?

I en del företagsekonomiska modeller som tar hänsyn till företagets omvärld talar man om en

vertikal dimension, med vilket avses en förädlingskedja som potentiellt kan innehålla alla led

från råvaruproduktion till konsumtion hos slutanvänadare. Med denna syn hamnar alltså ett

fokalt företags kunder och leverantörer i samma dimension. När det gäller datamaterialet i

denna studie tycks detta dock inte vara fallet, för hur man än vrider och vänder på det i ternler

av beskrivningsschemat, framställer beslutsfattarna kunder som annorlunda än leverantörer.

Exempelvis finns variabeln KUNDKRAV med hos alla beslutsfattare idelstudie 1. Variabeln

uppträder nästan uteslutande som en orsaksvariabel, med hög relativ vikt, medan leverantörs

variabler är mindre frekventa, har lägre relativ vikt och uppträder vanligtvis som effekt

variabler. Och idelstudie 2 nämns överhuvudtaget inte leverantörer, trots att denna deistudie

genererade en stor nlängd omvärldsvariabler.
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Flera av beslutsfattarnas egna förklaringar till skillnader mellan kunder och leverantörer

har också berörts, som exempelvis att produkternas förädlingsgrad i olika led ger ramar för

vilket utbyte som blir möjligt och nödvändigt i förhållande till omvärlden. Den teoretiska

referensramen gör det emellertid möjligt att gå utanför beslutsfattarnas egna förklaringar och

behandla ett område som de inte själva talade om på explicit sätt. Utgångspunkten är då att

beslutsfattares modeller av omvärlden inte existerar isolerade från en organisatorisk kontext. Vi

kan i själva verket förvänta oss en kamp mellan olika avdelningar; en kamp om att utmåla "den

egna" delen av omvärlden som viktigast för organisationen som helhet - eftersom den

avdelning som lyckas sälja in "den egna" delen av on1världen kan vinna fördelar i form av

status, resurstillgång etc (se till exempel Berg & Sjöstrand 1975 s 333, Pfeffer & Salancik

1978 s 234 och Schwenk 1984 s 124 för en diskussion om detta). När delarna av omvärlden i

beslutsfattarnas modeller betraktas i detta ljus, inställer sig följande tolkning: avdelningar som

hanterar kunder har lyckats väl med att sälja in denna del av omvärlden. Inköpsavdelningarna

har däremot inte lyckats lika väl i det interna förhandlingsspelet, för det är i huvudsak

inköparna själva som talar om leverantörer. I detta sammanhang kan det för övrigt noteras att

endast en av beslutsfattarna i denna studie har titeln marknadschef (beslutsfattare M) - men trots

detta talar alltså beslutsfattarna i nlycket större utsträckning om kunder än on1 leverantörer.

Oavsett vilka förklaringar man väljer, beslutsfattarnas egna, eller förklaringar som tar

fasta på internpolitiska processer, kan det alltså noteras att kunder och leverantörer inte

förefaller att vara inordnade i samma övergripande beskrivningskategori hos beslutsfattarna.

Kort sagt: beslutsfattarnas omvärldsmodeller antyder att inköp och försäljning är något annat än

två sidor av samma mynt.

Konkurrenter och konkurrens?

Den tredje delen av näromvärlden, förutom kunder och leverantörer, som finns i besluts

fattarnas modeller är konkurrenterna - den horisontella dimensionen om man så vill. På san1n1a

sätt som kunder och leverantörer blir konkurrenterna fören1ål för aggregering hos

beslutsfattarna - för knappast någon av beslutsfattarna namngav en enskild konkurrent, eller

indikerade på annat sätt att konkurrenter är heterogena. Alla talade dock om "konkurrens".

Å ena sidan är det möjligt att det finns något i min datainsamling som inte fångat in

konkurrens på ett tillfredställande sätt, exen1pelvis att jag inte drivit mina frågor om detta

tillräckligt långt när beslutsfattarna sagt att de arbetar på en konkurrensutsatt marknad. Å andra

sidan kanske det är just "konkurrens", som en slags aggregerad kraft, snarare än enskilda

konkurrenter, som är den relevanta variabeln i beslutsfattarnas omvärldsmodeller.

En indikation på variabelns flerdimensionella karaktär är att många av beslutsfattarna

berättade att konkurrensen reduceras påtagligt på kort sikt - när ett leverantörsföretag väl fått en
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order från en biltillverkare. Anledningen är att biltillverkarna inte gärna byter leverantör så

länge en viss fordonsmodell fortfarande produceras. Några av beslutsfattarna antydde

dessutom att just detta förhållande är en viktig anledning till att man faktiskt vill vara leverantör

till bilindustrin, trots alla de krav man måste underkasta sig. Biltillverkarnas omställnings

kostnader vid leverantörsbyte medför alltså att den leverantör som vällyckats "komma in" kan

se fram mot en period av trygghet. Samtliga företag i denna studie har för övrigt lyckats

"komma in", eftersom de alla är leverantörer till fordonsindustrin - men ändå spelar konkurrens

en betydande roll i omvärldsmodellerna. En förklaring är att konkurrens inträffar stötvis, när

nya bilmodeller introduceras eller när kontraktstider med biltillverkare går ut. En annan

förklaring är att samtliga av företagen i denna studie är flerproduktföretag som kanske inte

lyckats "komma in" med samtliga produkter hos alla önskvärda kunder.

Ytterligare en förklaring till förekomsten av variabeln är att beslutsfattare kan antas vara

ovilliga att erkänna frånvaron av konkurrens. Jag tror i själva verket att "konkurrens" är ett

viktigt "taget-för-givet-antagande" i industrin, ett antagande som har institutionaliserats i den

privata sektorn, och något som den enskilde beslutsfattaren mer eller mindre automatiskt

hänvisar till i förklaringsförsök därför att detta är vad som förväntas - det visar att man arbetar i

industrin och inte i andra, och mer skyddade, sektorer som inte behöver namnges här. Givet ett

institutionaliserat imperativ att "se" konkurrens, tror jag också att detta tillhandahåller kognitiv

ekonomi - "konkurrens" kan antas vara en bekväm faktor att stödja sig på när kausala samband

är otillgängliga och svåra att begripa. Detta är dock spekulativa tankar som beror på min

oförmåga att fastställa exakt vad "konkurrens" innebär för beslutsfattarna, och det förefaller

som om detta utgör ett mycket intressant område för fortsatta studier. Läsaren kanske kommer

ihåg exemplet ovan från Easton & Auty (1990), dvs studien av restaurangägarna i Manchester

(de som upplevde att de endast hade ett fåtal konkurrenter) och detta utgör ännu en indikation

på att beslutsfattare inte nödvändigtvis betraktar konkurrens på ett sätt som omedelbart kan

tolkas inom ramen för traditionella företagsekonomiska konkurrensmodeller Ufr Wärneryd

1957).
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Sambanden beslutsfattarnas omvärldsmodeller och det öppna

systemet

BeslutsfaHarna och det öppna systemet i allmän form

I denna studie har jag utgått från att orsaker och effekter i ett kausalt samband kan vara externa

eller interna från ett fokalt företags synvinkel. Detta ger två sambandstyper som återfinns i

många modeller som är influerade av det öppna systemsynsättet; handlingsjrihet och

determinism. Som jag uppfattar det är determinism den mest grundläggande formen i det öppna

systemsynsättet i dess allmänna form; fokus är på systemets anpassning till omvärlden och inte

vice versa.

När man utgår från att kausala variabler kan vara både externa och interna, samt att de

kan vara både orsaks- och effektvariabler, erhåller man två ytterligare sambandstyper:

jöretagsfokus och omvärldsfokus (se Figur 11.2 nedan). Företagsfokus har inte erhållit särskilt

stor uppmärksamhet från anhängare av det öppna systemsynsättet, något som är naturligt

eftersom synsättet är att betrakta som en reaktion mot att enbart fokusera på interna variabler.

Omvärldsfokus förekommer något mer frekvent i den öppna systemlitteraturen, för det finns ett

flertal ansatser där man fokuserar på omvärlden i sig. Ett exempel är omvärldstypologin i

Emery & Trist (1965), där omvärlden betraktas som en "kvasi-oberoende domän", ett annat

exempel är McCann & Selsky (1984) som diskuterar omvärlden i sig i termer av turbulens.

Förutom att variabler kan vara externa och interna, har jag också sagt att de också kan

vara av relationskaraktär, dvs att de kan vara hänförbara till gränslandet mellan vad som är

externt och internt från ett fokalt företags synvinkel. Ett exempel är samarbeten mellan företag.

Även detta sätt att resonera finns i den öppna systemlitteraturen, i alla fall implicit, genom

erkännandet att företagsgränser ofta kan betraktas som oklara. Jag har gett samband där

relationsvariabler ingår som orsaks- och/eller effektvariabler beteckningen interaktion.

Således har jag definierat fem grundläggande sambandstyper och de repeteras i figuren

nedan.
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EFFEKTER

Interna Relations- Externa
variabler variabler variabler

Interna
variabler

ORSAKER Relations
variabIer

Externa
variabler

Företags- Inter- Handlings-
fokus aktion frihet

Inter- Inter- Inter-
aktion aktion aktion

Determi- Inter- Omvärlds-
nism aktion fokus

Figur 11.2: Klassificering av kausala samband från ett fokalt företags synvinkel.

Var och en av dessa typer finns alltså behandlade i litteratur Oill företaget och

omvärlden, men jag har inte funnit någon ansats där man tagit hänsyn till dem alla samtidigt.

Jag betraktar därför min klassificering som ett sätt att närma sig ett tillstånd av större utförlighet

när det gäller uttalanden om den kausalitet som det fokala företaget är inblandat i. Eftersom jag

saknar en sammanhållen referenspunkt i existerande litteratur, i form aven helhetsbild av hur

de olika sambandstyperna uppträder, komn1er jag i det fortsatta att uppehålla mig vid data i sig 

för att försöka visa att en sammanhållen referenspunkt kan vara fruktbar.

Som framgår av datamaterialet kan man urskilja omvärldsmodeller där alla fem

sambandstyperna existerar samtidigt, något som i sig ger skäl för att en sammanhållen referens

punkt har ett existensberättigande. Därmed inte sagt att alla fem typer är lika framträdande, men

icke desto mindre kan alltså alla fem vara för handen på samma gång. Lät oss då granska detta

nännare med data från deistudierna.

Idelstudie 1 finns alla fern sambandstyperna hos åtta av beslutsfattarna. De sju fall där

någon, eller några, typer saknas ser ut på följande sätt: omvärldsfokus saknas hos B,

handlingsfrihet saknas hos M, interaktion saknas hos F; handlingsfrihet och omvärldsfokus

saknas hos C, N och F. Och hos] saknas handlingsfrihet, omvärldsfokus och interaktion. Det

tycks alltså inte finnas något tydligt mönster i de fall där någon eller några sambandstyper är

frånvarande, men möjligtvis kan man säga att frånvaro av handlingsfrihet tycks gå hand i hand

n1ed frånvaro av omvärldsfokus. Kanske är det naturligt att inte göra antaganden om omvärlden

i sig om man upplever att man inte kan påverka omvärlden.

Om vi går över till den relativa vikten av de olika sambandstyperna hos beslutsfattarna i

deistudie 1 finner vi följande: hos alla utom beslutsfattare A har determinism och företagsfokus

de högsta relativa vikterna (hos A har företagsfokus och handlingsfrihet de högsta vikterna).

Två huvudgrupper av beslutsfattare urskiljdes i analysen; en grupp där determinisnl har högst

vikt och en grupp där företagsfokus har högst vikt. Med detta som bakgrund kan man alltså

notera, att system som beskrivs i termer av determinism och dess spegelbild handlingsfrihet
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(dvs det som jag uppfattar vara de två vanligaste sätten att betrakta företaget och dess omvärld i

kausala termer i företagsekonomiska ansatser) även kan innehålla kausalitet mellan interna

variabler. Det betyder i sin tur, att detenninism och handlingsfrihet inte ger en fullständig bild

av systemet - för det händer även saker i kausala tenner inom det som påverkar och påverkas

av omvärlden.

Hur skall då denna kunskap användas? När man går utanför den vanliga handlingsfrihet

determinism-typologin, kan intressanta aspekter på ett tankesystem lyftas fram. En sådan

aspekt är i vilken utsträckning ett tankesystem kan betraktas som öppet; genom att granska

fördelningen av samband av typen företagsfokus i förhållande till de andra sambandstyperna

kan vi erhålla mått på graden av öppenhet i förhållande till omvärlden. När man beräknar den

relativa vikten för företagsfokus genom att dividera antalet samband av typen företagsfokus

med det totala antalet samband (exklusive återföringssamband) erhåller man följande bild av

beslutsfattarna i deistudie l: medelvärdet är 0.425 och standardavvikelsen 0.104. Den högsta

vikten finns hos beslutsfattare J, 0.634, och den lägsta hos beslutsfattare D - där vikten uppgår

till 0.296. Om vi håller hos till medelvärdet, kan det därmed konstateras att beslutsfattarnas

modeller är mer öppna än slutna.

På motsvarande sätt kan man studera samband av typen omvärldsfokus, och erhålla ett

mått på i vilket utsträckning beslutsfattare frikopplar sina antaganden från det företag där de

själva arbetar, eller, med andra ord, i vilken utsträckning de gör antaganden om omvärlden i

sig. Medelvärdet och standardavvikelsen är 0.04 och 0.042 för beslutsfattarna i deistudie l,

något som indikerar att graden av frikoppling är låg. Samma resonemang kan tillämpas för

samband av typen interaktion, där resultatet kan användas för uttalanden om i vilken grad

samarbeten och andra interorganisatoriska aktiviteter finns i en omvärldsmodell. Medelvärdet

och standardavvikelsen är 0.157 och 0.228 idelstudie 1, något som indikerar att inte heller

detta är ett dominerande inslag i omvärldsmodellerna.

Idelstudie 2 eftersträvade jag ett tydligare fokus på omvärlden, så där tog jag endast

hänsyn till samband som innehåller externa variabler och relationsvariabler i den ena eller i båda

ändarna aven kausal utsaga. Det betyder således att deistudie 2 inte behandlar samband av

typen företagsfokus, men i övrigt behandlas samma samband som idelstudie 1. Nåväl, även i

deistudie 2 finner vi att handlingsfrihet och determinism inte är de enda typerna av samband.

Ty omvärldsfokus finns hos alla de fyra beslutsfattarna, och interaktion finns hos tre av denl.

Vidare liknar dessa beslutsfattare en av huvudgrupperna idelstudie 1, i så måtto att

determinism är den mest framträdande sambandstypen hos dem alla.

Kausaliteten i omvärldsmodellerna från båda deistudierna liknar därmed det som jag

uppfattar vara den viktigaste formen för kausalitet i det öppna systemsynsättet i dess generella

fonn, nämligen detenninism - företaget måste anpassa sig till omvärlden för att det skall kunna

importera resurser och dänned motverka utvecklingen mot entropi. Men nlin klassificering av
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sambandstyper låter oss alltså också se, att detenninism inte är en sambandstyp som existerar

isolerad från andra typer.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att beslutsfattarnas modeller har flera likheter

med det öppna systemsynsättet, i så måtto att olika slag av samband förekommer i modellerna,

samtidigt som detenninism är ett av de viktigaste sambanden. Eftersom en sammanhållen bild

av de sambandstyper som är aktuella här saknas i litteraturen, har jag inte kopplat besluts

fattarnas modeller till någon referenspunkt; jag har i stället, med hjälp av datamateriaiet, försökt

argunlentera för att en sådan referenspunkt kan vara intressant. Den låter oss framförallt se i

vilken grad beslutsfattarnas modeller är öppna, men också i vilken grad modellerna är

frikopplade från beslutsfattarnas företag, samt i vilken grad modellerna innehåller inter

organisatioriska aspekter.

Beslutsfattarna och strukturekonomin

I strukturekonomin dominerar deterministiska samband; handlingsparametrarna för

branschföretaget ("market conduct") betraktas som en funktion av marknadens struktur. Och

detta är, som vi har sett, en mycket framträdande egenskap i beslutsfattarnas modeller.

När det gäller variablerna i de detemlinistiska sambanden hos beslutsfattarna idelstudie

l, så är det två huvudtyper som förekommer hos samtliga: KUNDKRAV, å ena sidan, och

KONKURRENS, å den andra sidan, påverkar en rad interna variabler. Detta påminner om den

strukturekonomiska modellen, där nlarknadens struktur i Bains version kan delas in i två

huvudgrupper - variabler som avser kunder (köparkoncentration) och variabler som avser

branschföretagen, dvs konkurrenterna (säljarkoncentration, produktdifferentiering och inträdes

hinder). De flesta strukturvariablerna avser alltså säljarsidan, men på senare tid har en del

författare lagt till ytterligare någon variabel som avser köparsidan. Exempelvis är efterfrågans

tillväxttakt en strukturvariabel hos Caves (1987). Men faktum kvarstår - det är främst

säljarsidan som strukturekonomer intresserar sig för när det gäller hur marknadsstrukturen

påverkar de beslut som fattas inom branchföretagen.

Mot den bakgrunden kan det konstateras att variabeln KUNDKRAV hos beslutsfattarna

avser något annat än de strukturekonomiska kundvariablema. Det är frågan om detaljerade krav

från biltillverkare, som i fall då ISO 9000-nonner tillämpas avser en hel rad av aktiviteter hos

leverantörerna - det handlar således inte om någon aggregerad, extern kraft av typen "efter

frågan". Kraven ställs även på leverantörernas konkurrenter, så konkurrens i sig förefaller att

vara underordnat kundernas krav, eller, med andra ord: kundernas krav anger riktlinjerna för

vilken konkurrens som blir möjlig bland leverantörsföretagen.

I ljuset av deistudie 2 minskar likheten med den strukturekonomiska modellen

ytterligare. Kunderna är med som kravställare, men konkurrens är nedtonat i förhållande till
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deistudie 1. Samtidigt återfinns idelstudie 2 en rad mer perifera omvärldsvariabler som

påverkar de interna variablerna direkt.

Sammanfattningsvis liknar beslutsfattarnas modeller strukturekonomin i termer av

determinism, men likheterna minskar när man jämför externa variabler i deterministiska

samband hos beslutsfattarna med externa variabler i strukturekonomin. Hos beslutsfattarna

spelar kundvariabler en mer framträdande roll än i strukturekonomin, och det är en betydligt

mindre aggregerade syn på kunder, samt en större närhet till kunderna, som framtonar i

beslutsfattarnas modeller.

Beslutsfattarna och marknadsföringsmodellen

I marknadsföringsmodellen är det samband av typen handlingsfrihet som dominerar när det

gäller synen på företagets handlingsparameterar: kunderna påverkas ("marknaden förs till

köpbeslut") genom att företaget varierar en "mix" av produkter, priser, promotion och

distributionsaktiviteter. På denna punkt finner man emellertid få likheter med beslutsfattarnas

modeller. Man kan i och för sig beskriva de interna aktiviterna som en mix av produkt- och

distributionsaktiviteter, och i begränsad omfattning även prissättning, men kausaliteten är

omvänd - dessa aktiviteter är en funktion av kundernas krav i beslutsfattarnas modeller.

Beslutsfattarna och nätverkssynsättet

I nätverkssynsättet finns handlingsfrihet och determinism sida vid sida, vissa aspekter på

omvärlden kan påverkas av ett fokalt företag medan andra är bestämda av omvärlden.

Huvuddelen av det som företaget gör kan dock beskrivas som ett ömsesidigt utbyte med

omvärlden. Även om nätverkssynsättet är oklart i fråga om vad detta utbyte avser i explicita

kausala termer, föreställer jag mig utbytet som en process där omvärlden påverkan företaget,

sedan påverkar företaget omvärlden, i nästa steg påverkar omvärlden företaget igen, etc.

Detta sätt att betrakta utbyte liknar vad som framtonar i beslutsfattarnas modeller, i alla

fall i så måtto att både handlingsfrihet och determinism förekommer samtidigt. Fast handlings

frihet förekommer mycket mer sparsamt än determinism i beslutsfattarnas modeller. Och,

framförallt, de båda sambandstyperna avser olika delar av omvärlden. Determinism råder i

förhållande till kunder, Illedan både detenninism och handlingsfrihet förekommer i förhållande

till konkurrenter - samtidigt som handlingsfrihet är vanligare än determinism i förhållande till de

egna leverantörerna.

Vidare innehåller nätverkssynsättet även samband av typen omvärldsfokus; det fokala

företagets aktiviteter måste förstås i termer av relationer som finns mellan aktörer i omvärlden,

dvs relationer som är indirekta i ett eller flera steg från det fokala företaget. Sådana samband
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hittar vi också i beslutsfattarnas modeller, men som vi har sett så är de inte särskilt

framträdande i förhållande till samband av typen determinism.

En annan likhet avser samband av typen interaktion, dvs samband där relationsvariabler

(exempelvis samarbete mellan företag) uppträder som orsak eller verkan. I nätverkssynsättet

intar sådana variabler en central plats, och i kausala termer man kan säga att detta innebär att

orsak och verkan varken finns i "företaget" eller i "omvärlden" utan i företaget och någon

specifik del i omvärlden. Sådana san1band återfinns hos flera av beslutsfattarna, exempelvis i

form av att PRODUKTERNAS FÖRÄDLINGSGRAD påverkar LÅNGSIKTIGA KUND

RELATIONER (beslutsfattare C), SAMARBETE MED BILTILLVERKARE påverkar

PRODUKTUTVECKLING (L) och SAMARBETE MED BILTILLVERKARE påverkar

PRODUKTERNAS PRESTATIONSINNEHÅLL (M). Men återigen måste vi skilja mellan

förekomsten av sådana samband och deras relativa vikt i beslutsfattarnas modeller; deras vikt är

inte särskilt hög i förhållande till samband av typen determinism.

Sambanden i beslutsfattarnas omvärldsmodeller och kognitiv teori

Determinism och handlingsfrihet

Kognitiv teori, med vilket här avses attributionsteori, fokuserar på interna eller externa orsaker

i kausala samband, och som vi har sett ovan avser "interna" och "externa" orsaker det som är

internt eller extern från en individs synvinkel. På företagsnivån har denna dikotomi främst

tillämpats i fråga om utfall som kan klassificeras som goda eller dåliga, och det har visat sig att

resultat från individnivån överensstämmer med resultat från företagsnivån - beslutsfattare

tenderar att förklara goda utfall med företagsinterna faktorer och dåliga utfall nled omvärlds

faktorer.

I det här fallet kan långt ifrån alla effekter i företagen klassificeras i termer av "bra" och

"dåligt", men en del sådana inslag finns dock. Och flera av dem bekräftar resultatet från tidigare

forskning. Några exempel på samband hos beslutsfattarna där en extern orsak får en intern

effekt som kan betraktas som "dålig" är följande: KONKURRENS påverkar PRISNIVÅN

(beslutsfattare C), KUNDKRAV påverkar KOSTNADER (E, F, M, Q), PRISSTOPP

påverkar PRISER (P) och KLIMAT påverkar RESULTAT (P). Men denna tendens tycks långt

ifrån vara huvudregeln, något som står klart när man granskar en av de allra mest framträdande

externa orsaksvariablerna - KUNDKRAV. Beslutsfattarna gav i själva verket i berättelserna

uttryck för att hårda kundkrav också ger många positiva effekter, som exemplevis högre

kvalitet, bättre kunskap och ökad delaktighet i produktutveckling. Så det är knappast entydigt,

att sarnband av typen determinism endast förekommer i anslutning till effekter som uppfattas

som negativa.
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Vad händer då om vi försöker överföra attributionsteorins resultat på företagsnivån i

fråga om annat än utfall som kan klassificeras som "bra" eller "dåliga"? För det första kan vi

konstatera, att samband av typen detenninism är klart och tydligt dominerande i förhållande till

handlingsfrihet - i båda deistudierna (det enda undantaget är beslutsfattare A). Om man relaterar

detta till attributionsteorins utsagor om aktörer kontra observatörer, kan vi, som redan berörts,

beskriva beslutsfattarnas syn som att företagen i vilka de arbetar är aktörer snarare än

observatörer. Detta är intressant därför att man föreställer sig intuitivt att ett företag som är i

händerna på sin omgivning - i så nlåtto att orsakerna till vad företaget gör finns i dess omvärld,

vilket är själva innebörden i samband av typen deternlinism - inte är att betrakta som särskilt

aktivt. Företaget förefaller ju inte att kunna "göra något" utonl att passivt reagera. Men det är

ändå ett sådant synsätt som vi finner hos Nisbett-Jones-hypotesens aktörer.

För övrigt, när det gäller andra samband än determinism och handlingsfrihet, har inte

kognitiv teori många upplysningar att lämna. Ändå tycks beslutsfattare göra sådana andra

antaganden; i alla fall är det så det framstår när deras utsagor tolkas inom ramen för mina

klassificeringar av samband. Här kan jag inte göra mycket annat än att konstatera att andra

sambandstyper än handlingsfrihet och determinism faktiskt finns, men detta konstaterande är i

alla fall ett steg mot att bygga vidare på attributionsteorins typologi. Framförallt känns detta

angeläget mot bakgnlnd av den blygsamma förekomsten av handlingsfrihet hos beslutsfattarna,

något som i sig antyder att attributionsteorins ursprungliga typologi bör bli förmål för

utvidgning.
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Komplexitet i beslutsfattarnas omvärldsmodeller och det öppna

systemsynsättet

Beslutsfattarna och det öppna systemet i allmän form

Den första aspekten på konlplexitet i beslutsfattarnas omvärldsmodeller son1 jag undersökt,

täthet, kan relateras till det öppna systemsynsättets turbulensbegrepp. När n1an talar om

turbulens i det öppna systemsynsättet talar man om omvärlden som en kvasi-oberoende donlän;

det vill säga att man intresserar sig för omvärlden i sig och de relationer som finns mellan delar

i omvärlden. Mer specifikt uttryckt avser turbulens enligt Emery & Trist (1965) antalet

relationer mellan delar, samt hastigheten med vilken förändringar sprids mellan delarna. Den

sistnämnda aspekten länlnar mitt datamateriaI inga upplysningar om, så i det följande

koncentrerar jag mig på antalet relationer.

När det gäller antalet relationer kan vi först konstatera, att beslutsfattarnas modeller

innehåller få inslag av samband i en omvärld som är kausalt frikopplad från det företag där

beslutsfattarna finns. Annorlunda uttryckt, och som vi har sett ovan: samband av typen

omvärldsfokus är inte särskilt franlträdande. När man dessutom granskar dessa samband i

tenner av täthet, dvs det faktiska antalet samband mellan externa variabler i förhållande till det

möjliga antalet sådana samband i M-n1atriserna, framtonar följande bild av beslutsfattarna i

delstuclie 1:

Endast sex av dem uppvisar en täthet som är större än O, nämligen 0.125 (A), 0.083

(D), 0.083 (E), 0.5 (G), 0.33 (L) och 0.33 (M). För alla övriga idelstudie 1 är tätheten i

externa variablers påverkan på externa variabler alltså lika med noll. När det gäller besluts

fattarna idelstudie 2, där antalet externa variabler var högre, är motsvarande tätheter 0.015 (P),

0.018 (Q), 0.054 (R) och 0.018 (K2). Graden av turbulens, i termer av antalet samband nlellan

externa variabler, är alltså mycket låg för huvuddelen av beslutsfattarna, eller med andra ord: i

deras modeller är olika onlvärldsdelar interdependenta i en mycket låg grad. I beslutsfattarnas

modeller ägnas i stället det huvudsakliga intresset åt interdependens mellan företaget och

omvärlden, samt mellan interna variabler.

Nästa aspekt på komplexitet avser förekomsten av återföring, och på denna punkt finns

det, som vi har sett, systemteoretiker som anser att återföring är en central aspekt på system. I

ljuset av datamaterialet får vi dock konstatera, att huvuddelen av beslutsfattarna inte betraktar

världen som en integrerad uppsättning av återföringssamband. Hos femton av beslutsfattarna

finns ingen återföring alls, och hos tre av dem (A, K och O) finns relativt enkla återförings

samband; alltför enkla för att de skall sammanfalla med en syn där det mesta i ett system är

föremål för återföring. Endast hos en av beslutsfattarna, G, finns det något som liknar

cybernetikens syn på återföring, i så måtto att huvuddelen av variablerna hos G är inblandade i



263

ett svårgenomträngligt nystan av återföring. Jag har på flera ställen sagt att en låg grad av

åteIföring är precis vad man kan förvänta sig när data om beslutsfattares kausala antaganden

insamlas med en låg grad av "tvång" - så när ingen åteIföring alls återfinns hos beslutsfattarna i

den andra delstudien får detta betraktas sonl naturligt. De fyra fall av återföring sonl

identifierades fanns alltså i den första delstudien, som också innebar en högre grad av "tvång"

än delstudie 2. Trots detta fanns det ingen återföring hos huvuddelen av beslutsfattarna i

delstudie 1 - något som ger upphov till tvivel om återföring egentligen är ett naturligt inslag i

beslutsfattares tankesystem.

En annan aspekt på system i allmänhet som berörs i öppen systemteori är graden av

hierarki. Jag använde ett idealfall, en hierarkisk fördelning i "steady-state", som referenspunkt

för att studera beslutsfattarnas modeller, och i huvudsak visade detta att omvärldsmodellerna

inte befinner sig i jämviktstillståndet (endast någon hierarkikoefficient var lika med 1, vilket

antas representera "steady-state" under antagandet om "rank-size regularity"). Vad som

framförallt framkom i denna del av analysen var en aspekt som öppen systemteori inte lämnar

några upplysningar om - nämligen att graden av hierarki var högre bland orsaksvariablerna än

bland effektvariablerna hos huvuddelen av beslutsfattarna i båda deistudierna. Jag återkommer

till detta senare, i termer av kognitiv teori.

När det gäller förkomst av subsystem i systemet, en annan grundtanke i det öppna

systemsynsättet, identifierade jag subsystem av kausala variabler i beslutsfattarnas modeller

med hjälp aven CONCOR-algoritm. I det öppna systemsynsättet, i dess allmänna form, får vi

inte veta mycket om variabelinnehållet i subsystemen, men när det gäller den allmänna

strukturen har i alla fall Simon (1962, 1973) en del att säga. Framförallt menar Simon att vi kan

skilja mellan påverkan inom och mellan subsystem, samt att ett system med låg påverkan

nlellan subsystenl, ett s.k. "nearly decomposable system", erbjuder fördelar, i så måtto att ett

sådant system kan antas ha lättare att anpassa sig till förändringar - eftersom systemet i sin

helhet gör sig delvis oberoende av enskilda delar. Idelstudie 1 framgår det att huvuddelen av

beslutsfattarna kännetecknas av att tätheten i påverkan mellan blocken är lägre än tätheten i

påverkan inom blocken. Fem undantag finns dock: hos beslutsfattarna E, G, H, L och N

förekommer mer påverkan mellan blocken. Och idelstudie 2 gäller det sistnämnda för alla fyra

beslutsfattare. Mycket mer än så är det inte möjligt att säga mot bakgrund av den öppna

systemteorin, men jag kommer tillbaka till subsystemen senare, i ett försök till uttalanden om

hur resultaten kan tolkas i ett kognitivt perspektiv.
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Beslutsfattarna och strukturekonomin

Om den stukturekonomiska modellen hade varit mycket explicit uttryckt när det gäller samband

mellan variabler, skulle det inte vara något problem att mäta tätheten på samma sätt som i

beslutsfattarnas modeller. Det täthetsmått jag använt n1öjliggör ju en direkt jänlförelse av

system som inte innehåller ett identiskt antal variabler. Om vi exempelvis betraktar de tre

huvudvariablerna i den strukturekonomiska modellen finner vi, att marknadens struktur

påverkar företagens beteende på marknaden vilket i sin tur ger upphov till ett samhälls

ekonomiskt utfall. Således har vi tre variabler och två samband, och därmed blir tätheten, som

den har definierats ovan, följande: 2 / (3 x 3) - 3 = 0.33. Men detta är en oerhört schematisk

bild. Ty de tre huvudvariablerna i den strukturekonomiska modellen innehåller ju i sig ett flertal

variabler. De strukturekonomer som jag refererat till ovan är i och för sig mycket explicita när

det gäller vilka variahler som ingår i respektive modell (även om var och en av dem föreslår en

unik uppsättning variabler), men de är långt ifrån lika explicita i fråga om alla tänkbara

samband mellan variablerna. Oklarheten framstår som särskilt stor när det gäller sanlband inom

huvudgrupperna av variabler. Exempelvis menar Caves (1987 s 33) att marknadsstruktur

variablerna kan betraktas som inbördes beroende, och han ger också ett par exempel på kausala

samband i detta avseende. Men han avstår från att göra en fullständig inventering av de aktuella

sambanden.

Å andra sidan kanske den enkla räkneövningen ovan inte är helt trivial. Detta därför att

fokus i strukturekonomin är på samband rnellan variabelgrupperna - inte på sanlbanden inom

dem. Låt oss därför fortsätta en stund på denna linje och granska tätheten i strukturekonomin i

termer av den del av modellen som är aktuell här - omvärldens påverkan på företagets beteende.

Hos Bain (1966) finner vi fyra strukturvariabler som antas påverka fem beteendevariabler. Om

vi antar att han menar att alla dessa strukturvariabler påverkar var och en av beteendevariablerna

får vi följande täthet: 4 x 5 / ((9 x 9) - 9) = 0.28. Motsvarande resonemang i förhålllande till

Caves (1987) ger sex strukturvariabler som påverkar tre beteendevariabler och tätheten är då 6

x 3 / ((9 x 9) - 9) = 0.25. Och i Scherer (1980) finns det sju marknadsstrukturvariabler och sju

beteendevariabler vilket ger tätheten 7 x 7 / (( 14 x 14) - 14) = 0.27. Dessa tre strukur

ekonomiska varianter uppvisar alltså en i det närmaste identisk täthet, trots att de skiljer sig i

fråga om antal och typer av variabler.

Hur är det då med tätheten i beslutsfattarnas 1110deller? Idelstudie 1 är medelvärdet

0.104 och idelstudie 2 är medelvärdet 0.04. En första fråga är varför de båda deIstudierna ger

olika täthet. Svaret är med största sannolikhet att olika datainsamlingsinstrument använts; vi

kan förvänta oss högre täthet i en variabelfigur, eftersom den "tvingar" beslutsfattare att

utvärdera alla potentiella sarrlband.

En annan fråga är varför beslutsfattarnas modeller har lägre täthet än de struktur-



265

ekonomiska varianterna. Svaret är antagligen att beslutsfattare kan förväntas använda implicita

antaganden. Därför blir inte varje potentiellt samband föremål för en ingående granskning av

beslutsfattarna - medan forskare arbetar mer explicit med sambanden. Kanske är jämförelsen

därför orättvis eller till och med meningslös? Jag är inte så säker på det, inte minst på grund av

att Bain, Caves och Scherer faktiskt inte är helt explicita när det gäller alla samband. Det är

exempelvis inte säkert att de verkligen menar att alla strukturvariabler påverkar var och en av

beteendevariablerna, något som indikerar en viktig och bekant aspekt på forskning - även

forskare arbetar med outtalade antaganden. I alla händelser vill jag säga att om det vore så att

forskare arbetade med en fullständig explicitet i fråga om kausala utsagor, så skulle vi kunna

jämföra olika forskarmodeller i termer av täthet. Och vi skulle kunna jämföra dessa forskar

modeller med beslutsfattares modeller. Men i detta fall är alltså referenspunkten otydlig, och

därför blir det svårt att relatera den till beslutsfattarnas modeller.

Låt oss då gå över till frågan om återföring. Om vi fortsätter att hålla oss till de samband

som strukturekonomerna uttryckligen talar om, dvs samband mellan huvudvariabelgrupperna,

samt med fokus på omvärldens förhållande till företagets beteende, finner vi att återföring inte

är något viktigt inslag. Ibland erkänns förekomst av återföring, exempelvis i termer av att

företagets beteende kan påverka marknadsstrukturen, men detta har karaktären av motvilliga

utsagor - återföring tycks betraktas som något som eroderar modellens förklaringskraft (se

t.ex. Scherer & Ross 1990 s 6). Alltså: orsaker till företagets beteende finns i omvärlden och

effekterna blir förändringar i företagets beteende - det är detta som är modellens kärna (och

dess styrka enligt förespråkarna).

När det gäller hierarki i den mening som är aktuell här, dvs en rangordning av kausala

variabler med avseende på hur många andra variabler de påverkar och påverkas av, är det svårt

att göra en jämförelse mellan beslutsfattarnas modeller och den strukturekonomiska modellen.

Anledningen är att strukturekononlin inte är explicit med avseende på hur sambanden komnler

till uttryck. Man kan dock ana att det finns en hierarki bland orsaksvariablerna i struktur

ekonomin, i så måtto att säljarkoncentration tenderar att erhålla mer utrymme i texter än andra

marknadsstrukurvariabler (och särskilt sådana som avser kunder).

Subsystem i systemet är en annan aspekt på komplexitet som kan diskuteras när det

gäller strukturekonomin. Två sådana har redan behandlats i detta avsnitt: marknadsstrukturs

variabler och beteendevariabler. Strukturekonomer låter dock inte den kausala kedjan stanna

vid företagens beteende utan lägger vanligtvis till ett ytterligare subsystem; variabler som kan

användas för att beskriva det samhällsekonomiska utfallet av företagens beteende (exempelvis

inflation, arbetslöshet etc). Och Scherer (1980) introducerar ett subsystem av variabler som

antas påverka marknadsstrukturen - s.k. basic conditions (exempelvis efterfrågans tillväxttakt,

förekomst av substitut och lagstiftning). Ytterligare ett subsystem finns i Scherer & Ross

(1990), där det tillkommer ett system av variabler som benämns "public policy". Om vi håller
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oss till strukurekonomins marknadsstrukturs- och beteendevariabler, kan vi säga att dessa två

grupper är klart avgränsade i termer av vad som avser omvärlden och vad som avser företaget:

marknadsstruktursvariablerna avser externa variabler och beteendevariablerna avser interna

variabler.

En tydlig indelning i termer av "internt" och "externt" på detta sätt lyser dock med sin

frånvaro när vi granskar subsystemen hos beslutsfattarna idelstudie 1. Det totala antalet block

som innehåller externa variabler är 34, och av alla dessa block är det endast två som bara

innehåller externa variabler. Det första finns hos E och innehåller KUNDKRAV. Det andra

finns hos N och innehåller KUNDKRAV samt KONKURRENS. Hos beslutsfattarna i

deIstudie 1 uppträder alltså externa variabler nästan uteslutande som interna variabler. Mer

precist uttryckt: externa variabler uppträder som strukturellt ekvivalenta med interna variabler. I

deistudie 1 var emellertid antalet interna variabler mycket större än antalet externa variabler. Det

betyder att ett flertal av subsystemen endast innehåller interna variabler, och i så måtto finns det

en likhet med strukturekonomernas beteendevariabler.

Idelstudie 2 var förhållandet mellan antalet interna och externa variabler mer

välbalanserat, samtidigt som en klyvning i flera block än idelstudie 1 var nödvändig för att

urskilja strukturellt ekvivalenta variabler. Det totala antalet block med externa variabler är i detta

fall 28, och av dem innehåller 18 block endast externa variabler. Här blir alltså gränsen mellan

"internt" och "externt" mer tydlig än idelstudie 1, fast den är fortfarande långt ifrån skarp.

Återigen finner vi alltså att datainsamlingsinstrumentet påverkar vad man finner i data

nlaterialet, men faktum kvarstår - inte hos någon av beslutsfattarna finns en skarp uppdelning

av interna och externa variabler när variablerna granskas i termer av strukturell ekvivalens.

Beslutsfattarna och marknadsföringsmodellen

I marknadsföringsmodellens renodlade fornl finns det en extern variabel, kunder, och fyra

interna beslutsvariabler - produkt, plats, promotion och prissättning. De fyra interna

variablerna antas påverka den externa variabeln, och med samma räkneprocedur som ovan kan

vi beskriva tätheten i modellen som 4 / 5 x 5 - 5 =0.2. Således finner vi även här att tätheten

överstiger medelvärdet i beslutsfattarnas modeller - i båda deistudierna.

När det gäller återföring i marknadsföringsmodellen, så är detta något som inte

behandlas explicit. Kunderna är en s.k. "controllable" variabel; den kan påverkas genom att

marknadsföraren väljer en lämplig mix av de fyra "P:na" - och föga utrymme lämnas åt

kunderna att påverka företagets beslutsvariabler. Vad som ofta händer är dock att marknads

förare misslyckas i sin bearbetning av målgrupper - marknadsföringens historia är fylld av

produkter som inte når fram till marknaden enligt läroböckerna inom onlfådet (jfr Kotler 1988 s

4(7) - och då rekommenderas ändringar av marknadsförinsgmixen. Så återföring i form av
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inlärning, efter marknadens respons, är i alla fall ett inslag sonl kan läsas in i nlarknads

föringsmodellen.

Liksom i den strukturekonomiska modellen är det svårt att uttala sig onl hierarkin hos

kausala variabler i marknadsföringsmodellen; vad vi får veta är i princip att alla handlings

parametrar är lika viktiga, men att vissa kan vara viktigare än andra i specifika situationer.

Med avseende på subsystem kan synen i marknadsföringsmodellen sägas påminna om

synen i den strukturekonomiska nlodellen, i så måtto att vi har både externa subsystem och

interna subsystem, och båda dessa kan brytas ned i flera variabler. Kunder kan exempelvis

indelas i segment vilka skiljer sig från varandra genonl sådana egenskaper som kön, ålder,

yrke, utbildning, etniskt ursprung (typisk variabel i den anlerikanska orginalmodellen), livsstil,

och så vidare. Vart och ett av de interna subsystemen (de fyra "P:na") kan också beskrivas i

termer av ett flertal olika variabler. Exempelvis kan pronl0tion bestå avannonsering, personlig

försäljning och PR-aktiviteter. Som sagt uppträder variablerna i beslutsfattarnas subsystem på

ett sådant sätt, att både interna och externa variabler ofta ingår i san1ma subsystem - och i den

meningen är alltså gränsen nlellan vad som är internt och externt inte lika tydlig i besluts

fattarnas modeller sonl i marknadsföringsmodellen. Vidare finner vi få inslag av promotions

variabier, samt få inslag av prissättningsvariabler, i beslutsfattarnas nlodeller.

Samtidigt finns det gott om variabler sonl avser plats (distribution) och produkter, nlen

det finns ändå få inslag av subsystenl där dessa två variabeltyper existerar isolerade från

varandra och från andra variabler. Vad som i själva verket är vanligt är att plats- och

produktvariabler ingår i samma subssystem; variabler som är av dessa två typer uppträder alltså

ofta som strukturellt ekvivalenta. Några exempel på sådana kombinationer: LAGER och

STANDARDISERING (beslutsfattare A), PRIMÄRLEVERANTÖRSSKAP och PRODUK

TERNAS FÖRÄDLINGSGRAD (C), LAGERHÅLLNING och PRODUKTUTVECKLING

(D), LEVERA~~SPRECISION och PRODLTKTANSVAR (F), LAGERNIVÅ och PRODUKT

UTVECKLING (I). Det är alltså inte bara gränsen mellan vad som är internt och externt som

är otydlig i beslutsfattarnas nlodeller; även gränsen nlellan olika interna kategorier i nlarknads

föringsmodellens mening är otydlig.

Beslutsfattarna och nätverkssynsättet

Tätheten i nätverksmodellen låter sig inte hanteras på samnla sätt som i de två övriga

forskarmodellerna, och detta beror på att antalet variabler inte är specificerat på ett tydligt sätt.

Inte heller är typen av variabler specificerat i strikt nlening; exenlpelvis kan man tänka sig att

varje företag som ingår i ett nätverk är en variabel, man kan tänka sig att varje aktör - sonl inte

behöver vara ett företag i juridisk nlening - är en variabel, och man kan tänka sig att varje typ

av bindning mellan företag (till exempel tekniska, tidsmässiga och kunskapsmässiga
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bindningar) är variabler. Modellen tillhandahåller istället en uppsättning begrepp som antas vara

viktiga vid studier av industriella system, och olika forskare väljer sedan från denna

uppsättning i sina diskussioner eller tillämpningar av modellen.

Vidare diskuteras återföring i kausala termer sällan explict - i termer av hänvisningar till

litteratur där återföring betraktas som en central mekanism som påverkar ett systems beteende.

Men nätverkssynsättet genomsyras ändå av implicita föreställningar om återföring som en

viktig styrmekanism. Detta gäller speciellt synen på utbytesrelationer; ett ömsesidigt givande

och tagande inom ramen för utbytesrelationer är en betydelsefull aspekt på stabilitet och

förändring i det industriella systemet Ufr Hammarkvist, Håkansson och Mattsson 1984 s 25).

Som sagt var inslagen av återföring sparsamma i beslutsfattarnas modeller, men det finns ändå

två exempel på återföring som påminner om det som jag uppfattar vara nätverkssynsättets bild.

Det ena fallet är beslutsfattare O, där återföring finns mellan INTEGRATIONSGRAD I

KOMPONENTERNA och PRODUKTUTVECKLING. "Integrerade komponenter" avser

enligt O ett samlat ansvar för ett flertal olika detaljer som tillsammans bildar en produkt,

exempelvis instrumentpaneler, och han menade att produktutveckling i regel bedrivs till

sammans med kunderna. Så i detta fall kan vi betrakta integrationsgraden i komponenterna som

reglerad av ett samspel med kunderna. Det andra fallet med återföring i en omvärldsmodell som

påminner om nätverkssynsättet finns också hos beslutsfattare O; NÄRHET TILL KUNDER

finns i samma loop som KlTNDERNAS KRAV. Detta är en syn som sammanfaller mycket väl

rned nätverkssynsättet, där det hävdas att utbytesrelationer med kunder ger närhet; det fokala

företaget får genom denna närhet möjligheter att lära sig kundernas kapacitet och problem,

vilket ger "möjlighet till konfrontation av behov och möjligheter och härigenom skapas en

naturlig utvecklingskälla" (ibid s 26).

När det gäller hierarkin mellan kausala variabler finns det få explicita utsagor i

nätverkssynsättet som tillåter oss att rangordna variabler i termer av relativ betydelse. Det står

därmed klart att de tre referenspunkter jag valt, strukturekonomin, marknadsföringsmodellen,

och nätverkssynsättet, inte var särskilt lämpliga för att belysa denna aspekt på beslutsfattarnas

n1odeller. Jag tror att detta är en återspegling av allmänna problem i modellsammanhang med att

göra uttalanden om att vissa kausala variabler är viktigare än andra, samt att en ödmjukhet i

detta avseende är något som många forskare skolas in i. Samma ödjmukhet tycks dock inte

finnas hos beslutsfattarna, eftersom vi finner en hierarki hos dem alla - både när det gäller

orsaker och effekter. Antagligen avspeglar detta en mer kategorisk inställning hos besluts

fattare, på gott och ont, när det gäller att anta, att vissa aspekter är viktigare än andra.

Men låt oss återgå till nätverkssynsättet och frågan om subsystem. Sådana kan urskiljas

när det gäller interna aktiviteter; det som fokuseras är marknadsföring, teknisk utveckling och

inköp. Om man relaterar dessa subsystem till vad som finns i beslutsfattarnas modeller, finner

man, för det första, och detta har jag redan påpekat, att traditionella marknadsföringsvariabler
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som annonsering och personlig försäljning lyser med sin frånvaro - marknadsföring tycks i

stället vara att likställa med produktutvecklingsarbete tillsammans med kunderna. Marknads

föringens intima relation med utvecklingsarbete i beslutsfattarnas modeller kommer exempelvis

till uttryck genom att variabeln PRODLTKTUTVECKLING ofta uppträder i samma subsystem

som variabeln KVALITET (och kvalitet tycks genomgående vara en funktion av kundernas

krav). Så är fallet exempelvis hos beslutsfattarna J, K, L, P och R. Snarlika exempel är att

UTVECKLINGSKOSTNADER och INTERNATIONELL FÖRSÄLJNING finns i samma

subsystem hos beslutsfattare G, samt att PRODUKTUTVECKLING, SORTIMENTSDJUP

och KVALITET finns i samma subsystem hos beslutsfattare H. Gränsen mellan teknisk

utveckling och marknadsföring, speciellt i termer av framtagandet av nya produkter, tycks

alltså inte vara särskilt klar i beslutsfattarnas modeller - vilket samnlanfaller nled synen i många

nätverkstexter (jfr Hammarkvist, Håkansson & Mattsson 1984 kap 7, Håkansson 1987).

Hur är det då med inköpsvariablerna? Dessa förekommer främst hos inköparna

(beslutsfattare A, B och D). Att notera är att inköpsrelaterade variabler har en benägenhet att

hamna i samma subsystem, samtidigt som de aktuella subsystenlen även inkluderar andra

variabler. Hos A finner vi INTERNATIONELLA INKÖP och LEVERANTÖRSBYTEN i

samma subsystem - men i sanlnla system finns även PRODUKTUTVECKLING. l ett annat

subsystem hos A finner vi LEVERANTÖRERNAS KOMPETENS och LEVERANTÖRS

STRUKTUREN - men i samma subsystem finns också STANDARDISERING, en variabel

som avser graden av standardisering i de färdiga produkterna; något som nlan kan betrakta som

en marknadsföringsvariabel. Så i fallet med A tycks gränsen mellan inköp, nlarknadsföring och

produktutveckling vara mindre tydlig. Hos B och D är de otydliga gränserna mellan de tre

funktionerna dock inte lika påtagliga, nlen hos dessa beslutsfattare finner vi i alla fall inköps

variabler inom ramen för san1ma subsystem; RELATIONER TILL LEVERANTÖRER och

ANTAL LEVERANTÖRER återfinns i ett subsystem hos B, och INTERNATIONELLA

INKÖP, LEVERANTÖRERNAS KOMPETENS och LEVERANSSÄKERHET finns i samma

subsystem hos D.

I undersökningen ingår också en teknisk chef, E, och hos honom finner vi

INTERNATIONELLA INKÖP i samnla subsystem som två marknadsföringsvariabler: PRIS

NIVÅ och KVALITET. En liknande bild framtonar hos F, där INTERNATIONELLA INKÖP

återfinns i samma subsystem som SYSTEMFÖRSÄLJNING - en typisk marknadsförings

variabel i nätverkssynsättet. Exemplen kan göras fler, nlen det får räcka med dessa. Poängen

torde vara klar - gränsen mellan vad som kan betraktas som olika interna avdelningars donläner

är långt ifrån skarp i beslutsfattarnas modeller. Det skall poängteras att förespråkare för

nätverkssynsättet visserligen har en benägenhet att fokusera på de tre aktiviteterna inköp,

teknisk utveckling och marknadsföring, men de talar inte om dessa aktiviteter i ternler av något

som specifika avdelningar utför. Snarare är synen att ett flertal avdelningar är, eller bör vara,
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inblandade i dessa aktiviteter, så även i nätverkssynsättet är gränserna mellan olika "interna"

aktiviter långt ifrån skarpa (se till exempel Axelsson & Håkansson 1984, Hammarkvist,

Håkansson, & Mattsson 1984 s 35-36, Håkansson & Melin 1978). I så måtto liknar

nätverkssynsättet alltså den bild som framtonar av beslutsfattarnas modeller.

Komplexitet i beslutsfattarnas modeller och kognitiv teori

Täthet

Av de tidigare studier jag haft tillgång till är det endast en som intresserar sig för täthet i system

av kognitiva variabler hos beslutsfattare. I den studien, Narayanan & Fahey (1990), definieras

täthet på samma sätt som här - dvs förhållandet mellan det faktiska antalet kausala samband och

det potentiella antalet samband. Studieobjektet var ledningen i företaget Admiral, och de

kausala sambanden genererades av dokument som företagsledningen hade producerat. När det

gäller täthet kallar författarna detta för en "allmän egenskap" hos tankesystem, men mer än så

får man inte veta - förutom att följande gäller för författarnas datamateriai (ibid s 121): "the

elements are not densely connected, indicating that nlany potential causallinkages are not

represented". Samma tanke finns dock uttryckt på ett implicit sätt i en stor mängd forskning, i

så måtto att beslutsfattares tankesystem beskrivs i termer vilka kan tolkas som att tätheten

generellt är låg Ufr Kiesler & Sproull 1982, Duhaime & Schwenk 1985, Stubbart &

Ramaprasad 1988).

Detta bekräftas av den här studien - även här är tätheten låg i beslutsfattarnas nlodeller.

Och den är som sagt lägre idelstudie 2 än idelstudie 1, vilket jag tror sammanhänger med att

variabelfigurerna idelstudie 1 innehåller en högre grad av tvång än förord till årsredovisningar.

Även om anledningen till en låg täthet berörs ytligt i de tidigare studier som jag sett, kan den

låga tätheten ändå ses illat bakgrund av antaganden om imperfektioner och förenklingar i

beslutsfattares tänkande. Det förstnämnda avser krafter som förvränger synen på delars

sammankopplingar, exempelvis att antaganden som en gång gjorts kvarhålls och hindrar att nya

antaganden läggs till de redan existerande. Det sistnämnda kan ses som en strävan mot kognitiv

ekonomi - ett tankesystem som innebär att "allt beror på allting annat" skulle bli ytterligt

svårhanterligt i en beslutssituation.

Mot den bakgrunden tillför denna studie alltså knappast något nytt om täthet. Jag tror

dock att mina försök att mäta täthet tillför något annat, nämligen ett exempel på att det faktiskt

går att uttala sig i explicita termer om graden av sammankoppling i ett tankessytern. Med detta

nlenar jag inte bara förmågan att producera ett tal som kan anta värden mellan noll och ett, för

vad som ligger bakom detta är ju ett datamateriaI som visar exakt vilka samband som är för

handen. Jag anser vidare att detta är en central aspekt på tankesystem, så viktig att det är högst
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betänkligt om den ovan nämnda studien av Narayanan & Fahey (1990) skulle vara den enda

tidigare ansatsen i denna riktning. Anledningen till att betrakta täthet som något viktigt framstår

som mest tydlig i ljuset av studier som exempelvis Challengerexplosionen (Starbuck &

Milliken 1988) och gasolyckan i Bhopal (Weick 1988): en oförmåga att införliva den

inderdependens som finns "där ute" kan leda till ödestigra konsekvenser.

Det finns därmed en normativ förlängning av att intressera sig för täthet i explicita

termer, för detta kan antas hjälpa beslutsfattare att bli exponerade de egna antagandena - vilka

kan ses som implicita, och därför bärare aven potentiell risk att viktiga interdependeser i

omvärlden ignoreras. Denna roll för forskningen diskuteras av Eden et al (1979 s 21), som

bl.a. menar att den externa observatören som kartlägger tankesystem i den mening som är

aktuell här "may attempt to help with the processes of thinking as they go on in the decision

maker", och på så sätt kan förhoppningsvis icke-funktionella inslag i kognitiva imperfektioner

begränsas (ibid).

Detta anknyter till vad jag sagt ovan, nämligen att många forskare har en benägenhet att

fokusera på imperfektioner i beslutsfattares tänkande, och i förlängningen av detta synsätt blir

det också naturligt att försöka förbättra beslutsfattares hantering av imperfektioner. Fast frågan

är hur denna hjälp skall utformas; att tvinga in beslutsfattarna mot en modell i termer av den

s.k. Boninis paradox (jfr Weick 1979 s 3), dvs att utforma modeller med en sådan detaljerings

grad att de börjar närma sig verkligheten själv - i all dess komplexitet - torde knappast vara

önskvärt.

Istället uppenbarar sig - enligt min uppfattning - en mer intressant fråga i ljuset av den

mängd forskning som fokuserar på brister i beslutsfattares tänkande, och denna fråga blir

särskilt aktuell mot bakgrund av att beslutsfattares tänkande verkar fungera hyggligt i de allra

flesta fall; katastrofer som Challengerexplosionen och gasolyckan i Bhopal hör dessbättre till

undantagsfallen. Imperfektioner är i själva verket en nödvändighet för att närma sig världen, i

så måtto att man måste arbeta med en förenklad bild av världen. I den meningen kan alltså

imperfektioner ses som fruktbara. Exakt hur fruktbara de är får vi endast gissa oss till,

eftersom forskare inte tycks vara lika attraherade av att undersöka de fall där imperfektionerna

faktiskt fungerar - fall som kan antas representera huvuddelen av alla fall. Här öppnar sig

intressanta områden för fortsatt forskning. Exempelvis vet vi mycket litet om hur enkel en

modell egentligen kan vara och ändå fungera tillfredställande. Så det kanske är i tenner av

Occams rakkniv, dvs en modells förmåga att fokusera på ett fåtal aspekter (jfr Weick 1979 s

37), snarare än i termer av Boninis paradox, som de mest intressanta studierna kan utföras.

Om min tolkning är riktig - att studier av graden av sammankopplingar i tankesystem är

intressant ur flera synvinklar - varför finner vi då så få studier av "hela" kausala tankesytem?

Varför finner vi istället så många fler studier i t.ex. attributionsteorins anda, dvs studier där

någon enskild effekt tas för given och tonvikten läggs på uppfattningar om orsaker till endast
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denna effekt? Kort sagt: varför bryts tankesystem ned i enstaka variabler och sarrlband; varför

denna starka betoning på newtoniansk sönderdelning på bekostnad av helheten?

Jag tror att förklaringen måste sökas i termer av den vetenskapliga kunskapsbildnings

processen. Denna process är, som jag ser det, vanligtvis uppbyggd kring ett resonemang som

låter ungefär så här: vi vet redan att våra studieobjekt är komplexa. Att säga att ett studieobjekt

är komplext för därför inte kunskapsbildningen framåt. Av den anledningen måste vi förenkla

vår bild av studieobjektet. Och detta kan vi åstadkomma genom fokus på vissa delar i ett

system, dvs vissa variabler eller vissa samband mellan variabler. Många forskare vill, såvitt jag

begriper, alltså inte ha med komplexitet att göra, därför att detta tycks stå i ett motsats

förhållande till vad som anses vara meningen med vetenskaplig kunskapsproduktion. Kanske

är det också så, att man anser att fokus på snävt avgränsade delar av system är en förutsättning

för att generella utsagor skall kunna produceras, vilket i sig är en viktig målsättning med

vetenskaplig kunskapsproduktion.

Mot den bakgrunden är det inte konstigt att många forskare undviker en helhetssyn på

system i allmänhet och kausala system hos individer i synnerhet. Men som Davies (1991) har

påpekat, och som torde ha framgått av denna studie, så tycks komplexa system ha en

benägenhet att vara unika (det allra tydligaste uttrycket för detta är här antagligen frånvaron av

identiska subsystenl hos beslutsfattarna). Man skulle alltså kunna säga följande: givet att

vetenskapen bör intressera sig för generella egenskaper, borde det unika hos komplexa system

vara just en sådan generell egenskap som är intressant.

Jag hoppas att nlin hållning framstår som någorlunda klar trots en del utvikningar i detta

avsnitt: det går att uttala sig om graden av sammankopplingar mellan delar i ett tankesystem i

form av explicita mått, och detta förefaller att vara mycket viktigt i en värld som framställs som

allt mer interdependent - antingen om man anser att forskningens uppgift är att förbättra besluts

fattares tänkande, eller om man anser att ett intressant forskningsområde är den enkelhet i

nl0deller som i någon mening "räcker" för att världen skall avbildas och förklaras på ett

tillfredställande sätt.

Sammanfattningsvis, när det gäller datamateriaiet, står det klart att beslutsfattarnas

nlodeller känneteckans av större frånvaro av kausala samband än närvaro av dem; "allting är

inte relaterat till allting annat", något som också antyds av tidigare studier, och detta ligger helt i

linje med ett viktigt grundantagande i kognitiv litteratur - nämligen att individer arbetar med

förenklade modeller av världen. Jag har också argumenterat för att vi inte bör nöja oss med att

tala om detta i allmänna och svepande termer, särskilt inte när det faktiskt finns möjlighet till

precisa mätningar.
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Återföring

I litteraturen som jag använt finns det flera exempel på ansatser som diskuterar data

insamlingsintrumentets påverkan på vilken grad av återföring vi kan förvänta oss i ett empiriskt

material. Och detta har jag berört på flera ställen ovan: ju högre grad av tvång i datainsanl1ings

instrumentet, desto högre grad av återföring kan vi förvänta oss i data om kausala

uppfattningar. Här blev resultatet som i tidigare studier: när data samlades in med en låg grad

av "tvång", dvs i form av förord till årsredovisningar, kunde inga fall av återföring identifieras.

Och när data samlades in med en högre grad av "tvång", med variabelfigurer, kunde fyra fall av

återföring identifieras. Av dessa fyra fall var det dessutom bara ett (beslutsfattare G) som

uppvisade en mycket komplex bild, i så måtto att åtta av tolv variabler var inblandade i en

närmast ogenomtränglig massa av återföring. Den här studien indikerar alltså att återföring i

regel inte är ett naturligt inslag i beslutsfattares modeller - oavsett hur data samlas in.

Mot den bakgrunden skall vi nu ägna en stund åt teorin inom onlrådet, men här finns

det inte lika många exempel på författare som utförligt diskuterar vad återföring i kausala

system egentligen betyder. Den utförligaste diskussionen i den litteratur jag använt finns i

Axelrod (1976 s 232-239), och det är denna diskussion som får representera "teorin" i det här

fallet.

Axelrod utgår från tre empiriska studier av kausala antaganden - studier som alla

kännetecknas aven låg grad av "tvång" med avseende på datainsamlingsinstrumentet. Och han

konstaterar att antagandena är "devoid of feedback". Detta är märkligt, menar Axelrod,

eftersom "we know that feedback is a vital aspect of the dynamics of almost any complex

system, especially social environments" (här ser vi för övrigt en intressant aspekt på det som

jag talat om ovan som ett möte mellan forskaren och beslutsfattarnas sociala konstruktioner; i

detta fall "vet" Axelrod att återföring är viktigt men uppenbarligen finns inte samma "kunskap"

hos de studieobjekt han uttalar sig om). Nåväl, i nästa steg försöker Axelrod förklara frånvaron

av återföring genom att diskutera ett flertal faktorer. Han berör bl.a. "sofistikeringsgraden" hos

de aktuella beslutsfattarna, typen av problem som blivit föremål för beslutsfattarnas tanke

verksamhet, möjligheten att beslutsfattarna har tänkt igenom sina argument i förväg och därmed

eliminerat återföring, slumpen, tidsperspektivet (kort eller lång sikt) och fel i kodnings

processen.

Men enligt Axelrod ger inget av detta någon tillfredställande förklaring av frånvaron av

återföring. Axelrod hänvisar också till två andra empiriska studier där det fanns inslag av

återföring, och han konstaterar att dessa studier genomfördes med datainsamlingsinstrument

vilka medförde en högre grad av "tvång". Han kommenterar detta genom att säga, att individer

inte har några problem med att tala om återföring när varje separat kausal relation blir föremål

för uppmärksamhet (som när man "tvingar" en beslutsfattare att kommentera varje potentiellt
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samband i ett systenl). Men när antagandena görs spontant, görs de vanligtvis utan inslag av

återföring. Återföring i kausala system tycks alltså inte vara ett naturligt inslag i individers

tänkande, utan något som drivs fram av nyfikna forskare med avancerade datainsarr1lings

instrument.

Varför skulle då återföring vara onaturligt i spontana termer? Axelrod menar att

återföring är en abstrakt princip som är svår att lära sig. Exempelvis kan man anta, att även om

man lärt sig känna igen återföring i en viss situation, så underlättar inte detta nödvändigtvis en

applicering av principen i andra situationer. Denna förklaring låter rimlig - och jag accepterar

den utan större invändningar. En viktig anledning till detta är att inte ens forskare, som så att

säga på heltid arbetar med återföring som ett betydelsefullt och explicit begrepp i sina modeller,

tycks ha haft fönnågan att producera heltäckande typologier inom området. Positiv och negativ

återföring torde i och för sig vara begrepp som etablerats under efterkrigstiden Ufr Maruyama

1963), men mer avancerade former för att klassificera olika typer av återföring verkar inte

finnas att tillgå. Detta framgår exempelvis av den något uppgivna tonen i Forrester (1980), en

av upphovsmännen till "system dynamics", ett forskningsområde där återföring är en mycket

central aspekt på system. Han säger följande i sin betraktelse över områdets framtid (ibid s 14):

"The subtleties of feedback loop behavior may be endless, but even
the common range of possibilities has not been adequately recorded
in the literature. Effective material is not availiable for students,
teachers, or self study."

Ett annat exempel på hur begränsad vår kunskap egentligen är om återföring kan hämtas

från den forskning som bedrivs om s.k. deterministiskt kaos. Det har nämligen visat sig att

även mycket enkla ekvationer som innehåller återföring kan ge upphov till synnerligen konstiga

och oförutsägbara resultat. Standardexemplet som återkommer i de flesta källor inom detta

område (se Lex. Davies 1991 kap 4) är den logistiska ekvationen x (t+1) = ax( 1-x), där x(t+ 1)

är populationen vid tiden t+ 1, a är populationens tillväxttakt och x är populationen vid tiden t.

Återföringen består i detta fall av att populationen vid en given tidpunkt är en funktion av

populationen vid tidpunkten innan. Läsaren rekommenderas att pröva vad som händer när man

låter x vara exempelvis 0.6 (populationen anges i relativa termer) och a exempelvis 1.5.

Beräkna x för 30 perioder, och gör sedan om det hela med ökande värden på a och jämför

resultaten! För den läsare som inte har lust att pröva detta (pröva, det är mycket intressant!) kan

det nämnas att kaos uppstår när a börjar närma sig 3.6, vilket innebär att populationen

flukturerar häftigt och till synes slumpmässigt mellan olika år.

Sammanfattningsvis bekräftar denna studie vad som framkommit i tidigare studier;

återföring tycks inte vara ett naturligt inslag i beslutsfattares tänkande, samtidigt som typen av

datainsamlingsintrument påverkar graden av återföring. Den begränsade mängden återföring i
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datamateriaiet, och dess karaktär, medför dessutom svårigheter med att utveckla välbehövliga

typologier inom området. Det sistnämnda får istället förhoppningsvis bli föremål för intresset i

fortsatta studier.

Samband av första graden och samband av högre grad

För att hantera förekomsten av direkta kausala samband och indirekta kausala sanlband har jag

gjort en distinktion mellan samband av första graden och samband av högre grad, och sonl en

indikator på förhållandet mellan dessa två typer beräknade jag en vägkvot för beslutsfattarna

(antalet samband av högre grad dividerat med antalet samband av första graden).

På denna punkt liknar beslutsfattarna varandra, i så måtto att samband av högre grad

finns hos alla beslutsfattare utom en (K2). Vidare genererade deistudie 2omvärldsmodeller

med lägre vägkvoter än deistudie l, vilket återigen kan ses mot bakgrund av skillnader i

"tvång"; när man tvingas att explicit ta ställning till samband mellan en uppsättning givna

variabler, är det sannolikt att fler indirekta samband blir aktuella. Vidare är det främst

beslutsfattarna med återföring i modeller som, av definitionsmässiga skäl, uppvisar höga

vägkvoter. För övrigt är alltså vägkvoterna låga.

En låg grad av indirekta samband är också vad vi kan förvänta oss mot bakgrund av

teori inom området; Schwenk (1988 s 46) uttrycker detta som att långa kedjor av variabler

sällan finns hos beslutsfattare. Detta framstår som naturligt, givet att samband av hög grad, säg

högre än 7, blir ytterligt svåra att hantera i en beslutssituation.

Låt mig här ta tillfället i akt att kommentera några andra aspekter på förhållandet mellan

samband av första graden och samband av högre grad. Det kan för det första noteras att jag

endast skiljt mellan samband av första graden (direkta samband, dvs samband i M-matriser)

och samband av högre grad (samband i en R-matris minus samband i en M-matris; en R-matris

redovisar som nämnts alla samband oavsett grad). Jag har alltså inte tagit hänsyn till olika grad,

exempelvis 2,3,4 osv, bland sambanden av högre grad. Detta är dock lätt att åstadkomma med

den beräkningsrutin jag använt; alla samband av andra graden finns i matriser av typen M

upphöjd till 2, alla samband av tredje graden finns i matriser av typen M upphöjd till 3, etc.

En separat redovisning av samband av högre grad, och olika grad, är dock sällsynt i

litteraturen, och det enda stället där jag funnit en sådan ansats är Stubbart & Ramaprasad

(1988). Kanske kan den sparsamma förekomsten av detta förklaras med att få torde vara roade

av den matrismultiplikation som behövs för att generera matriser av olika grad Gag hade dock

tillgång till ett datorprogram som kunde hjälpa till med detta), kanske på att resultatet, i form av

en potentiellt stor mängd matriser, inte låter sig presenteras på ett särskilt ekonomiskt sätt.

Den viktigaste anledningen är dock, tror jag, teoretiska oklarheter när det gäller

tolkningen av samband av olika grad. Utan tvekan säger förekonlsten av sanlband av högre
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grad något om komplexiteten i en modell, men vad säger egentligen ett samband av typen ilA

leder till B som leder till C som leder till D" i förhållande till "A leder till B som leder till C som

leder till D som leder till E"? Hur skall vi exempelvis betrakta A:s påverkan på D i det första

fallet jämfört med A:s påverkan på E i det andra? Är A:s påverkan på D i det första fallet

starkare än A:s påverkan på E i det andra fallet, eftersomjärre mellanliggande variabler är

inblandade i det första fallet? Eller tvärtom - är A:s påverkan i det andra fallet starkare, eftersom

fler mellanliggande variabler är inblandade? Jag har inga svar på dessa frågor, men de förefaller

utan tvekan att vara viktiga att besvara för vår kunskap om system i allmänhet.

Till detta vill jag lägga ännu en aspekt. I en del metodtexter som avser beskrivningar av

kausala system i allmänhet och beräkning av R-matriser i synnerhet, antas det på ett implicit sätt

att vi kan förvänta oss en lågt antal samband av högre grad. Mer specifikt antas det, att vi sällan

behöver söka samband av högre grad så långt som till en exponent som är lika med n-l, där n

utgör antalet variabler i systemet och n-l utgör den längsta möjliga kedjan av samband

(Nozicka et al 1976 s 352). Det stämnler säkert i många fall, något som också kan uttryckas på

följande sätt: ju högre exponenter till M, desto större blir sannolikheten för att vi erhåller en

matris med bara nollor.

Detta gäller dock inte matriser med återföring. För där finner vi inte nödvändigtvis

någon M-matris med bara nollor när exponenten går mot n-l. Eftersom jag saknar kompetens

att diskutera detta område i formaliserade, matematiska termer, vill jag istället exemplifiera hur

återföringen kan komma till uttryck med avseende på samband av högre grad. Och exemplet får

illustrera det rika beteende som kan bli för handen när återföring tillåts inverka. I figuren nedan

redovisas antalet samband av olika grad för de beslutsfattare där återföring fanns Uag redovisar

dock bara antalet samband upp till den 10:e graden):

Antal samband hos beslutsfattarna:

Grad: A G K O

1 24 31 21 40
2 29 53 17 64
3 25 107 12 82
4 28 292 8 101
5 27 599 8 118
6 28 1248 8 137
7 25 2609 8 154
8 29 5370 8 173
9 27 11164 8 190

10 28 23170 8 209

Figur 11.3: Antal samband av olika grad hos beslutsfattarna med återföring.
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Här finner vi exempel på tre typer av systembeteende. Det första, hos K, kännetecknas

av att antalet samband blir konstant alltersom vi tar hänsyn till samband av ökande grad. Det

andra typfallet, exemplifierat av A, kännetecknas aven oscillering mellan värden i ett givet

intervall, och det tredje typfallet, exemplifierat av G och 0, kännetecknas av att antalet samband

av högre grad ökar allteftersom exponenten ökar. Förutom att detta speglar skillnader mellan

olika typer av återföring, ger det upphov till svåra tolkningsfrågor. Ett exempel är beslutsfattare

K, hos vilken det finns 14 variabler i modellen. Eftersom konstanten 8 uppenbarar sig i en

matris med samband av graden 10, betyder detta alltså att det finns (minst) tio kausala steg

mellan vissa variabler, men att denne beslutsfattare faktiskt skulle tänka i sådana termer

förefaller tveksamt. I beräkningsrutinen börjar alltså en dubbelräkning av samma samband när

återföring är för handen, men exakt var detta sker är långt ifrån klart - och ännu svårare blir det

att dra gränsen för de andra beslutsfattarna. Här har vi alltså ett ytterligare uttryck för att

återföring i system är ett område som fortfarande kännetecknas av många oklarheter.

Sammanfattningsvis förekommer indirekta samband i alla utom en omvärldsmodell,

men förekomsten av dem är ändå förhållandevis låg - i de fall där återföring saknas. I fall med

återföring uppstår den situationen, att samband av mycket hög grad kan identifieras; en så hög

grad att det förefaller osannolikt att denna grad är att likställa med antalet kausala steg som

kännetecknar beslutsfattares tänkande. Överhuvudtaget kännetecknas detta område av så många

oklarheter, inte minst när det gäller hur man skall bedöma vikten av samband av olika grad, att

jag endast kan konstatera att fortsatt forskning är nödvändig.

Hierarki bland orsaks- och effektvariabler

Givet att vissa kausala variabler i ett tankesystem är viktigare än andra, i så måtto att en del av

dem påverkar eller påverkas av fler variabler än andra, kan man också säga att en hierarki för

handen bland variablerna. Jag har försökt uppskatta graden av hierarki genom att relatera

orsaks- och effektvariablernas AO- och AE-värden hos beslutsfattarna mot en idealiserad

hierarkisk fördelning; en fördelning som antas karaktärisera ett öppet system i "steady-state".

Det visade sig då, för det första, att en hierarki är för handen i samtliga fall. I den

meningen tycks alltså tankesystem känneteckans av den hierarkiska organisation som vanligvis

är för handen i allmänna system Ufr Simon 1962, 1973).

För det andra visade det sig att hierarkin inte är identisk i fråga om orsaks- och

effektvariabler, samt att den är högre bland orsaksvariablema hos de flesta av beslutsfattarna.

Hos fem av dem var dock förhållandet det omvända.Varför är det då på det sättet, att hierarkin

skiljer sig mellan orsaker och effekter? Om detta har kognitiv teori föga att säga, och antagligen

beror detta på vad son1 nämnts ovan, nälTlligen att fokus har varit på delsystem av antaganden, i

typfallet en uppsättning orsaker till en given effekt, snarare än på hela system av variabler.
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Jag har svårt att finna någon generell förklaring till förekomsten av dessa skillnader,

och kanske är det helt enkelt så, att olika individer har en mer utvecklad bild - i tenner av nivåer

i en hierarki - av den ena eller andra sidan av kausaliteten. Här har vi återigen ett intressant

område för fortsatt forskning.

Man kan dock fråga sig vad förekomsten av hierarkier av detta slag i tankesystem

egentligen spelar för roll. När det gäller effektvariablerna kan hierarkin ges en meningsfull

tolkning, i så n1åtto att den kan antas avspegla skillnader mellan mål, medel och situations

givna variabler, något som onekligen förefaller att vara en intressant aspekter på ett tanke

system. Men motsvarande nedbrytning saknas på orsakssidan, och i ljuset av mitt datamateriai

är det svårt att föreslå någon sådan; orsaksvariablerna förefaller att vara föremål för en annan

ordning än effektvariablerna.

System i systemet

Med avseende på den sista aspekten på komplexitet, förekomst av subsystern av kausala

variabler och tätheter mellan och inom sådana subsysten1, måste jag konstatera, att jag inte haft

mycket hjälp av kognitiv teori. Man kan ana sig till att grundtanken är, att subsystenl kan

urskiljas - exempelvis i termer av externa eller interna variabler, eller av orsaks- och

verkanvariabler. Men mycket mer än så får man inte veta.

När jag ändå har försökt identifiera subsystern har jag alltså inte haft någon teoretisk

täckning - i kognitiv teori. Dock är ju detta inslag i analysen en funktion av forskning om

systern i allmänhet, och min tanke har helt enkelt varit att kognitiva system bör kunna

analyseras som allmänna system. Här är det antagligen så, att den metodologiska utvecklingen

(exempelvis när det gäller sådana metoder som CONCOR) ligger före den teoretiska

utvecklingen, så en viktig uppgift för framtida forskning är att försöka ge en tyngre teoretisk

innebörd åt vad sådana metcxler egentligen producerar.

Vad beträffar mina egna blysamma försök med avseende på det sistnämnda, anser jag

att ett resultat är särskilt värt att uppmärksamma: distinktionen mellan det jag klassificerat som

interna och externa variabler är inte självklar hos beslutsfattarna. Analysen av beslutsfattarnas

subssytem visar ju att interna variabler ofta uppträder på samma sätt - i kausala termer - som

externa variabler. Trots att det finns anledning att tala om en dikotomi på variabelnivån, dvs att

beslutsfattarna i stor utsträckning kan antas betrakta varje enskild variabel som antingen intern

eller extern, tycks alltså denna dikotomi inte vara för handen inom ramen för subsystemen i

omvärldsmodellerna. Detta indikerar att gränsen mellan vad som är internt och externt är både

tydlig och otydlig hos beslutsfattarna, beroende på vilken nivå vi talar om, och jag tror att

otydligheten på subsystemnivå är ett sätt för beslutsfattarna att hantera vad som förefaller att

vara en mycket central aspekt på det systen1 där de befinner sig - en uppluckring av
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företagsgränser.

Ett annat intressant resultat är att variabler inom ramen för subsystem av handlings

parametrar som beskrivs som åtskiljda i en del företagsekonomiska ansatser, exempelvis

marknadsföring och teknisk utveckling, kan uppträda inom samma subsystenl hos besluts

fattare. I förlängningen av detta öppnar sig en möjlighet till förklaringar av det som skisserades

inledningsvis i denna studie, dvs att beslutsfattare inte alltid är benägna att ta till sig

forskningens modeller: om det är så, att forskare och beslutsfattare ibland talar förbi varandra,

kan en förklaring vara att forskare grupperar variabler efter en ordning som är onaturlig för

beslutsfattarna.

Vidare visar analyserna att förekomsten av sammankopplingar i modellerna inte är jämt

fördelad i termer av sammankopplingar inom och nlellan subsystem. Hos nio av beslutsfattarna

är tätheten högre i påverkan mellan blocken än inonl dem, och i de tio övriga fallen är

förhållandet det omvända. Framförallt visar analysen att få subsystem är isolerade öar i det

övergripande tankesystenlet - något som får tjäna som ytterligare ett imperativ ifråga onl holisnl

i denna typ av studier.

Om man kopplar Herbert Simons teori om subsystem i system till datamateriaIet, kan

man dessutom säga att vissa av beslutsfattarna, de med högre grad av täthet i påverkan mellan

subsystem än inom subsystem, beter sig mindre ekonomiskt (i kognitiv mening) än de övriga.

Detta därför att en hög grad av sammankoppling mellan subsystem har en tendens att dra in ett

stort antal variabler i samma tankegång.

För att än en gång säga något om mötet mellan forskaren och beslutsfattares sociala

konstruktioner anser jag avslutningsvis att det framförallt är analysen av subsystem som ger

anledning till att höja ett varningens finger inför de situationer där forskaren bestämmer sig från

början för hur olika variabler skall klassificeras - för som vi har sett sammanfaller inte besluts

fattarnas klassificeringar (som de framträder i ljuset av CONCOR-analysen) alltid med vad man

kan förvänta sig från företagsekonomiska modeller. Nackdelen med en sådan upptäckt är

förstås att ett teoretiskt vakuum uppstår när resultaten skall tolkas - men det får vi helt enkelt

acceptera om vi inte vill slå oss till ro med befintliga modeller.
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Kapitel 12

Slutsatser

Forskningsfrågan, studiens syften och uppläggningen av detta

kapitel

Den övergripande forskningsfråga som denna studie har haft till uppgift att besvara är följande:

hur tänker beslutsfattare i industriföretag på företagets förhållande till omvärlden?

Jag har argumenterat för att denna fråga är viktig, därför att beslutsfattares tänkande

kan antas påverka vad beslutsfattare - och därmed vad företag - gör och inte gör. Grund

antagandet i studien är med andra ord att det finns ett kausalt samband mellan kognition och

handling, ett antagande son1 genomsyrar många studier av kognition (se t.ex. Beyer 1981 s

167, Brief & Downey 1983 s 1072, Kelley 1973 s 127, Schwenk 1984 s 129 där antagandet

görs explicit). Med detta synsätt kan alltså beslutsfattares kognitiva strukturer ge ökad kraft åt

våra försök att förklara och förutsäga företags aktiviteter. I studien har jag intresserat mig för

en delmängd av beslutsfattares tänkande - beslutsfattares föreställningar om det fokala industri

företagets relation till omvärlden. Detta är i sin tur ett uttryck för att företagets aktiviteter inte

kan begripas onl de inte sätts i relation till företagets omvärld, eftersom företaget är beroende av

ett utbyte med denna omvärld (Katz & Kahn 1969, Mattsson 1976).

Men jag har också sagt följande: innan vi kan börja uttala oss om det kausala sambandet

nlellan beslutsfattares omvärldsmodeller och företagets agerande, bör vi först koncentrera oss

på beskrivningar av on1världsmodeller i sig - därför att vi ännu vet alltför litet om hur

beslutsfattares omvärldsmodeller egentligen ser ut. Annorlunda uttryckt anser jag att

beskrivningar av ornvärldsmodeller i sig är ett nödvändigt villkor för att vi skall kunna uttala

oss om vad de får för konsekvenser. Detta är ett uttryck för att jag betraktar kunskapsbildning

som en process som passerar flera steg - en process där beskrivningar föregår förklaringar Ufr

Hermeren 1984 s 30, Wärneryd 1982). Sanltidigt anser jag dock att beskrivningar i sig kan

varajörklarande, i så måtto att de medför, åtnlinstone i idealfallet, att vi begriper ochjörstår det

aktuella studieobjektet bättre (Hermeren 1984, Taylor 1970 kap 4). Studien gör därmed

anspråk på att vara förklarande; ett begrepp som jag inte reserverar för kausala förklaringar.

Det första syftet i studien formulerades därför som att beskriva omvärldsmodeller hos

beslutsfattare. Mot bakgrund av teori om företagets relation till omvärlden och kognitiv teori

valde jag ut tre beskrivningsdimensioner: a) klassificering och fastställning av relativa vikter

hos kausala variabler och b) klassificering och fastställning av relativa vikter hos kausala

sanlband, samt c) aspekter på det mönster som uppstår när omvärldsmodeller betraktas som
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system av kausalt relaterade variabler. Jag talar om detta mönster i termer av kon1plexitet;

begreppet komplexitet används som en samlingsbeteckning för ett antal egenskaper hos

system. Detta genererade beskrivningar av nitton omvärldsmodeller hos beslutsfattare i företag

som levererar till fordonsindustrin.

Det andra syftet i studien var att jämföra omvärldsmodellerna inbördes - för att

undersöka om det finns någon logik som förenar beslutsfattarna i branschen, dvs för att se i

vilken utsträckning modeller av "samma" omvärld liknar varandra.

Det tredje syftet var att jämföra omvärldsmodellerna med teori om företagets relationer

till omvärlden och teori om individers kognition. På denna punkt handlar det alltså om att

förklara egenskaperna hos omvärldsmodellerna i den mening sonl gavs åt begreppet förklaring

ovan; det handlar om att försöka begripa och förstå innebörden i omvärldsnlodellerna genom att

ställa dem mot teoretiska referenspunkter - det handlar inte om att söka orsaker i termer av

empiriskt studerade oberoende variabler till varför omvärldsmodellerna ser ut som de gör.

Dessa tre syften skall ses som en väg från den individuella omvärldsmodellen till

uttalanden om vad som kännetecknar omvärldsmodeller i branschen, och därifrån till uttalanden

om omvärldsmodeller i mer generell mening - med vilket avses omvärldsmodeller hos besluts

fattare i tillverkande företag som agerar på imperfekta marknader. Det första syftet har därför

inget egentligt egenvärde i denna studie; det har haft till uppgift att tillhandahålla ingångsvärden

för de två andra syftena. Att jag ändå gett det första syftet status av "syfte", och inte "metod",

kan därför upplevas som tveksamt. Men detta är ett val som jag gjort mot bakgrund av

diskussionen om mötet mellan forskaren och studieobjektet som ett nlöte mellan två

uppsättningar av sociala konstruktioner. Detta synsätt innebär en problematisering av

forskarens beskrivningar av studieobjektet, i så måtto att forskarens bild av andras sociala

konstruktioner alltid kommer att vara en funktion av forskarens egna sociala konstruktioner.

Jag har försökt hantera detta genom att välja fler än ett datainsamlingsinstrument, och studien

visar att instrumenten ger upphov till variationer i onlvärldsmoclellema. Det betyder i sin tur att

det finns möjlighet att gå från en diskussion i allmänna termer om problem med forskarens

föreställningar och deras påverkan på studieobjektet - mot en diskussion i specifika termer av

vilka aspekter som påverkas av forskaren. Detta ser jag som mycket angeläget, och för att

markera det har jag valt att ge beskrivningar av omvärldsmodeller i sig status av syfte i studien.

Det här kapitlet består av fyra delar, och nedan skall jag kortfattat presentera vilka dessa

delar är sanlt hur de förhåller sig till studiens tre syften.

I den första delen återknyter jag till studiens kunskapsmässiga utgångspunkter, vilka

kan formuleras som en syn på verkligheten, vetenskapen och kausaliteten som sociala

konstruktioner; jag diskuterar här några aspekter på forskarens val av metod och konsekvenser

av detta för studiens resultat. Mer specifikt uttryckt diskuterar jag i denna del av slutsatserna

några aspekter på omvärldsmodeller som förefaller att vara känsliga för vilket datainsamlings-
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instrument som används. Denna del avser alltså det första syftet i studien, i termer av utsagor

om forskarens inflytande på beskrivningar av omvärldsmodeller.

I den andra delen kommenterar jag förekomsten av likheter och skillnader mellan

omvärldsmodellerna genom att sammanfatta vilka olika grupperingar av beslutsfattare som kan

urskiljas. Detta utgör slutsatserna med avseende på studiens andra syfte.

I den tredje delen sammanfattar jag de egenskaper hos variabler, kausala samband och

systemegenskaper som jag funnit i omvärldsmodellerna, och dessa egenskaper relateras till

teori om företagets relation till omvärlden och teori om beslutsfattares kognition. Detta utgör

slutsatserna med avseende på studiens tredje syfte. En intressant fråga är i vilken utsträckning

de aktuella egenskaperna finns hos beslutsfattare i andra branscher, men om detta säger

naturligvis mitt datamateriai föga. Mot bakgrund av den teori som jag använt finns det dock

anledning att anta, att en del av egenskaperna är generella. Om detta är fallet får fortsatta studier

utvisa, men för att ändå i någon mån möjliggöra en bedömning av vad som kan antas vara

specifikt för beslutsfattarna i denna studie, gör jag på följande sätt: i de fall då jag upplever att

egenskaperna hos omvärldsmodellerna är en funktion av förhållanden i den studerade

branschen, kommer jag att koppla egenskaperna till aktuella branschförhållanden. I de fall där

jag upplever att egenskaperna är av mer allmängiltig natur gör jag följaktligen ingen direkt

koppling till branschförhållanden.

I den sista delen i detta kapitel går jag bortom studiens syften. Jag återvänder här till det

antagande som ligger bakom mitt intresse för beslutsfattares omvärldsmodeller, nämligen

påståendet att omvärldsmodeller kan förväntas påverka företags agerande. Mitt datamateriai

säger inget om vilka förutsättningar som skall vara uppfyllda för att en viss modell skall

resultera i ett visst agerande, men givet antagandet om att en sådan kausal koppling finns, anser

jag ändå att det finns utrymme för att föreslå några tänkbara utfall - med andra ord, givet de

egenskaper hos omvärldsmodeller som denna studie resulterat i, vad kan vi förvänta oss om de

aktuella företagens agerande?

Jag vill också tillägga att denna studie ger en hel del svar på den övergripande

forskningsfrågan, dvs hur beslutsfattare tänker på företagets relation till omvärlden. Men

samtidigt väcks många nya frågor; kanske handlar det om fler nya frågor än svar. Dessa frågor

skall ses som förslag till fortsatt forskning. Eftersom jag anser att frågor i sig är ett viktigt

resultat av forskning, kommer jag emellertid inte att samla ihop dem under någon gemensanl

rubrik. De frågor som väckts behandlas med andra ord som jänlbördiga med svaren; svar och

nya frågor presenteras tillsammans, i anslutning till den aspekt på oillvärldsmodeller som är

aktuell.
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Forskarens val av metod och beslutsfattarnas omvärldsmodeller

Verkligheten som social konstruktion

Antagandet att människan i sitt tänkande konstruerar representationer av de objekt och

skeenden som hon konfronteras n1ed har varit en viktig utgångspunkt i denna studie;

människan skapar på detta sätt en verklighet som styr henne genom den "verkliga" världen "där

ute". Detta medför att den inre verkligheten - eller den socialt konstruerade verkligheten - i sig

utgör ett viktigt och legitimt studieobjekt. Antagandet är inte på något sätt unikt för denna

studie, och följaktligen finner vi att n1änniskans socialt konstruerade verklighet studeras inom

en mängd olika on1råden (med eller utan explicita påpekanden om att det är just sociala

konstruktioner det är frågan on1).

Givet att man erkänner förekon1sten av socialt konstruerade verkligheter, är det naturligt

att också betrakta forskning i dessa termer. Exen1pelvis kan vi tänka på en teori son1 en social

konstruktion. En teori är ju definitionsn1ässigt något annat än den verklighet son1 finns "där

ute"; en teori ger oss i bästa fall en ökad förståelse för vad som sker "där ute", n1en den gör

detta just genom att avskiUa sig från den aktuella verkligheten - exen1pelvis genon1 att välja ut

ett begränsat antal variabler son1 i någon mening räcker för att vi skall förstå det son1 vi

intresserar oss för. Därifrån är steget inte heller långt till det synsätt som anlagts i denna studie,

nämligen att betrakta forskaren son1 teori- snarare än datadriven; forskaren kan inte närn1a sig

världen utan förföreställningar av n1er eller n1indre uttalad teoretisk natur (Anderson 1982,

Astley 1985, Gergen 1985). Detta betyder i sin tur att det positivistiska sanningskriteriet,

"korrespondens" n1ellan teori och data Ufr Manicas & Secord 1983 s 400), blir n1indre

intressant - efterson1 "data" redan från början är "förorenad" av teori. Så vad skall då betraktas

som "sanning" med detta synsätt? "Discovering truth is really a n1at1er of creatively

incorporating events into theories"; "the interpretive fran1eworks, not the observations,

contribute to our knowledge" säger Astley (1985 s 498). Det är detta synsätt jag försökt

artikulera i denna studie, när jag har talat om studier av on1världsn10deller son1 ett nlöte n1ellan

forskaren och studieobjektets sociala konstruktioner; jag har sagt att styrkan n1ed teorier, trots

att de skenbart begränsar vårt seende, är att begränsningar i seendet alltid är för handen - n1en

att fördelen med teorier ändå är att de ställs ut till offentlig granskning och finslipas successivt

över tiden (åtminstone i idealfallet).

Således betraktar jag inte teoriers påverkan på studieobjektet som problen1atiska, givet

att man accepterar det oundvikliga i teoriers styrande natur. Men en annan aspekt på forskning

som en social konstruktion av verkligheten är datainsamlingsinstrumentets påverkan på studie

objektet. De flesta forskare uppmärksanlmar på ett eller annat sätt att datainsamlings

instrumentet påverkar vad vi komn1er att finna "där ute", i typfallet genonl att en vald ansats
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diskuteras i termer av för- och nackdelar i ett metodavsnitt. Så när jag har sagt tidigare i studien

att datainsamlingsinstrument påverkar våra resultat, är inte heller detta en särskilt revolution

erande eller kontroversiell ståndpunkt. Se också Feyerabend (1975) för en diskussion av att

alla metodologier har sina begränsningar.

Icke desto mindre finns här ett viktigt problem. Om det är på det sättet, att en vald

datainsamlingsnletod styr vad vi finner, öppnar sig alltså möjligheten att ett annorlunda val låtit

oss upptäcka något annat (precis som ett annorlunda val av teori kanske låter oss upptäcka

något annat). Detta sår onekligen frön av osäkerhet inför hur vi egentligen skall bedöma det

som en studie uppger vara sina resultat. Jag har dock inte ambitionen att försöka lösa detta

problem här. Men jag har ändå ambitionen att inte sopa problemet under mattan med vaga

påståenden om att medvetenhet om våra nletodval är viktiga. Jag vill med andra ord försöka

visa hur problenlet kommer till uttryck i denna studie.

Jag tror alltså att det finns en poäng att röra sig bort från vaga påståenden om allmänna

begränsningar i metoder till precisa utsagor om vad olika metoder får för konsekvenser för

specifika aspekter på våra empiriska beskrivningar. I själva verket kan vissa fenomen antas

vara mer känsliga än andra för forskarens metodval, och empiriska studier som anger vilka

dessa områden är kan åtminstone reducera ovissheten. Det är mot den bakgrunden jag vill

betrakta den variation i beslutsfattares omvärldsmodeller som jag skall uppmärksamma nedan;

detta är ett inlägg i ett samtal i mer precisa termer om vilka aspekter på studieobjektet som

faktiskt påverkas - och hur de påverkas - av olika datainsamlingsinstrument. Vad detta innebär,

onl jag lyckas i min franlställning, är just att så de frön av osäkerhet som jag talat om ovan. Det

tir inte en särskilt trevlig uppgift, ty som författare vill man ju visa att den egna studien faktiskt

ger något slags kunskapstillskott - som inte råkar vara en tillfällighet som skulle blivit

annorlunda med ett annat metodval. Om detta har forskarsamfundet en benägenhet att vara

förhållandevis explicit när det gäller teorier. Exempelvis talar Bagozzi (1984 s 27) om

problenlet med att uttrycka sig explicit i modelleringssammanhang - eftersom detta sänker

garden mot kritik. Men han menar också att detta är ett pris vi måste betala; "only then will we

push our knowledge to a plane truly reflective of the interplay between theory and data".

Bagozzi antyder också att det är just detta samspel som är vårt sätt att erhålla kunskap;

samspelet är "our only valid window on reality" . Bagozzi talar på denna punkt inte explicit om

datainsamlingsinstrumentet, men som jag ser det är detta också en integrerad del av samspelet.

Givet kunskapsbildning som ett samspel, eller möte, mellan sociala konstruktioner, är det

därmed på plats att redovisa några konsekvenser av just val av datainsamlingsinstrument som

kommit fram i denna studie.
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Forskarens metodval och variationer i omvörldsmoclellerna i denna studie

För den forskare som intresserar sig för beslutsfattares omvärldsmodeller (eller för andra

aspekter på företag) står en mängd olika datainsan1lingsinstrument till buds. Och det är

uppenbart att olika datainsan1lingsinstrument ger olika typer av beskrivningar. Vi kan skilja

mellan en mängd olika aspekter på beskrivningar, som exempelvis graden av påtaglighet i det

som beskrivs, aggregeringsnivå, tidsperspektiv, ekonomi i avrapporteringen, möjlighet till

statistiska test osv - och det står klart att olika datainsamlingsinstrument ger upphov till

skillnader i fråga on1 dessa aspekter.

Denna studie visar dock även en annan aspekt på datainsamlingsinstrumentets påverkan

på beskrivningar, nämligen att olika datainsanllingsinstrun1ent ibland inte bara ger olika typer

av beskrivningar, i ternler av aspekter som ovan - utan att de även kan ge olika innehåll i vad

son1 förefaller att vara samma fenomen. I studien har jag använt intervjuer, variabelfigurer och

årsredovisningsförord som datamaterial, och med avseende på detta kan följande konstateras:

För det första finns det skillnader i vilka delar av omvärlden som inkluderas i

n10dellerna on1 vi jänlför variabelfigurerna och förorden till årsredovisningarna. I variabel

figurerna förekonln1er färre delar av on1världen, främst kunder och konkurrenter, medan en

n1ängd olika delar av (järron1världen förekomn1er i förorden. Den viktigaste förklaringen till

dessa skillnader är antagligen att mina frågor till beslutsfattarna - vilka utgjorde utgångspunkten

för att generera variabelfigurerna - främst handlade om näromvärlden, medan förorden skrevs i

frånvaro aven forskare som styrde antagandena i riktning mot näron1världen. Vidare torde

förord innehålla en slags uppn1aning att uttala sig om fjärromvärlden, därför att detta är en form

för förord som har institutionaliserats över tiden.

För det andra skiljer sig målvariablerna (variabler n1ed höga effektvärden) mellan förord

och variabelfigurer; i variabelfigurerna utgörs målen i huvudsak av lager-, kostnads- och

kvalitetsaspekter, medan målen i förorden avser resultat, kundrelationer och produktion. Att

notera här är att jag inte tagit hänsyn till beslutsfattarnas explicita syn på vad som är mål; målen

är en funktion av ett antagande om att variabler med höga effektvärden är att betrakta son1 mål.

Detta är onekligen ett påtagligt fall av att forskaren konstruerar mål, speciellt som få eller ens

någon av beslutsfattarna talade i explicita termer om att vissa variabler är att betrakta som mål.

Eftersom endast fyra beslutsfattare studerades genom förord till årsredovisningar är det

knappast n1öjligt att dra några generella slutsatser om skillnader på denna punkt, men

datamaterialet antyder ändå att detta är ett område där forskarens val i fråga on1 datainsamling

påverkar resul tatet.

För det tredje visar datan1aterialet en antydan till skillnader i förhållandet n1ellan externa

och interna orsaksvariabler om man jämför variabelfigurer och förord; i förorden donlinerar

externa orsaker över interna orsaker, medan denna slagsida mot externa orsaker endast finns i
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några variabelfigurer. Detta är en smula märkligt av flera skäl. Om man till exempel intar den

ståndpunkten att förord till årsredovisningar är ett slags propagandainstrument, kan man

förvänta sig att företagsledare inte väljer att beskriva orsaker som externa i särskilt stor

utsträckning - därför att detta målar upp en bild av företagsledaren som utelämnad åt externa

krafter. Samtidigt är det just detta vi kan förvänta oss mot bakgrund av forskning om den s.k.

Nisbett-Jones-hypotesen, dvs att aktörer har en benägenhet att söka orsaker i sin omgivning

(Jones 1976, Kelley 1973, Watson 1982). Men givet att vi accepterar denna hypotes, varför

gör sig inte samnla tendens gällande i variabelfigurerna? På denna punkt öppnar sig intressanta

frågor för fortsatt forskning. Det tycks med andra ord finnas ett behov av systematiska studier

av vad forskarens metodval betyder för individers benägenhet att söka orsaker i den interna

externa dimensionen.

För det fjärde finns det en viss variation mellan berättelser och variabelfigurer när det

gäller enskilda variablers uppträdande som orsaks- eller effektvariabler. Kort sagt: givet två

variabler som är kopplade till varandra, så går inte kausaliteten alltid i samma riktning om man

jämför berättelserna och variabelfigurerna. Jag har sagt att detta är naturligt, därför att besluts

fattare kan förväntas arbeta med kluvenhet för att hantera sin osäkerhet, och detta skall jag för

övrigt återkomnla till senare. Det verkar dock sannolikt att datainsamlingsinstrumentet i sig har

betydelse på denna punkt, ty själva uppgiften att formalisera och explicitgöra kausala

antaganden kan förväntas producera en annorlunda bild än när antaganden görs i nlindre

organiserad form.

För det femte finns det skillnader i systemegenskaper hos onlvärldsmodeller som

genererats från förord och variabelfigurer. I variabelfigurerna är tätheten högre, fler indirekta

samband förekonlnler, och de fall där återföring finns är samtliga genererade från

variabelfigurer. Tidigare studier visar att detta är vad vi kan förvänta oss med avseende på

graden av återföring (Axelrod 1976, Stubbart & Ramaprasad 1988) och här kan jag alltså

komplettera detta nled att säga att tätheten och graden av indirekta samband verkar följa san1ma

rnönster - ju högre grad av tvång i datainsanllingsinstrumentet, desto högre grad av täthet,

indirekta samband och återföring.

För det sjätte kännetecknas huvuddelen av omvärldsmodellenla som genererats från

variabelfigurer av att tätheten i påverkan inom subsystemen är högre än tätheten i påverkan

tnellan subsystemen, dvs en hög grad av "decomposability" är för handen för att tala med

Herbert Simon (1962, 1973). Men det omvända råder i omvärldsmodellerna som genererats

från förord; där är tätheten i samtliga fall högre mellan subsystemen än inom dem.

Med avseende på forskningsfrågan, hur beslutsfattare tänker på företagets omvärld, blir

alltså en slutsats, att detta är en funktion av vilket datainsamlingsinstrunlent vi använder - i alla

fall när det gäller några aspekter på omvärldsmodeller. Mer precist uttryckt indikerar denna

studie att antalet onlvärldsdelar, målvariabler, orsaksvariabler i tenner av externa och interna
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variabler, kausalitetens riktning mellan två variabler, tätheten, graden av indirekta samband,

återföring och påverkan inom och mellan subsystem är känsliga för datainsamlings

instrumentets påverkan.

Kluvenhet hos beslutsfattare påvekar omvärldsmodellernas innehåll

Mot bakgrund av vad som diskuterats i det föregående avsnittet är en slutsats av denna studie

alltså att vissa aspekter på omvärldsmodeller hos beslutsfattare är känsliga för det

datainsamlingsinstrument som används av forskaren. Därför är det rimligt att inta en skeptisk

hållning mot de beskrivningar son1 har genererats, åtminstone när det gäller de dimensioner

som jag har diskuterat ovan. Mitt intryck är att en sådan skepisk hållning finns i många studier,

sanltidigt som ett flertal studier också präglas av tanken, att vår ovisshet inför våra

beskrivningar kan reduceras om allt nler sofistikerade metoder utvecklas. I förlängningen

skymtar en tanke som innebär att om vi bara hade en metod som är optimal, skulle vi slippa en

stor del av ovissheten.

Givet en grundsyn på forskning om beslutsfattares omvärldsmcx1eller som ett samspel

nlellan sociala konstruktioner hos forskaren och hos beslutsfattare, måste man emellertid också

påpeka, att beslutsfattare själva spelar en roll i den variation som finns i beskrivningar

genererade av intervjuer, variabelfigurer och förord till årsredovisningar. Problemet är alltså att

den variation vi kan förvänta oss i beskrivningar inte endast är att hänföra till datainsamlings

instrumentet - utan även till att beslutsfattare arbetar med motsägelser och kluvenhet i sina

nlodeller. Detta för att underlätta anpassningar till en svårbegriplig och föränderlig omvärld

(Bougon et al 1977, Weick 1979). Genom bristen på systematisk forskning inom detta område

är det svårt att fonnalisera hur kluvenheten kan komma till uttryck, men jag föreställer mig den

sonl att ett flertal olika antaganden betraktas som lika giltiga, eftersom osäkerhet medför

svårigheter med att bekänna sig till ett enda antagande, och att det därför är godtyckligt vilket av

antagandena som görs vid ett givet tillfälle - och alltså i princip godtyckligt vilket sonl råkar

göras i mötet nled forskaren.

Detta introducerar ytterligare ett inslag av ovisshet i beskrivningar av omvärlds

modeller, men samtidigt är det möjligt att detta kan hanteras med datainsanllingsinstrument som

tar hänsyn den grad av säkerhet son1 kännetecknar beslutsfattares antaganden. Om sådana

metoder kan utvecklas öppnar sig också möjligheter att fastställa om det finns ett generellt

nlönster i osäkerheten, exempelvis on1 antaganden om vissa delar av omvärlden är föremål för

mer osäkerhet än andra, och därigenom får vi en ytterligare möjlighet att reducera ovissheten i

vad våra beskrivningar egentligen visar. Rent intuitivt förefaller det en1ellertid svårt att utveckla

ett instrument som i praktiken innebär att beslutsfattare avslöjar att de egentligen inte vet vad de

skall tro om vissa områden, men det är möjligt att detta kan hanteras på ett tillfredställande sätt i
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framtiden.

Slutsatsen på denna punkt är därför att frågan om hur beslutsfattare tänker på företagets

omvärld beror på graden av säkerhet i beslutsfattarnas egna antaganden. Onl antagandena

kännetecknas av stor osäkerhet, något som kan antas gälla för en icke obetydlig mängd

omvärldsantaganden, kan vi förvänta oss en kluvenhet i form av att flera antaganden existerar

sida vid sida. Därmed kan vi också förvänta oss ett godtycke i vad som blir tillgängligt för

forskaren i forskarens möte med beslutsfattaren.

Metodvalet och påverkan på resultatet - några sammanfattande kommentarer

Sammanfattningsvis indikerar denna studie att vissa aspekter på resultatet är känsliga för

forskarens val av datainsamlingsinstrument. Detta gäller speciellt antalet omvärldsdelar,

målvariabler, orsaksvariabler i termer av externa och interna variabler, kausalitetens riktning

mellan två variabler, tätheten, graden av indirekta samband, återföring och påverkan inom och

mellan subsystem. Ändå har jag inte använt särskilt många datainsamlingsinstrument, vilket

medför att ytterligare sådana skulle kunna ge upphov till än fler variationer - och detta ger en

mindre lustig eftersmak av osäkerhet om vad man egentligen kan säga om beslutsfattares

omvärldsmodeller. San1tidigt tycks variationerna inte bara bero på forskarens metodval, utan

även på beslutsfattares osäkerhet. Givet att vi tror att denna osäkerhet medför en kluvenhet i

beslutsfattares antaganden, är dessutom variationer i sig en central aspekt på on1världsmodeller.

En viktig uppgift för fortsatt forskning finns här: givet variationer i omvärldsmodeller som

genererats med olika datainsamlingsinstrunlent, hur stor del av dessa variationer är att hänföra

till forskarens metodval - och hur stor del är att hänföra till beslutsfattarna själva?

Mot bakgrund av oklarheter inon1 detta område måste vi alltså betrakta den enskilda

studiens resultat med försiktighet. Men vilken principiell hållning skall vi inta? Är det inte nära

till hands att tala om att "n1änniskan icke förmår fatta vad som händer under solen", att vårt

sökande av kunskap är blott "ett jagande efter vind"? Kort sagt, är vårt kunskapssökande inte

en "fåfänglighetens fåfänglighet" för att tala med det språk som en gång var vårt? Mitt svar är

följande: jag betraktar datainsamlingsinstrumentets påverkan på studieobjektet som Iner

problematiskt än teoriers påverkan i samma avseende, därför att teoriers sätt att skära i världen

är vanligtvis mer explicit. Men varför är då detta ett problem, om det är som Astley (1985 s

498) säger i citatet ovan - att "the interpretive frameworks, not the observations, contribute to

our knowledge"? Anledningen är att vi ibland inte har referensramar som låter oss göra

fruktbara tolkningar, något som visat sig i det föregående kapitlet - den använda teorin kan inte

hjälpa oss att förstå alla aspekter på datamaterialet. I sådana fall, som knappast är ovanliga,

kommer datamaterialet i sig att spela en roll, eftersom vi alltså inte har mycket annat att hänga

upp våra påståenden kring - och då, menar jag, nlåste vi vara medvetna om hur vi samlat in
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data och vad detta får för konsekvenser. Det jag försökt säga ovan är också att det går att uttala

sig om datainsamlingsinstrumentets påverkan - åtminstone med en viss grad av säkerhet när

fler än ett instrument används. Ett rimligt krav på vår kunskapsbildning gör sig därmed

gällande i de fall då teorin är bristfällig: att vår kunskap äger intermetodologisk giltighet. Och

därför behöver vi också varje enskild studie; vi behöver den som ett inslag i vad jag bedömer

som en central aspekt på forskning - en kumulativ kunskapsbildning, där enskilda bidrag kan

ställas mot varandra i en kritisk diskussion. Vad jag kan säga om det som skall komma nedan

är därmed att detta är mitt inlägg i den kritiska diskussionen; detta är egenskaper som jag funnit

mot bakgrund av de val jag gjort. Fortsatta studier kan komma att förkasta delar av detta,

medan andra delar kan komma att bekräftas. Om detta vet jag inget nu - nlen icke desto mindre

utgör det enskilda inlägget ett nödvändigt steg för att komma vidare.

Omvärldsmodellerna och grupper av beslutsfattare

Utgångspunkter för frågor om grupper av beslutsfattare

Studiens andra syfte var att undersöka i vilken utsträckning det finns likheter och skillnader

mellan beslutsfattarna, och mot bakgrund av detta försöka identifiera grupper av beslutsfattare

med liknande omvärldsmodeller.

Detta syfte skall ses i ljuset av att branschen är en vanlig analysenhet i många modeller,

samtidigt som grundantagandet i ett flertal modeller är att olika aspekter på branschens struktur

antas ange ramarna för det enskilda företagets aktiviteter. Mot detta antagande har jag inget att

invända, men givet problem med att avgränsa branscher på gängse sätt (Caves 1987 s 15,

McGee & Thomas 1986 s 141, Porter 1983 s 51), samt givet att beslutsfattare antas agera mot

bakgrund av den verklighet de själva upplever som verklig, har jag antagit att grupper av

företag med beslutsfattare med liknande omvärldsmodeller kan vara en fruktbar och alternativ

analysenhet.

Antagandet anknyter till tanken om strategiska grupper som den presenteras i Porter

(1983) och McGee & Thomas (1986), det vill säga en analysenhet mellan det enskilda företaget

och branschen i sin helhet. Skillnaden mellan den gängse definitionen av strategiska grupper

och den mening som läggs i begreppet här är att jag uteslutande använder dimensioner i

beslutsfattares omvärldsmodeller som gruppindelningsvariabler - medan den gängse ansatsen

tar fasta på forskarens mätningar av variabler som exempelvis grad av vertikal integration, grad

av produktdiversifiering, grad av produktdifferentiering, investeringsbeteende och företagens

storlek (se McGee & Thomas 1986 för en översikt aven olängd sådana studier).

Nedan skall jag sammanfatta och kommentera förekomsten av grupper i de båda

delstudierna var och en för sig, och efter detta följer några övergripande kommentarer om



290

utfallet i studien som helhet.

Grupper idelstudie 1

Utgångspunkten för grupperingen av beslutsfattarna idelstudie 1 var omvärldsmodeller hos

femton beslutsfattare. Deistudien genererade en förhållandevis rik bild av grupper och jag skall

här redovisa utfallet i termer av beskrivningsschemats tre övergripande dimensioner - variabler,

samband mellan variabler och komplexitet. Sammantaget resulterade detta i att grupper kan

urskiljas i nio olika avseenden.

När det gäller variablerna kan följande grupper urskiljas: 1) å ena sidan beslutsfattare

där interna orsaksvariabler har högre relativ vikt än externa orsaksvariabler, å andra sidan

beslutsfattare där externa orsaksvariabler har högre relativ vikt än interna orsaksvariabler, 2) å

ena sidan beslutsfattare där variansen bland orsaksvariablerna är större än bland effekt

variablerna, å andra sidan beslutsfattare där variansen bland effektvariablerna är större än

variansen bland orsaksvariablerna, 3) grupper som förenas av likheter i fråga om mål:

KOSTNADER, LAGER, KVALITET och LEVERANTÖRERNAS KOMPETENS är de

aktuella målen, och 4) å ena sidan beslutsfattare där KUNDKRAVutgör den viktigaste externa

orsaksvariabeln, å andra sidan beslutsfattare där KONKURRENS utgör den viktigaste externa

orsaksvariabeln.

Vad beträffar sambanden kan två huvudgrupper urskiljas i följande avseende: 5) den

ena är beslutsfattare där företagsfokus utgör den viktigaste sambandstypen och den andra är

beslutsfattare där determinism utgör den viktigaste sambandstypen. Inte oväntat påminner

dessa två grupper om de sonl redovisats under 1) i det här avsnittet. Anledningen är att en hög

relativ vikt för företagsfokus definitionsmässigt innebär en hög relativ vikt för interna

orsaksvariabler, och en hög relativ vikt för determinism innebär definitionsmässigt en hög vikt

för externa orsaksvariabler. Det är dock inte frågan om några identiska gruppbildningar om vi

jämför utfallet av 1) och 5), vilket antyder att bilden av kausala system blir olika beroende på

om vi isolerar kausala variabler från de samband där de ingår, eller om vi tar hänsyn till

variablernas kausala "motpol".

Med avseende på komplexitet identifierades två grupper av beslutsfattare i följande

avseenden: 6) graden av komplexitet i termer av täthet, indirekta samband och återföring; 7)

skillnader i graden av hierarki mellan orsaks- och effektvariabler, 8) förekomst av externa

variabler som är isolerade från andra externa variabler i de subsystem där de uppträder och 9)

grad av påverkan inom subsystern i förhållande till grad av påverkan mellan subsystem.

Läsaren märker här att jag inte försökt etikettera grupperna, ty mättnadsnivån vid vilken

det inte blir meningsfullt att använda etiketter av detta slag inträder snabbt när ett flertal grupper

är inblandade. Med andra ord: det blir mindre intressant att finna etiketter att klistra på ett stort
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antal icke ömsesidigt uteslutande grupper, ty ingen av gruppbildningarna i ett givet avseende är

identisk med en gruppbildning i något annat avseende. Som jag ser det är också detta

etiketteringsproblen1 ett viktigt resultat av studien, och jag återkommer till detta on1 en stund.

Grupper idelstudie 2

Idelstudie 2 ingick endast fyra beslutsfattare, så det är naturligtvis mindre relevant att tala om

olika grupper idelstudie 2. Mot bakgrund av det som diskuterats ovan, att olika

datainsamlingsinstrument ger upphov till variationer i bilden av beslutsfattarnas omvärlds

modeller, vill jag dock hålla omvärldsmodellerna idelstudie 2 isolerade från de idelstudie 1.

Vidare vill jag understryka en aspekt på vad sonl kan tyckas vara ett mycket begränsat urval~

fyra beslutsfattare är onekligen inte rnycket. Men mot bakgrund av de urvalskriterier sonl

funnits i denna deIstudie - beslutsfattarna skulle vara koncernchefer i börsnoterade företag som

har haft leveranser till fordonsindustrin sonl huvudsaklig verksamhet - är mitt urval såvitt jag

kan bedöma nännast identiskt med totalpopulationen.

Det intressanta med beslutsfattarna idelstudie 2 är att deras omvärldsnlodeller är

betydligt mer homogena än motsvarande idelstudie 1. De skillnader son1 framkommit omfattar

därmed endast några aspekter: för det första skiljer sig en av beslutsfattarna från de övriga

genom att relationsvariabler, och därmed samband av typen interaktion, intar en mer

framträdande plats. För det andra skiljer de sig genom att ITlålvariablerna inte är identiska. Och

för det tredje är alla beslutsfattare olika, i så måtto att inget av de subsystem av variabler sonl

finns hos var och en av beslutsfattarna är identiskt n1ed ett subsysten1 hos någon annan besluts

fattare.

Grupper av beslutsfattare i leverantörsbranschen - resultat och implikationer

Denna studie visar att grupper av beslutsfattare med olika omvärldsnl0deller kan urskiljas inom

ramen för de företag som levererar till fordonsindustrin, på samma sätt sonl det vanligtvis går

att urskilja strategiska grupper i gängse mening - dvs grupper av företag sonl skiljer sig i fråga

om sådant som grad av produktdifferentiering, grad av diversifiering och så vidare inom ramen

för en given bransch. I den bemärkelsen utgör denna studie - precis som tanken om strategiska

grupper i gängse mening - en signal till försiktighet inför ansatser där ett flertal företag

sammanförs till en aggregerad analysenhet med vid omfattning.

Jag betraktar vidare förekomsten av grupper som en social konstruktion, i så måtto att

grupperna inte existerar "där ute" som en given realitet~ förekomsten av grupper är en funktion

av de variabler sonl observatören väljer för att utföra gruppindelningen. I detta fall har jag valt

att utgå från att omvärldsmodeller är mångdimensionella, och följakligen har jag konstruerat ett



292

beskrivningsschema som innehåller tre breda dimensioner - vilka i sin tur innehåller flera olika

beskrivningsdimensioner. Som sagt blev resultatet en förhållandevis tydlig gruppindelning för

flera av dessa beskrivningsdimensioner, men en mindre tydlig bild framträder när man försöker

ta hänsyn till alla beskrivningsdimensioner samtidigt. Det går alltså inte att sammanföra

omvärldsmodellerna i denna studie i grupper som är ön1sesidigt uteslutande med avseende på

alla beskrivningsdinlensioner. En inlplikation är därmed given: ett imperativ om försiktighet

inför studier sonl talar om förekomsten aven gemensam logik i aggregerad mening hos

medlemmar i en bransch Ufr Cyert & March 19863, Hambrick 1982, Huff 1982). Priset man

får betala för denna försiktighet är naturligtvis en ökad otydlighet i fråga om gruppers

sammansättning, men ändå en ökad tydlighet i fråga om vad jag uppfattar som den huvud

sakliga slutsatsen av mina försöka till jämförelse av beslutsfattarnas omvärldsmodeller: det

finns flera olika sätt att begripa "samma" objekt. Ibland talar man om ekvifinalitet i termer av att

olika medel kan leda till samma mål, något som denna studie visar om vi med mål menar det

som framtonar som beslutsfattarnas mål i datanlaterialet, dvs KOSTNADER, LAGER etc. Om

man likställer mål i det här sammanhanget med att begripa företagets relation till omvärlden är

det emellertid uppenbart att detta kan åstadkommas på flera olika sätt - trots att beslutsfattarna

tycks möta "samma" onlvärld.

Det skall emellertid noteras att jag i denna studie valt ut leverantörsföretag som har en

gemensam grupp kunder. Därmed inte sagt att de nödvändigtvis har substituerbara produkter.

Det är därmed möjligt, om man väljer att definera en bransch i tenner av det sistnämnda, att

företagen i denna studie är att betrakta som medlemmar i olika branscher - och att detta är en

förklaring till skillnaderna mellan omvärldsmodellerna. Det kan jag naturligtvis inte uttala mig

om mot bakgrund av de val jag gjort inom ramen för studien, men på denna punkt öppnas

intressanta möjligheter för fortsatt forskning. Exempelvis förefaller det intressant att undersöka

graden av likhet mellan omvärldsmodeller när branschen definieras i mer strikta tenner.

Nåväl, visserligen betraktar jag påståendet att det finns olika sätt att begripa samma

omvärld som en viktig slutsats av denna studie, men samtidigt ser jag inte detta som en

acceptabel slutpunkt för kunskapsutveckligen inom området. Tvärtom; ett viktigt steg för

fortsatt forskning bör vara att försöka reducera mångfalden genom kunskap om vilken prioritet

som bör ges till olika dimensioner i omvärldsmodeller. I detta fall är varje dimension ett resultat

av bakomliggande teori, vilket betyder att det är möjligt att argumentera för att var och en av

dem säger något väsentligt om hur beslutsfattare betraktar omvärlden. Men är alla dessa

aspekter verkligen betydelsefulla - ger alla ett väsentligt tillskott till vår förståelse för hur

beslutsfattare tänker på omvärlden? Så länge man håller sig på ett beskrivande plan är det svårt

att finna en lösning på prioritetsproblemet. Men om man rör sig i rikning mot forskning kring

det grundläggande antagande som finns i denna studie - att beslutsfattares omvärldsmodeller

påverkar beslutsfattarnas och företagets handlingar - kan man förhoppningsvis erhålla ledtrådar
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som leder i riktning mot en prioritering. På denna punkt ser jag studien som ett möjligt första

steg; jag har redovisat ett antal dimensioner som gör det möjlig att skilja nlellan grupper av

beslutsfattare - vilket öppnar upp för en ansats där dessa skillnader kan ställas mot vad företag

gör, exempelvis i termer av det som beskrivits ovan som handlingsparametrar. Resultatet kan

sedan ställas mot den stora mängd forskning som uttalar sig om samband mellan företagets

handlingsparametrar och de strukturvariabler som forskaren väljer ut - och egentligen är det

först då vi kan börja uttala oss om konsekvenser av beslutsfattares omvärldsmodeller med en

acceptabel precision.

Jag kommer tillbaka till sambandet mellan omvärldsmodeller och handlingar i slutet av

detta kapitel, i fornl av några möjliga länkar som förhoppningsvis kan prövas i fortsatta studier,

men innan detta sker är det dags att summera och kommentera de egenskaper hos omvärlds

modeller som denna studie intresserat sig för. Detta blir föremål för intresset i nästa avsnitt,

vilket skall ses som slutsatserna av det första syftets beskrivande karaktär och det tredje syftet:

att jämföra beskrivningarna av omvärldsmodellerna med teori.

Egenskaper hos beslutsfattarnas omvärldsmodeller

Inledning

Denna studie visar att ingen av de aktuella omvärldsmodellerna är identisk med någon annan,

men det finns ändå ett antal egenskaper som förenar huvuddelen av dem. Det är dessa

gemensanlma egenskaper jag skall fokusera på nedan. Tonvikten i det följande ligger alltså på

vad som är gemensamt, inte på vad som utgör individuella avvikelser.

Mot den bakgrunden kommer jag fortsättningsvis att uttala mig om egenskaper hos

omvärldsmodellerna i termer av de olika beskrivningsdimensionerna och inte i termer av

enskilda beslutsfattare. Vidare anser jag att vi ännu vet för litet om hur olika aspekter på

omvärldsmodeller hänger ihop, och i stället för att spekulera om detta, komnler jag att inrikta

mitt intresse mot vad jag anser att denna studie visar med avseende på de olika beskrivnings

dimensionerna. Jag uttalar mig med andra ord om de olika dimensionerna isolerade från

varandra, i hopp om att fortsatt forskning kan producera en integrerad bild av hur de hänger

samman.

I början av detta kapitel antydde jag att en del av egenskaperna kan betraktas som intimt

sammanlänkande med den bransch som studerats här. Vissa egenskaper kan emellertid antas

vara generella. Frågan om var gränsen skall dras mellan det branschspecifika och det generella

låter sig naturligtvis inte besvaras av denna enskilda studie - där endast ett urval från en bransch

studerats - men jag ser det ändå som min uppgift att presentera materialet på ett sådant sätt att

detta skall kunna klarläggas i fortsatta studier. För var och en av egenskaperna gör jag därför
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på följande sätt: jag redovisar vad datamaterialet visar, vad som kan tänkas förklara utfallet i

termer av den specifika branschen som studerats - om sådana förklaringar förefaller rimliga 

samt vad som kan tänkas förklara utfallet i termer av teori inom området.

Låt mig också påminna läsaren om vad jag i Kapitel 2 uppgav vara de områden till vilka

denna studie förhoppningsvis kan lämna kunskapsmässiga bidrag. Dessa områden är besluts

fattares kognition och industriföretagets "marknadsföring" i vid mening - industriföretagets

utbyte med omvärlden. Tanken är alltså, att de aspekter som sammanfattas nedan skall ge

bidrag till dessa två områden. För egen del antar jag, som sagt, att industriföretagets utbyte är

en funktion av beslutsfattares kognition, och därför blir det mindre meningsfullt att försöka

hålla isär dessa två bidragsområden i alla avseenden nedan.

Gränsen mellan företaget och omvärlden är både tydlig och otydlig

Huvuddelen av variablerna i beslutsfattarnas omvärldsmodeller är av sådan typ, att en

utanförstående observatör relativt enkelt kan hänföra dem till externa och interna förhållanden,

medan endast ett begränsat antal variabler kan hänföras till gränslandet mellan företaget och

omvärlden (som exempelvis samarbeten mellan det fokala företaget och aktörer i omvärlden).

Den sistnämnda variabeltypen, som jag benämner relationsvariabler - för att indikera att

variabler av detta slag avser vad som händer inom utbytesrelationer med andra företag - är

emellertid inte särskil t frekventa i modellerna. Och relationsvariablernas kausala värden är låga i

jämförelse med interna och externa variabler. San1mantaget indikerar detta att beslutsfattarna

drar en gräns mellan vad som är internt och externt, något som i sin tur indikerar att en intern

extern dikotomi utgör en viktig sorteringsfunktion i beslutsfattarnas försök att begripa det egna

företaget i förhållande till omvärlden. Detta förefaller också rimligt, mot bakgrund av

antaganden i kognitiv teori om männskans drift att hänföra information till n1er eller mindre

distinkta kategorier (se till exempel Bougon et al 1977, Stubbart 1989, Taylor 1975).

Men i detta fall, givet leverantörsföretagens position i ett industriellt system där det blir

allt svårare att dra tydligare gränser mellan vad som egentligen är internt och externt från ett

enskilt företags perspektiv, förefaller en snäv extern-intern dikotomi att vara mindre lämplig.

Anledningen är att biltillverkarnas krav på leverantörsföretagen medför en förskjutning av

många uppgifter från biltillverkare tillleverantörsföretagen, exempelvis produktutveckling och

lagerhållning, vilket i sin tur medför att levererantörsföretagen måste hantera de nya uppgifterna

genom samverkan med biltillverkare - och i viss mån genom samverkan med egna leverantörer

av insatsvaror. Vad som sker i denna del av det industriella systemet är alltså en förändrad

arbetsfördelning som medför att traditionella roller hos enskilda företag suddas ut, vilket i sin

tur medför att företagsgränser blir mindre påtagliga. Med andra ord förefaller många viktiga

aktiviteter att ske mellan företag snarare än inom företag. Och i det sammanhanget framstår en
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extern-intern dikotomi som vore den en klassificeringsprincip som tillhör det förgångna.

Därför är det intressant att notera, att variablerna i sig i beslutsfattarnas modeller

visserligen inte avspeglar ett tillstånd av gränslöshet, men att gränsernas otydliga karaktär ändå

kommer till uttryck på ett annat sätt - i form av hur variablerna är grupperade i subsystem. När

omvärldsmodellerna granskas i form av subsystem, vilka här är definierade som block av

variabler vilka uppvisar likhet i strukturell ekvivalens, framtonar en bild av att externa variabler

ofta uppträder inom ramen för samma block som interna variabler. Intressant att notera är

alltså, att aspekter på företaget och dess omvärld som beslutsfattarna riktar sin uppmärksamhet

mot förefaller att vara av förhållandevis tydlig intern eller extern karaktär på variabelnivå, men

att gränsen mellan internt och externt blir mindre tydlig när det gäller hur variablerna uppträder i

kausala tenner.

Vad beror då detta på? En tolkning är att detta illustrerar förekomsten av olika nivåer i

en modell - samt att olika nivåer lyder under skiljda lagar. På variabelnivån finns som sagt

uppenbarligen en drift att hänföra företeelser till distinkta kategorier, medan samma drift inte

tycks finnas på subsystemnivå; subsystemnivån kan antagligen betraktas som en säkerhets

ventil, något som motverkar negativa effekter av alltför snäva gränsdragningar. Detta är som

sagt en tolkning som jag gör mot bakgrund av datamaterialet i denna studie, och på denna

punkt öppnar sig ett intressant område för fortsatta studier, ty vår kunskap om olika nivåer i

tänkandet förefaller minst sagt outvecklad. Om det emellertid är på det sättet, att en organisation

i form av subsystem med både interna och externa variabler är ett sätt hanskas med oklara

gränser mellan objekt, kan det också finnas anledning att fundera över varför vi så ofta finner

subsystem i företagsekonomiska modeller, exenlpelvis strukturekonomin och marknadsförings

modellen, där en extern-intern dikotomi är för handen.

Det kan tilläggas att föreliggande studie är av tvärsnittskaraktär, i så måtto att den avser

omvärldsmodeller vid en given punkt i tiden. Givet stelhet i tänkandet på kort sikt, men

föränderlighet på längre sikt, är det möjligt att variablerna förändras över tiden, i riktning nlot

mindre tydliga gränser även på denna nivå. Om detta säger mitt datamateriai inget, men här

öppnar sig ett annat intressant område för fortsatt forskning - vad händer över tiden med

variabler i tankesystem som har till syfte att fånga in företeelser där gränser blir allt svårare att

dra?

Handlingsparametrarna omvärldsmodellerna avser en begränsad uppsättning

aktiviteter

Mot bakgrund av teori om imperfekta marknader kan vi urskilja ett flertal variabler som

beskriver vad det enskilda företaget "gör" i förhållande till omvärlden. Två typiska sådana

variabler är annonsering och prissättning. Dessa två variabler spelar dock en blygsam roll i



296

beslutsfattarnas omvärldsmodeller. Annonsering och liknande kommunikationsaktiviteter lyser

helt med sin frånvaro, medan pris förekommer - dock utan att spela någon framträdande roll.

Samarbete med konkurrenter antas också vara en viktig variabel på imperfekta marknader, men

inte heller denna variabel framstår sonl viktig för beslutsfattarna. Detta kan förklaras n1ed att

biltillverkare eftersträvar en tydlig ansvarsfördelning mellan leverantörer, något som de också

kan upprätthålla genom sin detaljerade insyn i varje leverantörsföretags verksamhet.

Vad "gör" då leverantörsföretagen i förhållande till omvärlden? Den viktigaste uppgiften

som den framtonar i beslutsfattarnas omvärldsmodeller är att reagera på kundernas produkt

och leveranskrav , inom ramen för projekt där kunderna innehar rollen som arbetsfördelare.

Således handlar leverantörsföretagens aktiviteter om produktutveckling, systemförsäljning,

förädling av produkter, kvalitetskontroller, lagerhållning och koordinering av leveranser - allt

detta i förhållande till explicita krav som kunderna ställer. En ökad delaktighet i dessa aktiviteter

kan skönjas över tiden, enligt beslutsfattarnas berättelser, men ännu fran1står leverantörs

företagen i huvudsak som externa kapacitetsbuffertar i förhållande till kunderna. Leverantörs

företagen har onekligen fått nya uppgifter, men deras handlingsutryn1me är fortfarande en

funktion av kundernas detaljerade och heterogena krav - så det är inte heller någon aggregerad

"efterfrågan" som styr leverantörsföretagens verksamhet.

Näromvärlden har högre vikt än fiärromvärlden i omvärldsmodellerna

De externa variablerna i beslutsfattarnas modeller kan klassificeras i två typer av omvärld:

näromvärld och fjärron1värld. Näromvärlden avser variabler som ligger nära det fokala

företaget i termer av införsel och avsättning av resurser (kunder, leverantörer och konkurrenter)

medan fjärromvärlden avser makrovariabler som räntor, arbetsmarknad, konjunkturen, etc. Vid

en sådan klassificering finner man att näromvärldsvariabler dominerar i antal på ett mycket

tydligt sätt när beslutsfattarna uppmanas att kommentera trender i det industriella systen1 de

tillhör, medan ett flertal fjärromvärldsvariabler tillkommer när beslutsfattare på VD-nivå

diskuterar företagets situation i förord till årsredovisningar. En granskning av de båda variabel

typernas relativa vikter i det sistnämnda fallet antyder dock att näromvärlden är viktigast även i

detta fall.

I det sistnämnda fallet tycks också när- och fjärromvärldsvariabler i huvudsak uppträda

olika i termer av strukturell ekvivalens; fjärromvärldsvariabler liknar vanligtvis andra fj ärr

omvärldsvariabler. Intressant att notera är också att fjärromvärldsvariabler vanligtvis påverkar

interna variabler direkt i beslutsfattarnas modeller - fjärromvärldsvariablerna tar inte en omväg

över andra omvärldsvariabler som i den strukturekonon1iska modellen.

En högre vikt för näromvärlden i beslutsfattarnas n10deller kan tolkas som att besluts

fattarna upplever ett starkare beroende i förhållande till näron1världen än till fjärromvärlden.
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Precis som i många forskarmodeller som är influerade av tanken om företaget som ett öppet

system, finns det alltså restriktioner för hur mycket som inkluderas i omvärlden; det öppna

systemet når förr eller senare en "utmattningsgräns" som Westerlund & Sjöstrand (1975)

uttrycker det. Näromvärldens framträdande roll hos beslutsfattare finns också belyst av

Axelsson & Johanson (1988 s 17), Nonnann (1971) och Stern & EI-Ansary (1982 s 31), så på

denna punkt har studiens resultat en förankring i existerande kunskapsbildning.

En intressant aspekt är vad detta betyder i termer av forskningsekonomi inom ramen för

modellkonstruktion. Givet att de aktuella företagens beteende kan förklaras med vad deras

beslutsfattare upplever som viktigt, samt givet att denna studie lyckats fånga in vad som är

viktigt för dessa beslutsfattare, framstår det som om en begränsad nlängd näromvärlds

variabler - i huvudsak KUNDKRAVoch KONKLTRRENS - fångar in det mesta av den

påverkan som genereras av omvärlden.

Näromvärlden i den "vertikala" och "horisontella" dimensionen

En vanlig uppdelning i modelltermer av företagets omvärld är att skilja mellan en vertikal och

en horisontell dimension.

Den vertikala dimensionen omfattar de förädlingsled som är inblandade från

råvaruproduktion till slutgiltig konsumtion, och i denna dimension återfinns således det fokala

företagets kunder och leverantörer, kundernas kunder, leverantörernas leverantörer, osv. Med

avseende på denna dimension kan två saker konstateras i beslutsfattarnas omvärldsmodeller.

För det första omfattar den i huvudsak endast det fokala företagets leverantörer och kunder;

återförsäljare av bilar och bilköpare lyser exempelvis med sin frånvaro i omvärldsmodellerna.

För det andra tycks inte kunder och leverantörer vara aktörer i samma kognitiva kategori:

kunderna uppträder som en av de allra viktigaste externa orsaksvariablerna i omvärlds

modellerna, medan leverantörerna, i den mån de ens förekommer, i huvudsak uppträder som

en extern effektvariabel. Och när det gäller det fokala företagets utbytesrelationer med företag i

omvärlden, är det främst utbytesrelationer till kunder som förekommer i modellerna. Med andra

ord kan beslutsfattarnas omvärldsmodeller sägas visa att biltillverkarna driver in sina

leverantörer i ett beroendeförhållande där det mesta tycks vara föremål för biltillverkarnas

inflytande, vilket kommer till uttryck i att leverantörerna åtar sig allt fler uppgifter som tidigare

hanterats av biltillverkarna själva; produktutveckling, sammansättning av delsystem, lager

hållning, etc. Hos de flesta av beslutsfattarna finns det en önskan att detta skall hanteras genom

samverkan med de egna leverantörerna, samtidigt som beslutsfattarna ger uttryck för att detta

inte är möjligt. De viktigaste anledningarna är att de egna leverantörerna saknar kompetens,

samt att långt drivna utbytesrelationer är mindre meningsfulla när man rör sig bakåt i förädlings

kedjan - exenlpelvis är det sällan lämpligt med små lager och dagliga leverenser när det handlar
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om råvaror i bulkfonn. Sammantaget indikerar studien alltså att "den vertikala dimensionen" är

ett begrepp som i detta sammanhang består av väsentliga skillnader beroende på om man avser

aktiviteter "bakåt" eller "framåt" från leverantörsföretagens perspektiv.

I den horisontella dimensionen finns konkurrenter, dvs företag som tillsammans med

det fokala företaget strävar efter att sälja till en gemensam grupp kunder. Beslutsfattarnas syn

på konkurrens kan beskrivas som något kluven; å ena sidan ger de uttryck för att konkurrensen

avtar betydligt, eller till och med försvinner, när man vällyckats få en order aven biltillverkare.

Anledningen är att biltillverkare möts av stora omställningskostnader vid leverantörsbyten. Å

andra sidan finns konkurrens som viktig orsaksvariabel i beslutsfattarnas modeller, trots att

samtliga av de aktuella företagen uppenbarligen har lyckats "komma in" - ty de har alla

biltillverkare som betydelsefulla kunder. Alltså förefaller de att kunna njuta av sin skyddade

position, men förekomsten av konkurrens i modellerna antyder att så ändå inte är fallet. Möjliga

förklaringar är att konkurrens inträffar stötvis; konkurrens blir främst aktuellt när nya bil

modeller utvecklas, när kontraktstider går ut, samt att leverantörsföretagen - som alla är fler

produktsföretag - inte lyckats "komma in" med samtliga produkter hos alla kunder som är

önskvärda. En annan förklaring är dock att beslutsfattare kan antas vara ovilliga att tala om,

eller ens erkänna, frånvaron av konkurrens, speciellt i en tid då detta har kommit att bli en

institutionaliserad princip för resursfördelning i samhället. Så det är möjligt att beslutsfattarna

"ser" konkurrens, därför att de upplever detta som ett gängse och dominerande synsätt i

omvärlden. Detta erbjuder i sin tur kognitiv ekonomi, i så måtto att "konkurrens" blir en faktor

som ställs till förfogande när oklara händelseförlopp skall förklaras Ufr Huff 1982 för en

diskussion av konkurrenters beteende i tenner av "exemplar strategies").

Denna studie lämnar dock en del frågetecken med avseende på vad som skiljer

"konkurrens" från "konkurrenter" i beslutsfattarnas modeller. Det framstår som om

"konkurrens" i aggregerad mening, snarare än enskilda konkurrenter, utgör den kategori

beslutsfattarna själva använder i sina modeller, men på denna punkt är kanske datainsamlings

instrumenten inte tillräckligt diskriminerande. Detsamma gäller för övrigt den "vertikala"

dimensionen; det framstår som om "kunder" och "leverantörer" är relevanta begrepp hos

beslutsfattarna, snarare än enskilda kunder och leverantörer, men på kundsidan förekommer

dock begrepp som "Volvo" och "Saab" i en del fall. I denna studie har jag fokuserat på kausala

relationer mellan variabler, men det tycks som om en djupare insyn i beslutsfattares modeller

kan erhållas genom en närmare granskning av relationer av typen "aggregat-individuella

aktörer".

Studien ger alltså upphov till ett flertal frågor om vad som konkurrens egentligen

innebär för beslutsfattarna. Jag tror att detta delvis är en funktion av att jag inte lyckats tolka

den teoretiska referensramen på ett tydligt sätt i denna fråga; om jag hade haft förföreställningar

i form av mycket explicita utsagor om konkurrens är det möjligt att resultaten hade blivit
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annorlunda. Kanske beror min oförmåga till detta på mina egna begränsningar, men jag vill

samtidigt uppmärksamma att konkurrens framstår som ett mycket mångdimensionellt begrepp

och att en sammanhållen referensram tycks saknas. Vi kan exempelvis tänka på konkurrens

mellan produkter inom ett sortiment ("kannibalisering"), konkurrens om något gott (ökad

konkurrens kan leda till mer tillfredställda kunder, alternativt till att det enskilda företaget får

referenspunkter i omvärlden som det kan relatera sina egna aktiviteter mot), konkurrens son1

något ont (dvs något som det enskilda företaget bör försöka ställa sig över genom att söka

konkurrensfördelar), konkurrens mellan köpare, inte n1ellan säljare (exempelvis i situationer

där insatsvaror är en knapp resurs), konkurrens n1ed kunder (i forn1 av att säljaren erbjuder

sådant sonl köparen själv erbjuder), samt konkurrens son1 endast en möjlig form av förhållande

nlellan säljande företag - andra former är konflikt, fredlig samexistens och olika fornler av

samarbeten. En något mer utförlig diskussion av den mångdinlensionella innebörden i

begreppet konkurrens finns i Vilgon & Söderlund (1991), men en samn1anhållen och precis

genomgång tycks saknas. Därför är det kanske inte heller konstigt - när referenspunkten är

otydlig - att resultaten i denna studie inte är särskilt tydliga.

Kunderna intar en särställning i omvärldsmoclellerna

Kunderna, och speciellt kundernas krav, intar en särställning son1 deterministisk variabel i

beslutsfattarnas modeller, i så måtto att beslutsfattarna ger uttryck för att leverantörer måste

underordna sig en mycket stor mängd detaljerade krav om man skall kon1n1a i fråga som

leverantör. Frän beslutsfattarnas perspektiv är det således kunderna son1 driver leverantörs

företagens utveckling - n1en det är också kunderna son1 bron1sar den, exen1pelvis genom att

ange restriktioner för vilka delar i ett fordon son1 de vill att levererantörer skall vara med och

utveckla.

Detta resultat överensstämmer med tidigare studier av beslutsfattares uppn1ärksan1het

mot olika omvärldsdelar, i så måtto att kunderna tycks generellt vara den del av on1världen som

tilldrar sig n1est uppn1ärksamhet (Aguilar 1967, D'A veni & Macmillan 1990, Kefalas &

Schoderbek 1975, Sousa & Hambrick 1989). En förklaring till detta i Ii tteraturen, givet att

olika interna funktioner har incitament att framställa den "egna" delen av on1världen som

viktigast för hela företaget, är att de funktioner son1 hanterar kunder lyckats väl nled att sälja in

denna del av omvärlden hos övriga medlemmar i organisationen (jfr Berg & Sjöstrand 1975,

Harvey & MilIs 1970, Pfeffer & Salancik 1978 s 230, Smircich & Stubbart 1985 s 237).

U nder senare år har tanken att "anpasssning till kunder är viktigt" fått allt större

spridning i näringslivet - och i offentlig verksamhet - och detta är i sin tur en viktig komponent

i marknadsföringsmodellen. Men beslutsfattarnas modeller antyder underkastelse eller full

komlig foglighet snarare än viss anpassning i valda dimensioner. De tre modeller jag valt som
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referenspunkter - strukturekonomin, marknadsföringsmodellen och nätverkssynsättet erbjuder

på denna punkt inga uppenbara förslag till tolkning. Vad det handlar om är dessutom ett sätt att

allokera resurser där varken pris eller genuint ömsesidiga relationer framstår som de huvud

sakliga styrinstrunlenten. Snarare handlar det om kontrakt och kontroll i detaljerade former.

Om det dessutom är så, att detta är framtidens system för industriell utveckling - "lean

production" genom samverkan som regleras av kontrakt och kontroll - torde det vara mycket

önskvärt att utvecklingen av företagsekonomiska modeller öppnar sig för sådana faktorer i

större utsträckning än vad som är fallet idag.

När det gäller biltillverkarnas påverkan på leverantörerna är det dessutom intressant att

notera, att kraven ofta förpackas inom ramen för begreppet "kvalitet". Kanske är det ett uttryck

för att det är just kvalitet som biltillverkarna är ute efter, men för min del ger denna studie ändå

upphov till en misstanke - svag, svår att artikulera och omöjlig att bekräfta - om att det kanske

finns en en annan tanke i bakgrunden. Kanske är det så, att biltillverkarna i sina anspråk på

kvalitet är mycket medvetna om att det torde råda konsensus om att ökad kvalitet är positivt,

inte minst när det gäller fordon, och att kvalitet därför är ett högst lämpligt sätt att förpacka krav

på aktörer i omvärlden - krav som gör det möjligt att styra denna omvärld i nlycket stor

omfattning. I alla händelser tycks biltillverkarna ha fått med sig de beslutsfattare sonl ingår i

den här studien i sin strävan efter kvalitet, och man kan fråga sig om detta varit möjligt med

krav som formulerats exempelvis i ternler av marknadsandelar, vinst eller omsättning.

Mål i leveranförsförefagen

De effektvariabler som har höga kausala värden i omvärldsmodellerna antas här representera

mål för beslutsfattarna Ufr Bougon et al 1977, Holstius 1983), och med denna definition av

mål kan det först konstateras att de aktuella målen skiljer sig bland beslutsfattarna. Trots att

leverantörsföretagen alltså befinner sig i en likartad situation, tycks ändå målen vara

heterogena. Helt heterogena är emellertid inte målen, för de kan grupperas i termer av

kostnader, lager, kvalitet och de egna leverentörernas kompetens när det gäller deistudie 1,

medan ytterligare mål tillkommer idelstudie 2; resultat, kundrelationer och produktion är

exempel på variabler med höga effektvärden i denna deistudie.

Bilden av målen är också intressant i så måtto, att traditionella företagsstrategiska

målvariabler som vinst, lönsamhet och försäljning inte tycks vara aktuella mål. Detta är

tydligast i deistudie l, där målen hos beslutsfattarna i viss mån pånlinner om vad man kan

förvänta sig hos avdelningar i ett biltillverkande företag - snarare än hos "fristående" företag. I

deistudie 2 finns det dock flera variabler som påminner om företagsstrategiska mål, men många

av dem är ändå att betrakta som situtionsgivna variabler när de granskas i termer av effekt

värden (variabler med låga effektvärden är i detta sammanhang att likställa med situationsgivna
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variabler). Exempel på sådana situationsgivna variabler är marginaler, omsättning, förvärv och

marknadsandelar.

Sammantaget ger detta ytterligare en dimension åt beslutsfattarnas syn på leverantörs

företagens starka beroende av biltillverkarna; beslutsfattarna ger implicit uttryck för att

leverantörsföretagen torde ha få frihetsgrader att röra sig i en självvald riktning. Intressant att

notera är dock att jag, som sagt, definierat mål i termer av effektvariabler med höga värden, inte

i termer av vad beslutsfattarna själva valde att kalla mål på ett explicit sätt. Detta är ett tydligt

exempel på hur forskaren konstruerar verklighet mot bakgrund av teori. Vad händer då om

beslutsfattarnas måldefinitioner ställs mot forskarens definition? Svaret är att jag inte vet, vilket

beror på att få, om ens någon, av beslutsfattarna talade i explicita termer om mål. Detta kan i sig

betraktas som ett viktigt resultat; "mål" är antagligen inte en relevant explicit kognitiv teori för

de aktuella beslutsfattarna - vilket jag betraktar som sanlmanhängande med kundernas starka

ställning.

Kausala aspekter på förhållandet mellan företaget och omvärlden

Två grundläggande typer, eller två extremfall, för att beskriva kausaliteten mellan företaget och

omvärlden dominerar i många forskningsansatser; handlingsfrihet, som innebär att företaget

påverkar omvärlden, och determinisnl, som innebär att omvärlden påverkar företaget Ufr Astley

& Van de Ven 1983, Hrebiniak & Joyce 1985, Preston 1977).

Datamaterialet visar att samband av typen detemlinism är mycket mer frekventa än

sanlband av typen handlingsfrihet i beslutsfattarnas omvärldsmodeller. Det är framförallt

kundernas krav som påverkar företagens handlingsparametrar, och dessa krav är mycket

detaljerade, heterogena samt explicit uttryckta - vanligtvis i fOffil av nOffiler av typen ISO 9000.

Beslutsfattarnas syn på kunder är alltså omvänd i förhållande till marknadsföringsmodellens

syn: beslutsfattarna "för" ingen marknad - de blir snarare förda av marknaden.

Annorlunda uttryckt betyder detta alltså att beslutsfattarna ser leverantörsföretagens

verksamhet som liggande i kundernas händer, vilket står i en tydlig kontrast mot vad man

förväntar sig av beslutsfattare i företag - man förväntar sig, enligt flera författare (se exempelvis

Duhaime & Schwenk 1988, Ford 1985, Wärneryd 1988) att beslutsfattare överskattar den egna

förmågan att påverka. Detta brukar benämnas "illusion of control". I fallet med beslutsfattare i

leverantörsföretagen handlar det dock närmast om det omvända, "desillusion of controi ", eller i

alla fall om "customers' controI ". Ledarskap i leverantörsföretagen får därmed en innebörd som

ger uttryck för en extrem nlarknadsorientering, i så måtto att ledarskapet i stor utsträckning

tycks bestå i att tolka och översätta kundernas krav på organisationen. Men det är möjligt att

beslutsfattarna i denna studie inte skall utmålas som alltför reaktiva i förhållande till omvärlden,

ty enligt forskning kring den s.k. Nisbett-Jones-hypotesen kan vi förvänta oss att aktörer har
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en benägenhet att finna orsaker i omvärlden, medan det främst är observatörer - exempelvis

utanförstående forskare - som drivs till att söka förklaringar i egenskaper hos aktörer

(Hewstone 1979, Jones 1976). I vilken utsträckning detta är giltigt när det handlar om aktörer

som är beslutsfattare i företag är oklart, eftersom tidigare forskning i huvudsak bedrivits på

individnivå, men om detta är giltigt på företagsnivån inställer sig följande tolkning: besluts

fattarna i denna studie uppträder inte som passiva observatörer, trots att denna tolkning ligger

nära till hands för oss som verkligen är observatörer, utan beslutsfattarna uppträder i stället

enligt vad vi kan förvänta oss av aktörer. Ett intressant område öppnar sig här för vidare

empiriska studier; är beslutsfattare i andra branscher - med större frihetsgrader mot

omgivningen - också benägna att söka förklaringar i termer av externa orsaker? Är detta en

generell egenskap hos beslutsfattare? Vad betyder i så fall detta för de ansatser inom området

företagsstrategi som utgår från antagandet att chefer kan och skall påverka företagets omvärld?

Till de två sambandstyperna handlingsfrihet och determinism har jag i denna studie lagt

ytterligare tre typer: företagsfokus (interna variabler påverkar interna variabler), omvärldsfokus

(externa variabler påverkar externa variabler) samt interaktion (relationsvariabler uppträder som

orsaks- och/eller effektvariabler). Datamaterialet visar att alla dessa är för handen i flera fall,

samt att fler typer än determinism och handlingsfrihet är för handen i samtliga fall. Som jag ser

det är därför dikotomin handlingsfrihet-determinism mest värdefull då den utökas med, och

sätts i relation till, andra former av samband som kan erhållas när man talar om företaget och

dess omvärld.

Med avseende på detta visar framförallt deistudie 1 flera saker. För det första kan mått

erhållas på i vilken utsträckning omvärldsmodellerna är öppna, dvs i vilken utsträckning de

avspeglar tanken på företaget som öppet system - genom att sätta samband av typen

företagsfokus i relation till de andra sambandstyperna. Medelvärdet för den relativa vikten av

samband av typen företagsfokus är 0.42, vilket indikerar att modellerna är mer öppna än

slutna. Detta är intressant inte minst därför att enbart en granskning av variablerna i sig antyder

att modellerna domineras av interna variabler (eftersom antalet interna variabler vida överstiger

antalet externa variabler idelstudie 1). För det andra kan mått erhållas på i vilken utsträckning

beslutsfattare frikopplar sina antaganden från det företag där de själva finns, dvs i vilken

utsträckning de resonerar om orsak och verkan som inte omfattar det egna företaget. I fallet

med beslutsfattarna idelstudie 1 utgör medelvärdet av sådana antaganden 0.04, något som

antyder att denna typ av antaganden inte är särskilt påtagliga i beslutsfattarnas modeller. Givet

utvecklingen i branschen kan dock en kritisk observatör säga att de borde vara mer frekventa; i

en bransch som kännetecknas av stora förändringar, inte minst i fråga om rollfördelning, torde

det inte vara oväsentligt att försöka ställa sig utanför det egna företaget i försöken att begripa

vad som händer.
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Allting beror inte på allting annat

När beslutsfattarnas omvärldsmodeller analyseras med avseende på täthet, dvs det faktiska

antalet kausala samband mellan variabler i förhållande till den potentiella mängden kausala

samband, står det klart att modellerna inte kännetecknas av att "allting beror på allting annat".

Detta framstår som naturligt, eftersom ett tankesystem med en mycket hög grad av inter

dependens blir svårhanterligt i en beslutssituation - i extremfallet kännetecknat av att alla

variabler påverkas när en av dem förändras. Förenklingar av slag är också vad vi kan förvänta

oss mot bakgrund av allmän teori om begränsad rationalitet (Simon 1990).

Täthet som en indikator på graden av interdependens är ett mått som tillåter att system

som icke har ett identiskt antal variabler ändå låter sig jämföras, och när tätheten i besluts

fattarnas modeller jämförs med motsvarande i strukturekonomin och marknadsförings

modellen, finner man dessutom att tätheten är lägre i beslutsfattarnas modeller. Detta framstår

som rimligt, givet antaganden om att beslutsfattare arbetar med implicita antaganden (Axelrod

1976, Schön 1983), medan en viktig uppgift för forskare är att försöka vara explicita på denna

punkt.

Givet det implicita i beslutsfattares modeller öppnar sig ett normativt intresse för att

intressera sig för graden av interdependens i ett tankesystem - i en värld som framstår som allt

mer interdependent, är det viktigt att beslutsfattare lyckas "fånga in" denna interdependens i

sina modeller, ty annars kan de riskera obehagliga överaskningar i de fall där modellen inte

fångar in interdependens "där ute". Annorlunda uttryckt är det möjligt att beslutsfattare kan

förbättra sina omvärldsmodeller om de blir exponerade för dem i explicit forn1. I normalfallet

tycks dock modellerna fungera hyggligt, trots den låga graden av täthet, och detta öppnar

intressanta områden för fortsatt forskning - i termer av hur enkel en modell egentligen kan vara

och ändå fungera tillfredställande.

Om vi snävar in perspektivet något och betraktar interdependensen i modellerna i tenner

av beslutsfattarnas syn på omvärlden i sig, dvs omvärlden som en "quasi-independent domain"

för att tala med Emery & Trist (1965), eller n1ed andra ord de samband som jag kallar för

omvärldsfokus, finner man att tätheten är låg - antalet faktiska samband mellan omvärldsdelar

är lågt i förhållande till potentialen för sådana samband. I enlighet med öppen systemteori är det

därmed frestande att säga, att den osäkerhet som beslutsfattarna upplever i förhållande till

omvärlden är låg (jfr Emery & Trist 1965, McCann & Selsky 1984, Terreberry 1968). Detta

förefaller också rimligt med tanke på leverantörsföretagens intima utbyte med biltillverkarna;

givet de mångomfattande och explicita kraven, samt de ständigt återkommande kvalitets

revisionerna, torde beslutsfattarna i leverantörsföretagen inte behöva undra alltför mycket vad

som krävs av dem. Bilden av beslutsfattarnas osäkerhet är emellertid inte entydig, för det

visade sig, som sagt, att det fanns variationer i kausalitetens riktning mellan variabler om man
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jämför variabelfigurerna och berättelserna. Det tolkade jag som att beslutsfattarna arbetar med

en kluvenhet i sina antaganden - för att hantera osäkerhet. Så även onl graden av osäkerhet

tycks vara låg med det öppna systemsynsättets perspektiv, finns det ändå inslag av osäkerhet i

beslutsfattarnas modeller. Men varför - och exakt i vilka sammanhang - denna osäkerhet

uppträder, lämnar inte denna studie några svar på.

Direkta och indirekta samband mellan variabler

I alla utom en av de nitton omvärldsmodeller som studerats förekommer indirekta samband

mellan variabler. Den valda indikatorn för detta kallar jag vägkvot och den avser direkta

samband i förhållande till indirekta samband (en vägkvot som är större än 1 indikerar att antalet

indirekta samband är större än antalet direkta samband). Tio av omvärldsnlodellerna har en

vägkvot som är mindre än 1, i tre modeller är vägkvoten lika med l, och i sex modeller

överstiger vägkvoten 1. Detta antyder att långa kedjor av kausala variabler inte är ett naturligt

inslag i de flesta av beslutsfattarnas tänkande, vilket framstår som rimligt givet de problem som

långa kedjor ger upphov till i försök att skapa begriplighet Ufr Schwenk 1988 s 46 där detta

antagande görs). Hos fyra av beslutsfattarna, de nled återföring i modellerna, finns dock

definitionsmässigt mycket långa kedjor. Men om detta är en återspegling av beslutsfattarnas

tänkande, eller av datainsamlingens tvingande karaktär, är oklart. Helt klart är i alla fall att

förekomst av återföring ger upphov till svåra frågor om vad indirekta sanlband mellan variabler

egentligen betyder. Även i fall utan återföring inställer sig dock frågan hur man skall bedöma

indirekta samband av olika grad. Skall man exempelvis betrakta den ursprungliga orsaks

variabeln i en kedja med fenl variabler som viktigare än den ursprungliga orsaksvariabeln i en

kedja med fyra variabler? Eller tvärtonl? Jag har inga svar på dessa frågor här, men mitt

datamaterial visar ändå att detta är frågor som bör besvaras om man skall göra en distinktion

mellan direkta och indirekta samband. Även på denna punkt öppnar sig intressanta möjligheter

till fortsatt forskning.

Begränsade inslag av återföring

Endast i fyra av omvärldsmodellerna förekom återföring mellan variabler, något sonl indikerar

att återföring inte är ett naturligt sätt att söka begriplighet hos beslutsfattarna. Detta är också

slutsatsen av flera tidigare studier, där detta bland annat förklarats med att återföring är en

abstrakt princip som är svår att generalisera från fall till fall (Axelrod 1976). I tre av de aktuella

fallen antog återföringen relativt enkla former, i så måtto att looparna framstår som naturliga när

de granskas i termer av de variabler som ingår i dem. Men när dessa tankesystem utsätts för

omvandling till matrisformat, och när matriserna med samband av olika grad granskas, franl-
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tonar ett systembeteende som är mindre begripligt - nlatriser med samband av ökande grad går

inte nödvändigtvis n10t ett tillstånd av färre samband när graden ökar, något som antyds av

litteraturen inom on1rådet (se till exempel Nozicka et al 1976). Snarare uppstår ett nlönster som

ger anledning att tro, att dubbelräkning av samband inträder någonstans - men var detta sker är

oklart. På denna punkt finns det därmed all anledning att i fortsatta studier närmare granska vad

som egentligen händer i system med återföring.

Orsak och verkan i omvärldsmodellerna

En granskning av onlvärldsmodellerna i allmän form, dvs i form av orsaks- och effekt

variablers uppträdande, oavsett vilka storheter dessa variabler representerar, indikerar att flera

egenskaper finns hos n10dellema.

För det första uppträder ett flertal variabler sonl både orsaks- och effektvariabler, men

förhållandet är ändå inte symmetriskt - variabler med höga orsaksvärden tenderar att ha låga

effektvärden och vice versa. Samma resultat finns i Bougon et al (1977). Detta ger ytterligare

en dimension till slutsatsen att allt inte beror på allting annat i modellerna, samt till att återföring

vanligtvis förekon1iller i begränsad fonn.

För det andra, i huvuddelen av fallen, är variansen bland orsaksvariablernas värden

större än variansen bland effektvariablernas värden. Detta antyder att koncentrationen till ett

fåtal viktiga orsaksvariabler är större än koncentrationen till ett fåtal viktiga effektvariabler,

något som nämns i kognitiv teori i tenner av att människor har en benägenhet att fokusera på "a

single, sufficient and salient explanation for behaviour (jfr Hewstone 1989 s 96-97).

För det tredje finns det en hierarki bland både orsaks- och effektvariabler i besluts

fattarnas modeller; alla variabler betraktas således inte som lika viktiga. Intressant att notera är

att föga kunde sägas on1 dessa hierarkier när de ställs mot synen på variabler i struktur

ekonomin, marknadsföringsmodellen och nätverkssynsättet - därför att dessa tre modeller inte

rangordnar sina variabler i tern1er av relativ vikt. Tanken om beslutsfattares antaganden sonl

implicita, och forskares antaganden som explicita, skall därmed kanske inte överdrivas.

Antagligen finns det inslag i beslutsfattares vardag som inte tillåter dem att avstå från att

rangordna variabler; det förefaller troligt att beslutsfattare tvingas att anta, att vissa aspekter är

mer viktiga än andra. Vidare visade det sig att orsaksvariablerna i huvuddelen av besluts

fattarnas modeller är n1er hierarkiskt ordnade än effektvariablerna. Detta antyder alltså en större

benägenhet hos beslutsfattarna att utföra en skiktning i termer av relativ betydelse när det gäller

orsaksvariablerna. Som vi också har sett kan en hierarki bland effektvariablerna ges en

meningsfull tolkning i termer av mål, medel och situationsbestämda variabler - men någon

meningsfull tolkning kunde inte ges åt olika nivåer i hierarkierna av orsaksvariabler. Det

antyder att orsaks- och effektvariabler är föremål för olika typer av ordning. Men vad
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orsaksvariablernas ordning egentligen betyder är alltså oklart. Här öppnar sig ännu ett

intressant område för fortsatt forskning.

Sammantaget utgör slutsatserna i detta avsnitt kanske små fragment av kunskap som är

svåra att värdera. Men jag vill ändå lyfta fram just detta - svårigheten med att värdera vad de

ovan nämnda egenskaperna egentligen betyder - därför att de illustrerar en viktig aspekt på

tidigare forskning: fokusering på begränsade delar av tankesystem, snarare än på egenskaper

hos system i sin helhet. Givet att beslutsfattare är sysselsatta med att försöka begripa

innebörden i fler än ett fåtal variabler åt gången, är det enligt min uppfattning dags att

forskningen i större utsträckning intresserar sig för den helhetsbild som uppstår när man

beskriver beslutsfattares tankesystem som bestående av ett flertal sammankopplade variabler.

BeslutsfaHarnas omvörldsmodeller och Herbert Simons "nearly decomposable

systems"

I denna studie har jag analyserat beslutsfattarnas omvärldsmodeller genom att bryta ned varje

modell i subsystem, där variablerna i varje subsystenl liknar varandra i termer av strukturell

ekvivalens - dvs de liknar varandra i termer av både hur de påverkar och påverkas av andra

variabler i systemet som helhet. Enligt Simon (1963, 1973) kan man förvänta sig att system i

allmänhet kännetecknas av denna möjlighet till nedbrytning; de flesta existerande system tycks

vara organiserade i ternler av "decomposability" som Simon säger. Simon visar också att

system som är "nearly composable" (dvs system som kännetecknas aven låg grad av påverkan

mellan subsystem) erbjuder fördelar, i så måtto att de kan göra sig relativt oberoende av

enskilda komponenter - vilket underlättar anpassning till förändringar.

När beslutsfattarna ses i ljuset av detta finner vi att huvuddelen av de 15 fallen i

delstudie 1, 10 stycken, kännetecknas aven lägre grad av påverkan mellan block än inom

block, samt att det omvända råder idelstudie 2. Här tycks som sagt datainsamlingsintrumentet

påverka egenskaperna hos modellerna. Samtidigt finns det dock skillnader inon1 ramen för

delstudie 1, i så måtto att fem av beslutsfattarna som ingick där liknar de SOI11 ingår idelstudie

2, så alla variationer torde inte vara hänförbara till datainsamlingsinstrumentet.

Vad betyder då skillnader i grad av påverkan mellan blocken? Som jag ser det ger en låg

grad av påverkan mellan blocken upphov till kognitiv ekonomi - ty i dessa fall behöver inte hela

systemet av variabler bli föremål för tankeverksamhet när någon enstaka variabel ändras.

Resultaten på denna punkt pekar dock inte mot att kognitiv ekonomi tycks vara en naturlig

strävan i alla mcx1eller, vilket indikerar att olika beslutsfattare helt enkelt är olika ekonomiska i

kognitiv mening - trots att de står uppgiften att skapa begriplighet av "samma" industriella

företeelser.
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Omvärldsmodellerna och leverantörsföretagens beteende

Två områden där omvärldsmodeller kan antas påverka beteende

Givet det synsätt som anlagts i denna studie, att beslutsfattarnas omvärldsmodeller påverkar

beslutsfattarna och företagens beteende, finns det en möjlighet att bättre begripa företagets

aktiviteter om existerande modeller öppnar sig för de egenskaper som finns hos beslutsfattares

omvärldsmodeller. Jag har sagt att detta är ett viktigt skäl att intressera sig för beslutsfattares

mcxleller, men jag har också sagt att jag inte vill ta det steget här. Detta efterson1 beslutsfattares

omvärldsmodeller i sig ännu inte är föremål för en omfattande kunskapsbildning. För att ändå

belysa antagandet om att beslutsfattares omvärldsmcxleller påverkar företags beteende, skall jag

dock avslutningsvis säga några ord om vad jag uppfattar som två möjliga huvudområden där en

kausal koppling mellan omvärldsmcxleller och beteende kan granskas.

Det första området avser effekter som är exogena i förhållande till beslutsfattarnas

omvärldsmodeller, dvs effekter som denna studie inte alls intresserat sig för, och med avseende

på detta skall jag endast ange några exempel på områden där effekter kan förklaras med

omvärldsmcxleller - för att försöka ge en så öppen bild som möjligt av tänkbara kausala länkar.

Det andra området avser effekter som är endogena i beslutsfattarnas modeller, dvs det som

denna studie har intresserat sig för, och på denna punkt skall jag ange några mer specifika typer

av kausala kopplingar.

Omvärldsmodeller och exogena effekter

Det första området innebär att studera effekter som är exogena i förhållande till beslutsfattarnas

modeller - ett område som därmed ställer krav på attforskaren väljer ut de effekter som skall bli

föremål för intresset. Här öppnar sig möjligheten att undersöka i vilken utsträckning besluts

fattares omvärldsmodeller påverkar en stor mängd beteendevariabler som sysselsätter forskare

inom ett flertal fält. Jag varken kan eller vill göra en fullständig inventering av vad sonl kan

vara aktuella hypoteser inom detta område, men för att illustrera vad jag menar vill jag i alla fall

ge exempel från några speciciftka forskningsfält.

För det första verklar det rimligt att omvärldsmodeller påverkar beslutsprocessers

utseende; vi kan exempelvis förvänta oss att omvärldsmodeller som kännetecknas aven hög

grad av sammankoppling mellan olika subsystem ger upphov till längre beslutsprocesser än

omvärldsmodeller med en låg grad av sammankoppling mellan subsystem - därför att fler

samband måste övervägas när ett flertal subsystem är hårt kopplade till varandra. För det andra

verkar det rimligt att variabler med hög relativ vikt i omvärldsmcxleller blir föremål för en mer

omfattande informationssökning än variabler med låg relativ vikt, något som ger implikationer
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för vilken typ av informationssystem som beslutsfattare omger sig med - eller bör omge sig

n1ed. För det tredje verkar det rimligt att omvärldsmodeller påverkar vilken organisations

struktur som företag bygger upp; man kan anta att delar i omvärldsmodeller som har en hög

relativ vikt ges prioritet i form av uppbyggnad av avdelningar och fördelning av arbets

uppgifter. För det fjärde kan det antas att graden av determinism i en omvärldsmodell får

konsekvenser för vilken typ av företagsledning som blir aktuell; en hög grad av determinism

borde rimligtvis ge upphov till en annan chefsroll än en låg grad av detenninsm.

Vad jag försöker säga med dessa förhållandevis godtyckliga exempel är alltså att en

mängd olika områden framstår som fruktbara kandidater för att förklaras med utgångspunkt i

beslutsfattares omvärldsmodeller.

Omvärldsmodeller och endogena effekter

Det andra området där beslutsfattares omvärldsmodeller kan bli föremål för kopplingar till

företags beteende är effekter som är endogena i beslutsfattarnas egna nlodeller. Eftersonl denna

studie har intresserat sig för just detta, finns det möjlighet att vara nler specifik på denna punkt.

Vad studien framförallt visar är att kundernas krav uppträder som en viktig extern

orsaksvariabel med avseende på flera interna handlingsparametrar. Därmed har vi också en

naturlig utgångspunkt för antaganden om vad leverantörsföretagen kan förväntas göra - de kan

antas sträva efter överensstämmelse mellan kundernas krav och de handlingsparametrar som

de upplever är föremål för kundernas krav. Mer specifikt uttryckt kan vi förvänta oss följande,

mot bakgrund av de sarr1band som finns i omvärldsmodellerna mellan kundernas krav och

företagens handlingsparametrar:

Vi kan förvänta oss att produktutveckling i ökande utsträckning bedrivs i samarbete

med kunderna, men inom ramen för projekt där kunderna anger utgångspunkterna på ett

mycket explicit sätt. Således är det knappast troligt att leverantörsföretagen kommer att allokera

stora resurser till "eget" utvecklingsarbete.

Vi kan också förvänta oss att sådana projekt kommer att avse system o c h

komponenter. Alla leverantörsföretag kan inte vara systernleverantörer, därför att biltillverkarna

inte har kapacitet att bedriva utvecklingsprojekt med ett stort antal leverantörer och därför att

biltillverkare vill behålla vissa inslag i egen regi. Samtidigt gav beslutsfattarna uttryck för att

komponenter har den fördelen, att de på ett smidigt sätt fyller ut tillverkningskapacitet.

Vidare kan vi förvänta oss en mängd aktiviteter som syftar till att öka kvaliteten och

sänka kostnaderna, samt ökade ansträngningar i riktning mot "just-in-time-Ieveranser" - främst

när det gäller leveranser till kunder, men på sikt antagligen också i leveranser som kommer från

egna leverantörer. Vi kan emellertid förvänta oss att det är kunderna, snarare än leverantörerna

själva, som driver denna utveckling framåt. Och vi kan förvänta oss få inslag av samarbeten
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mellan leverantörer av kompletterande produkter så länge beslutsfattarna uppfattar att detta

strider mot bilföretagens syn på en tydlig ansvarsfördelning.

Vad omvärldsmodellerna antyder är med andra ord en rörelse mot en ökande grad av

samn1ankoppling mellan fordonstillverkare och deras primärleverantörer. Vad detta i sin tur

kommer att få för konsekvenser kan man endast gissa. Å ena sidan kan vi betrakta en ökad

grad av sammankoppling mellan kunder och leverantörer i termer av ökad säkerhet för det

enskilda leverantörsföretaget (jfr Hammarkvist et al 1982 s 26), å andra sidan kan vi betrakta

hårda kopplingar i termer av hög osäkerhet - ty i ett sådant system har ogynsamma förändringar

en benägenhet att fortplanta sig snabbt och okontrollerbart Ufr Mason & Mitroff 1981, Simon

1962).

En ökad sammankoppling till kunderna kan alltså paradoxalt nog förväntas ge både

säkerhet, i tenner av ökad närhet till kunder, och osäkerhet, i så måtto att leverantörsföretagen

riskerar att dras in allt djupare i den osäkerhet som kännetecknar framtidens fordons

tillverkning.
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English summary

Introduction

The decision maker in the industrial firm faces a complex task when he or she attempts to make

sense of the firm's environment - the environment is a potentially infinite universe of tightly

and loosely connected parts, since the environment of the firm, by definition, includes

everything "outside" the firm. The decision maker is however not concerned with this infinite

universe, since he or she is subject to limited information processing capacity. This means that

the decision maker is expected to think about the firm and its relation to the environment in

terms of a simplified model. Such nl0dels are here referred to as environmental models of

decision makers, and they have been selected as the topic of inquiry for this study.

It is assumed that such models do not leave the decision maker "lost in thought"; they

provide inputs to the actions of the decision maker and thus the behaviour of the firm. In more

general terms, it is assumed that a causallink exists between decision makers' cognition and

the behaviour of the firm. This means that we mayenrich our understanding of why the firm

takes certain actions, and avoids other actions, if we allow for explanations of the firm's

behaviour which are related to the environmental models of decision makers. In other words,

this study focuses on the reality perceived as real by decisian makers themselves - regardless of

what the externaiobserver, e.g. the researcher, may classifyas "correct", "true" or "real" and

it is assumed that this reality , asocially constructed reality, is an important determinant of the

behaviour of the finn.

However, the scope of this study is restricted to environmental models per se. Dur

knowledge of the nature of the models is still limited, and it is argued that descriptions and

explanations of them are a necessary first step in exploring their causal relation to the behaviour

of the firm.

The purposes of the study

Describe decision makers' environmental models

The first purpose is to describe environmental models of decision makers in industrial firms.

An environmental mcxlel is defined as perceptions of how the firm is related to its environment,

and three descriptive dimensions are in focus here:

The first dimension is the causal variables that are included in the model. A causal

variable is defined as an entity that can take on rnore values than one. For instance,
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"customers" is a variable in this· sense, since it can take on values such as "Swedish customers"

and "four customers". Another example is "product quality"; quality can be described in terms

of "high" quaiity and "low" quality. Moreover, a causal variable is also defined as an entity that

serves as the cause or the effect of another entity in the model (e.g. when a decision maker

believes that "customers affect the degree of quality in the products"). The specific purpose is

to identify which these variables are, classify them, and establish the relative importance of

each variable.

The second dimension is causal relationships between variables. The specific purpose

is to identify, classify and establish the relative importance of various types of causal

relationships.

Thus, an environmental model as it is defined here can be regarded as a causal system,

in the sense that it consists of causally related variables. This introduces the third dimension in

focus - general characteristics of the system. I refer to such characteristics as complexity. The

purpose of the study with regard to this dimension is to describe complexity in terms of a) the

degree of complexity, i.e. complexity is firstly treated as a variable that can take on values of

the "low" and "high" types, and b) the division of the systenl in subsystem, i.e. complexity is

secondly treated as more a qualitative "pattern", or "order", which may be used to describe an

environmental model.

With regard to descriptions of environmental models in these three dimensions, the

following delimitations are made. Firstly, this study deals with decision makers in firms on

organizational markets, Le. firms whose customers and suppliers are other organizations.

Secondly, the study deals with upper level decision makers, since it is assumed that their

models are of particular importance - they do not only construct models to understand the

surrounding environment ("sense-making"), but their task is also to provide interpretations for

other members in the organization ("sense-giving"). Thirdly, this study is concerned with

environmental models at a particular point in time; no attempts are made to study how models

change over time.

Compare environmental models within one industry

The second purpose of the study is to compare environmental modeis, in terms of the three

dimensions discussed above, with regard to decision makers within a given industry.

One rationale behind this purpose is that the "industry" is an important level of analysis

in many studies. It is for instance assumed in the field of industrial organization that industry

characteristics serve as important determinants of the firm's behaviour; by paying attention to

such variables as the degree of seller concentration and product differentiation in the industry,

we may be able to explain the conduct of the single firm in terms of such variables as prices
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and product quality. However, as noted by many researchers concerned with the industry

level, the definition of industry membership often entails tricky problems. And as areaction,

we have during recent years seen an increased interest in a more deliminated level of analysis:

the strategic group, i.e. a point of reference between the industry and the single firm.

Normally, however, strategic groups are defined in terms of such variables as the size of the

firms, their degree of differentiation, diversification or other "objective" or "hard" measures.

Since it is assumed in this study that decision makers will base their decisions regarding the

firm's conduct on the reality they perceive as real, a different approach is taken here. The

question is to what extent we may distinguish between groups of decision makers within one

industry when we take account of decision makers' perceptions of the environment, rather than

"hard" or "objective" measures. It is assumed that this approach nlay provide further insight to

the behaviour of firms. Moreover, previous research on cognition among industry members

does not provide a clear picture; some studies suggest that decision makers within one industry

are likely to perceive the world sinlilarly, while other studies suggest that this may not be the

case. So whether we wish to use perceptive variables as explanatory factors when we are

interested in the causallink between cognition and the firm's conduct, or if we are "merely"

interested in industry cognition per se ("industry recipes", "a common body of knowledge" or

"industry-wide conventional practices" to use some concepts from earlier studies), it seems as

if a cornparision of environmental models of decision makers in an industry may contribute to a

deeper understanding of the firm and its environment.

This study deals with one particular industry - Swedish firnls who are suppliers to

vehicle manufacturers. The industry is thus defined in a somewhat loose sense here; industry

members are those firms that share the same type of customers. The main reason for selecting

this panicular industry is as follows:

It seems that we know little about these firms in general terms; there are not many

empirical studies of their activities. One major reason is probably that they have been regarded

as an external production resource with few degrees of freedom vis-a-vis the vehicle

manufacturers. Tncidently, this is reflected in the Swedish label for these firms - "sub

suppliers" . The label has a suggestive tone of resignation or surrender; it is as if these firms are

denied a role of "real" firnls. Tt can be assumed that researchers do not select the firms they

study completely in ignorance with regard to what is fancy and what is visible in the industrial

system. If this assumption is true, it may explain why much more research has been devoted to

the customers of the industry in focus here; it is presumably the customers that we tend to

regard in terms of national pride and useful contributors to the trade balance; it is the eEOs of

the customers that we watch on television, it is the market shares of the customers which make

it to the headlines, etc.

However, it seems clear that manufacturing in the automotive industry is moving fron1
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mass production to lean production, a system which changes the role of the suppliers

dramatically. It requires that the suppliers adopt such activities as quality control, development

of products, just-in-time deliveries and supply of systems rather than components. In other

words, this sector of the industrial systern moves to a state which requires a redefinition of the

suppliers' businesses, and it is assumed that this redefinition does not present itself as a set of

neat solutions, ready to use - someone faces the task of making sense of the changes, and in

nly view, this is precisely the task of decision makers in the supplying firms. It appears to be

an extremely challenging task and therefore an interesting object of study. Moreover, this sense

making activity is not only an intellectual challenge. Sometimes we say that "survival is at

stake" when we wish to indicate that something is inlportant, and perhaps we say it so often

that the phrase has lost is meaning, but in this case it seems that survival is really at stake; there

are already signs which point to the fact that suppliers who do not adopt the new demands of

the automotive firrns will face extinction.

Explain the characteristics of environmental models

The third purpose of the study is to explain characteristics of decision makers' environmental

models in terms of the three descriptive dimensions. "Explanation" refers here to understanding

in theoretical terms rather than explanations in terms of empirically studied independent

variables. Theories from two broad fields are used as reference points in order to explain the

characteristics of the modeis:

The fITst field is theories of the finn and its relation to the environnlent. Facus is on the

conceptualization of the firm vis-a-vis the environment in generalopen systern theory and in

three more specific models - industrial organization theory, "marketing-mix" theory and the

network theory of industrial markets. The theories were seleeted because they contain

statements regarding the three descriptive dimensions discussed above in the statement of the

first purpose - variables, causal relationships between variables and complexity. Moreover,

even though the three specific theories share an interest in the firm's exchange with the

environment, particularly with regard to firms on imperfect markets, they present different

statements regarding some aspects of the descriptive dimensions. This was considered as an

interesting tension when the selection of theories was made; it is assumed that such theoretical

differences allow for a less restricted framework for the empirical data.

The second field is theories of cognition, and particularly theories regarding human

explanations. "Theories of cognition" is used here as a broad label for approaches which make

statements regarding decision makers' cognition, and focus is on aspects that are related to the

three descriptive dimensions of environmental models.

Thus, the theoretical framework is composed of theories from two main fields, and
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together these theories are used to construct a descriptive scheme for the three dimensions of

decision makers' environmental modeIs. Why are the two fields combined in this study, a

study which after all is concerned with decision makers' perceptions - which in turn means that

theories of cognition alone appear to be the most likely theoretical candidates? The answer is

that theories of cognition are sometimes stated in such a general way, that little can be known

about specific variables and relationships which are likely to confront the decision maker in an

industrial firm. Moreover, most research on cognition (particularly research in the spirit of

attribution theory which is one major ingredient in the framework here), has been carried out at

the individualleveI - i.e. individuals explaining the behaviour of other individuals. This study

deals however with the organizationallevel - decision makers in firms who explain activities of

the firm - and this is a level to which we ll1ay not always simply extrapolate findings from

studies at the individualleveI.

A theoretical scheme for descriptions of decision makers'

environmental models

As already mentioned, the theoretical framework is COll1posed of theories of the firm's relations

to its environment, as weIl as of theories regarding decision makers' perceptions of the firm's

environment. These were combined in order to obtain a scheme for empirical data on decision

ll1akers' environmental models in tenns of the three descriptive dimensions outlined in the first

purpose. In the following sections, I present these descriptive dimensions in more detail.

Descriptive dimension one: causal variables

Since this study deals with causal variables, the first aspect of variables in decision makers'

environmental models is perhaps self-evident: variables are classified as cause or effect

variables. However, fronl the point of view of cognitive theory, and particularly attribution

theory, most research efforts take effects as given and focus on individuals' explanations of

these effects. The approach here is different in the sense that no priori ty is given to preselected

effects; this study attempts to identify systems of variables which decisian makers use in order

to make sense of the environment.

The second aspect of variables is referred to as locus; variables are first1y classified in

terms of internaI and externai variables from the firm's point of view. Secondly, it is assumed

that some of the industrial finn's activities are carried out in close cooperation with finns in the

environment. In such cases, it is assumed that causes and/or effects are found in the boundary

zone between the firm and its environment, or, in other words, wi thin exchange relations

between firms. Variables where causal locus is between the focal firm and its exchange
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partners, rather that within or outside the finn, are here defined as exchange relation variables.

Examples of such variables are cooperation, joint ventures and long tenn relations.

The third aspect concerns the effect variables. It is assumed that effect variables with

high effect values (i.e. variables which are affected by a high number of cause variables)

represent goais, variables with intermediate effect values represent means and variables with

low effect variables represent "givens of the situation".

The fourth aspect covers the relative inlportance of variables in an environmental nlodel;

it is assumed that if a variable A is causally related to nlore variables than another variable B,

we may say that the relative inlportance of variable A is higher than the relative inlportance of

variable B within the system in which both appear.

Descriptive dimension two: causal relations between variables

Two main types of causal relationships dominate in both open system literature and its

derivatives as well as in cognitive theory: a) free will (internai causes lead to external effects)

and b) detenninism (external causes lead to internai effects).

Given the view of variables as either internal, external or of the exchange relation type,

more combinations are however possible. Causal relationships may then also be classified in

tenns of c) internai facus (internai causes lead to internai effects) and d) external focus (externai

causes lead to external effects). Relationships of the internai focus type, e.g. when a decision

maker believes that "our profit increased because of our new production facilities", fall perhaps

by definition outside the scope of this study - since it is concerned with perceptions of the finn

and its relations to the environment. They are nevertheless included here because the frequency

of such causal relationships vis-a-vis other types may say something a}x)ut the extent to which

decision makers think about environmental matters. With regard to the external facus type, it is

likely that decision makers think about the environment as a quasi-independent domain and that

they explain events "out there" regardless of the impact on internai activities. Therefore this

type is included, too.

Moreover, all causal relationships in which exchange relation variables appear are here

referred to as e) interaction. Thus, no attempts are made to distinguish between causal

relationships in which exchange relation variables appear as causes (e.g. "our long term

exchange relations with custonlers lead to increasing profits"), effects ("our decentralized

organization leads to a high level of cooperation with customers") or both cause and effect

("our joint venture with a supplier leads to a high degree of cooperatian when it comes to new

products"); all these types are simply referred to as interaction.

In sum, the descriptive schenle deals with five types of causal relationships between

variables in decisian makers' environmental modeis.
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Descriptive dimension three: complexity in systems of causally related variables

In this study, decision makers' environmental models are treated as systems of variables.

Characteristics of the systems are here referred to as complexity, which in tum is dealt with in

two ways.

Firstly, we nlay regard complexity as a variable, i.e. an entitity that can take on values

of the "high" and "low" types. The selected aspects of complexity in this sense are the degree

of interconnectedness between variables, the degree of feedback and the degree of hierarchy

among cause and effect variables.

Secondly, complexity may also be regarded as an order or pattern in which variables

are organized in a more qualitative sense. One particular aspect of this is in focus here: the

division of the total system in terms of subsystems, or clusters, of variables.

The descriptive scheme is a carrier of explanations

The dimensions of the descriptive scheme have been presented in brief above - as various ways

of classifying environmental modeis. It should however be noted that the theories from which

the categories have been derived also - at least to some extent - contain explanations of why a

certain outcome is likely, e.g. what types of causal relationships may be found between the

industrial firm and its environment, what degree of interconnectedness and feedback we can

expect in a decision maker's model, and so on. Thus, the descriptive dimensions do not only

represent means of classifying environmental models - they are also carriers of explanations.

This matter will be discussed further in connection with the presentation of the results of this

study.

Research method

The researcher and his data collection means

It is well-known that research is a highly theory-Iaden enterprise; a priori held theories allow

the researcher to see certain things "out there" while other things are ignored. The impact of

theories in this respect is here seen as unavoidable and furthermore as an advantage, since

theories - hopefully - allow ilS to focus on important aspects "out there". What is perhaps less

weIl articulated is that our data collection instruments also determine what we find "out there".

Previous research on causal variables in decision makers ' perceptions shows for instance that

we can expect a positive correlation between the obtrusiveness in the data collection and the

degree of feedback between variables. That is to say, when data has been collected by
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"forcing" decision makers to indicate the existence of causal relationships between pairs of

variables organized by the researcher in e.g. a nlatrix format, the degree of feedback is

generally higher as compared to when the researcher derives causal statements from documents

produced by the decision maker himself. This indicates that other aspects of cognition, which

we yet know little about, may also be sensitive to the means of data collection. In order to

obtain at least some degree of controi of this matter, data in this study has been collected by

three different methods. They are presented below.

Interviews

As a first step, fifteen decision makers who hold high-Ievel positions in supplying firms were

interviewed. The starting point for the interviews were a number of trends that previous

research has indicated to be important in the sector of the industrial system to which the

suppliers belong. These trends are increasing need for a) international activities, b) systems

supply rather than component supply, c) quality, d) delivery precision, d) product

development, as weIl as e) restructuring in terms of primary and secondary suppliers (primary

suppliers are defined as suppliers who sell their products directly to vehicle manufacturers,

while secondary suppliers supply the primary suppliers; it is expected that fewer finns will be

primary suppliers in the future) and f) changes in terms of cooperation and competition

between supplying firms. The decision makers were asked to comment on these trends and

how they were related to the finns in which the decision makers work. The output of this step

was fifteen "stories", i.e. the answers to separate questions were joined into continuous texts

which describe the suppliers' situation as perceived by the decision makers.

Personal variable figures

In the next step of the data collection, a personal variable figure was derived from each story. A

figure of this type contains the variables that the decision maker stressed as particularly

important during the interview and/or the variables that I interpreted as important. In the

following step, the decision maker was infonned that he was free to add other variables and/or

delete existing variables in the figure - in order to arrive at a consensus when it comes to a set

of variables that represent important aspects of the supplying firm's activities. In the final step,

the decision maker was asked to draw arrows between the variables which he believed were

causally related. This resulted in fifteen figures indicating how a set of variables are causally

related to each other. Since the variable figures were created with specific regard to what the

decision makers said during the interviews, it should be noted that each figure is unique; no

variable figure contains a set of variables, and relationships between them, which is identical
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to any other variable figure.

Letters to shareholders in annual reports

In order to collect data in a less obtrusive way than by interviews and personal variable figures,

an additional step was taken: CEGs' letters to shareholders in annual reports were collected and

analyzed with regard to causal statements (Le. statements in which variables are connected with

expressions of the types ".. .leads to... ", "... because of ... ", and so on). It was desired that the

same decision makers as above should be included in this data collection approach, but that

was however possible only with regard to one decision maker. The reason is that some

restrictions had to be imposed on the annual reports: a) reports from stock exchange firn1s were

preferred, since such firms produce the most extensive annual reports, and b) reports from

firms which have automotive firms as the major type of customer were preferred - because

otherwise the letter to the shareholders covers other parts of the business in such away that the

coder n1ay not know which statements refer to the automotive part of the business. Moreover,

the letter is signed by the CEG and only some of the 15 decision makers who were interviewed

hold this position. With these selection criteria in mind, the output was environmental models

from four decision makers.

Analysis of the empirical data

The use of the decision makers' "stories"

In the analysis of data, it was decided to emphasize the personal variable figures and the

statements derived from letters to shareholders rather than the "stories". The reason is that the

former type of data lends itself to several quantitative operations more easily, as weIl as a more

explicit discussion of what the researcher actually does when data is analyzed. The "stories"

were however not totally disregarded; they served to add some further details to the

interpretation of the analysis of the personal variable figures and the statements derived from

letters to shareholders.

Transformation to matrix format of personal variable figures and statements

in letters to shareholders

The personal variable figures and the statements fronl the letters to shareholders were

transformed to a matrix fonnat: for each decision maker, all variables were placed in both the

columns and in the rows - row variables represent causes and column variables represent
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effects. This was done since some variables were both cause and effect variables. Then the

presence of causal relationships was denoted with" 1s" (and the absence of causal relationships

with "Os") inside the matrices. Matrices of this type, here referred to as M-matrices, show how

causal variables are related to each other in a direct way. However, since many indirect

relationships were found between variables (e.g. "X affects Y which affects Z"; there is an

indirect relationship between X and Z in this case), the M-matrices were transfonned to R

matrices, i.e. reachability matrices, with the following formula:

R=M + M 2+ M 3 + ... + Mn
-
l

n = number of cause or effect variables

Thus, an R-matrix provides information with regard to each variable's importance in

terms of total causes and effects, both in direct and indirect terms. The row sums,

"outdegrees", are here used as indicators of the relative importance of cause variables and the

column sums, "indegrees", serve as indicators of the relative importance of effect variables.

Moreover, R-matrices lend themselves to further quantitative analyses, and the main

methods used here were factor analysis and decomposition in subsystems with a CONCOR

algorithm.

Results

Outline of the presentation

The presentation of the results begins with the characteristics of the decision makers' moclels in

terms of each of the three descriptive dimensions. These characteristics are the result of an

aggregated view of the decision makers and focus is hence on aspects that are shared by the

majority of the decision makers. Some explanations of the outcomes are also offered.

In the next step, the result of the comparision of the models is discussed. Thus, at this

less aggregated level, we examine if groups of similar decision makers can be identified.

Finally, we tum to some comments on the outcomes in tenns of the three data collection

means that were used; it will be shown that some aspects of environmental models tend to be

sensitive with respect to the obtrusiveness of the data collection methocl.
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Descriptive dimension one: causal variables

The main results with regard to this dimension can be summarized as fol1ows:

Firstly, the majority of all variables in the decision makers' environmental models can

be classified as either external or internal~ only a few variables were of the exchange relation

type. It indicates that the decision makers define the firm and its environment in terms of a

dichotomy at the variable level. This is also what we may expect according to cognitive theory:

it is assumed that dividing experience into distinct categories is a fundamental aspect of human

cognition. However, when we move to the subsystem level, it was shown that external and

internai variables often appear within the same subsystem. A subsystem was here defined in

terms of similarity in structural equivalence, i.e. two causal variables are said to be similar in

structural equivalence if they affect, and are affected by, a similar set of other variables within

the system in which they exist. This finding indicates that the boundary between the firm and

its environment was considered both clear and unclear by the decisian makers - depending on

the level in the system which we focus on. Given that boundaries between firms are becoming

less distinct in this part of the industrial system, since suppliers are beconling increasingly

interconnected with customers in terms of e.g. development of new products, quality control

and inventories, it is interesting to nate that this development is reflected in the decision

makers' models only at the subsystem level - it is as if this level attempts to protect the decision

nlakers from negative consequences of the more rigid boundaries at the variable leve!.

Secondly, it was shown that only a limited number of variables represent the main

share of the firms' conduct variables. These variables cover development of new products,

systems supply, quality control, inventories and just-in-time deliveries. Thus, many variables

that theories of the firm on inlperfect markets assume are important, for example price,

coordination with competitors and advertising, did not present themselves as important

variables in the decision makers ' modeis.

Thirdly, it was shown that variables that represent "close" parts of the environment, for

instance customers, competitors and own suppliers, were relatively more important than macro

variables such as interest rates, technological development and the legal environment. This is

also what we can expect with regard to previous studies of decision makers' al1ocation of

attention - focus tends to be on those parts of the environment with which a direct exchange

occurs.

Fourthly, it was shown that decision makers conceptualize their customers differently

than their suppliers: customers tended to be cause variables, affecting internai variables, while

suppliers tended to be effect variables - representing effects of internai variables. Moreover,

variables related to customers were much more important in relative terms than supplier

variables. Previous studies have indicated the same, i.e. that the facus tends to be on the output
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rather than the input environment. One explanation is that customer handling departments are

usually more successful than supplier handling departments when it comes to internaI

negotiations of what factors in the environment the firm as a whole should viewas crucia1.

Furthermore, competition was an important externai variable in all modeIs, despite the fact that

the decision makers stressed that once you are able to obtain an order from a vehicle

rnanufacturer, you may enjoy a protected position - since vehicle manufacturers rarely change

suppliers of a given part while the vehicle model to which the part should fit is still in

production. This raises some questions as to why competition was regarded as important,

particularly since all supplying firms in this study where in the "in" position. Possible

explanations are that the firms are multi-product firms and thus not in the "in" position with all

products, and that competition affects the firms in a step-wise way when contracts for new

vehicle models are to be negotiated. An additional explanation is that "competition" is a factor

taken for granted and institutionalized in the private sector; decision makers are socialized into a

world view where competion should be taken account of and therefore they see competition

even in cases where the external observer fails to see it - which has the advantage of providing

the decision makers with explanations of events that otherwise may be hard to understand.

Fifthly, the goals - i.e. variables which were seen as the effects of large number of

cause variables - were related to costs, inventories, quaiity and the own suppliers' competence.

Thus, goals such as profits, sales, revenues, growth and market shares were absent. This can

be seen as a function of a perceived high degree of dependence on the customers; the decision

makers stressed that very few activities can be carried out without negotiations with the

customers.

Finally, it can be noted that many variables were both cause and effect variables. But a

correlation analysis of the cause and effect values of the same variables reveals that the

correlation coefficients were low and negative in all cases - that is to say, when account is taken

of the variables' values, they appear as either cause or effect variables. This is what we can

expect, since previous studies have shown that the degree of feedback is generally low in

decision makers' models (more about this follows below).

Descriptive dimension two: causaI relationships between variables

The analysis of causal relationships in the decision makers' models shows that relationships of

the deterministic type (external causes lead to internaI effects) were much nlore frequent than

relationships of the free will type (internai causes lead to externa} effects). This should be seen

in contrast to studies which suggest that decision makers are likely to overestimate their ability

to affect the environment; decision makers are in such studies assumed to suffer fronl the

"illusion of control". A more appropriate label for the decision makers in this case is however
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"desillusion of control", or "customers' control", since most activities of the firms were seen as

functions of the customers' demands. It is interesting to note that this is precisely what we

could expect with regard to attribution theory - observers are likely to attribute the actors'

activities to factors internal to the actor, while the actor himself is more likely to attribute his or

her activities to the environment. Thus, despite the high degree of determinism in the n10dels,

which implies a passive observing role, we may label the decision makers as actors rather than

observers. An interesting question is to what extent this is observable in other industries; if this

is a general characteristic of decision makers' world view, it can for instance be asked to what

extent normative strategic approaches, in which free will is stressed, are likely to be

successfully implementated by decision makers.

Moreover, given that five types of causal relationships are in focus in this study, it

should be noted that all five are present in many of the decision makers' modeis. It suggests

that the determinism-free will dichotomy which dominates in many theoretical approaches gives

only a limited picture of decision makers' modeis. In general, the most frequent types were

determinism and internal focus (i.e. internai causes lead to internai effects). Thus, external

focus (external causes lead to external effects), interaction (relationships in which exchange

relation variables appear as causes and/or effects), and free will represented only minor shares

of all causal relationships.

Descriptive dimension ,three: complexity

With regard to this dimension, which concerns characteristics of the systelTIS of variables and

causal relationships, the following results were obtained:

Firstly, the degree of interconnectedness in the models was found to be low; i.e. the

nunlber of existing causal relationships in relation to the potential nunlber of causal

relationships was low. This is what we can expect with regard to cognitive theory - everything

is not likely to be connected to everything else given decision n1akers' limited information

processing capacity.

Secondly, indirect relationships between variables were found in 18 of the 19 models in

question. The number of links in the causal chains was however generally low. This is what

we may expect, too - since a large number of links presents problems in a decision n1aking

situation.

Thirdly, only four of the models included feedback between variables, and in three of

these cases the loops included only a few variables. This result corresponds to previous

research. It has been argued that feedback is an abstract principle which is difficult to learn;

even if we leam how to recognize feedback in one situation, we may not automatically use this

knowledge in other situations - since the subtleties of feedback loops may be endless. Hence,
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we should not expect to find a high degree of feedback in decision makers ' modeis.

Fourthly, the results indicate that the cause variables are organized in more elaborated

hierarchies than the effect variables. Why this was the case remains however to be answered,

but it suggests that there may be additional differences between cause and effect variables other

than time priority.

Fifthly, with regard to the division of the models into subsystems of variables that

behave similarly in structural equivalence, it has already been mentioned that externai variables

often appeared within the same subsystems as internai variables. This indicates that the

decision makers did not draw a distinct boundary between internai and external variables.

Moreover, an attempt to compare density in interaction between variables within subsystems

with the density in interaction between subsystems did not produce a clear picture. It was

expected with regard to open system theory that hierarchical systems have a tendency to be

organized in a nearly decomposable way, i.e. with a low degree of interaction between

subsystems. An organization of this type facilitates the open system's adaptation to changes, in

the sense that a change in one variable does not lead to changes in all other variables. But only

about half of the models could be described in this way. It indicates that there are differences in

the "economy" of the decision makers' modeis; those with a high density in the interaction

between subsystems have to consider changes in a great number of variables when one variable

changes.

Groups of decision makers

The results described above represent the general picture of the decision makers' models when

they are aggregated. However, one purpose of this study was also to explore the degree of

homogeneity of the models. Given an assumed causal link between decision makers' models

and fim1s' behaviour, the main rationale behind this purpose is that the degree of homogeneity

in the models may be connected to the degree of homogeneity in the behaviour of firms in an

industry.

Factor analysis was the main means of exploring the degree of homogeneity in the

n10dels and the results point to several differences within the sample:

With regard to the variables, groups of decision makers can be distinguished in terms

of a) differences in the relative importance of internai and external cause variables b)

differences in the variance of cause and effect variables, c) differences in goais, and d)

differences in the relative importance of two environmental parts that were present in all

models: customers and competitors.

When it comes to causal relationships between variables, two groups of decision

makers could be identified: one where internai focus was the most important type of
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relationship, and one where determinism was the most important type.

Finally, with respect to complexity, groups of decision makers could be distinguished

in terms of the degree of interconnectedness between variables, the extent to which external

variables appear in isolation from internaI variables in subsystems, and the degree of interaction

within and between subsystems.

Thus, several groups of decisian makers can be identified. However, the main result of

the attempt to identify groups of decisian makers was that the same groups with regard to one

particular indicator did not form an identical group in terms of any other indicator. The

implication is obviously that we should be very careful when we classify membership in

groups in terms of one-dimensional cognitive measures; it seems as if there are several ways of

making sense of the "same" environment.

In other words, this study failed to produce a limited number of mutually exclusive

groups of decision makers. This should however be seen as an important result per se and it

raises same interesting questions with regard to future research. In this case, the classification

criteria were all derived from theories, but the theoretical body has little to say alx>ut the relative

importance of the cognitive aspects which I used to identify groups. And when we speak

"merely" about sense-making per se, it does not seem likely that we will ever arrive at an

acceptable hierarchy in terms of relative importance of various cognitive aspects. On the other

hand, if we attempt to explain why firms behave in certain ways with cognitive factors as

independent variables, we may very weIl find that some cognitive factors are more likely to

produce a certain outcome than other factors - and research of this type may therefore produce

better indicators of what aspects of groups of decision makers we should viewas important.

Some notes on the data collection methods and the results

Tt was noted above that three data collection means were used in this study - interviews,

personal variable figures and letters to shareholders - since it can be assumed that the degree of

obtrusiveness in the data collection affects the results. It was also mentioned that previous

studies have shown that a positive correlation exists between the degree of obtrusiveness in the

data collection approach and the degree of feedback between variables in decision makers'

causal modeIs. This was found in this study, too; the models in which feedback appears were

derived from personal variable figures - and no feedback was found in the models derived from

letters to shareholders.

However, this study has identified more differences which seem likely to be a function

of the data collection means. These differences can be summarized as follows:

Firstly, models derived from letters to shareholders contained more macro variables

(e.g. interest rates and labour market factors) than the personal variable figures. The reason is



325

probably that the questions during the interviews were specifically related to a set of trends that

deal with customers and competition, while the decision makers who wrote the letters to

shareholders were more or less free to discuss whatever they wanted.

Secondly, there were some differences in goals in personal variable figures as

compared to statements in letters to shareholders. For instance, a traditional goal of the

business strategy type, profits, appeared only in one model and it was derived from letters to

shareholders. Moreover, the frequency of variables such as market shares and sales were

higher in models derived from letters to share holders. They were however not classified as

goals - since the definition of a goal variable here is a variable which has high effect values.

Thirdly, in letters to shareholders external causes dorninate vis-a-vis internai causes,

while this tendency was found only in a few personal variable figures. This is somewhat

surprising, since one may presunle that decision makers are likely to use letters to shareholders

as an instrument of social approval. However, if they really define letters to shareholders in

such terms, it seems as if an enunleration of external cause variables is not the best strategy

because it illustrates that few causes are subject to the decision makers' controI.

Fourthly, there are some differences with regard to the direction of causaiity between

two given variables when the stories are compared to the variable figures; in some cases a

variable is described as a cause variable in the story, but when the decision makers have

drawed the arrows in the variable figures, the same variable is described as an effect variable.

This may be a function of the data collection methods, but it is however more likely to be a

result of ambiguity from the decision makers' point of view; in a highly uncertain environn1ent,

it is assumed that decision makers do not wish to commit themselves to one way of making

sense. Research on ambiguity of this kind has been far from extensive and we do not know

much about the context in which several different views exist simultanously. In any case, given

this arnbiguity, the researcher who collects data from decision makers at more than one point in

time (here, the interviews took place some days before the variable figures were completed) is

likely to find several alternative views. Obviously, this means that the degree of certainty with

which decision makers make causal attributions, as weIl as the degree of obtrusiveness in the

data collection, is likelyto affect the results.

Fifthly, some differences related to feedback were identified. Not only was the degree

of feedback higher in models derived from personal variable figures as compared to models

derived from letters to shareholders, but the the degree of interconnedctedness and the degree

of indirect causal relationships vis-a-vis direct relationships were also higher in personal

variable figures.

Finally, there are differences between personal variable figures and staten1ents in letters

to shareholders in terms of the density in the interaction between and within subsysterns; the

density is higher between subsystems in models derived from letters to shareholders.
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In sum, this study has identified several aspects of cognition which seem to be sensitive

to the degree of obtrusiveness in the data collection method. The implication should therefore

be clear: we should be very careful when we use a nl0no-methodological approach to explore

decision makers' cognition.
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Förteckning över bilagor:

1. Följebrev till beslutsfattarna med avseende på berättelser och variabelfigurer (s 344).

2. Berättelse av beslutsfattare E hos Trustor Automotive (s 345-347).

3. Instruktioner för ifyllande av variabelfigurer (s 348).

4. R-matriser för beslutsfattarna iDelstudie 1(s 349-363).

5. Resultat från analysen av beslutsfattarnas R-nltHriser iDelstudie 1 (s 364-393).

6. Listor över kausala samband i förord, R-matriser, samt resultat av analysen av R

matriserna för besl utsfattarna iDelstudie 2 (s 394-416).
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Bilaga l: Följebrev till beslutsfattarna med avseende på berättelser och
variabelfigurer

Bäste XX, Stockholm 28 november 1990

~rusen tack för vårt möte angående min studie av leverantörer till fordonsindustrin! Jag

tycker att jag fick en mycket god insikt i er verksamhet.

Bifogat följer en utskrift av det Du sa, och jag hoppas att jag inte tolkat dig alltför

felaktigt. OmDu vill ta bort, eller på annat sätt ändra något, kan Du göra det på den bifogade

utskriften och skicka den till mig - så lägger jag in eventuella ändringar.

Jag bifogar också en annan sak; en översiktsfigur av det jag uppfattade vara

betydelsefulla variabler i ditt arbete. Variablerna illustreras i figuren. Vad son1 inte illustreras är

hur Du uppfattar att de hänger ihop med varandra. Det skulle därför vara oerhört värdefullt on1

Du kunde rita in pilar mellan de variabler som Du anser påverkar varandra (se de bifogade

instruktionerna), och sedan skicka den färdiga figuren till mig. Om jag tolkat dig fel, eller

missat något, kunde det vara bra om detta kommer med i figuren - några variabler kanske skall

strykas, nya kanske måste läggas till, etc. Hör gärna av dig om något skulle vara oklart.

Min avsikt är att tala med ett flertal beslutsfattare i företag som levererar till fordons

industrin. För att kunna få en översiktlig bild av vad sonl händer i branschen son1 helhet

bedömer jag det som nödvändigt att arbeta med en viss förenkling av vad olika beslutsfattare

säger - son1 ett komplement till det som kommer fram under ett samtal. Det är därför det vore

bra om Du kunde rita in pilarna. På detta sätt vore det också enklare att se eventuella skillnader

och likheter mellan olika företag i branschen.

Om Du vill nå mig finns jag på tel. 08-7369541 och fax 08-33 43 22.

Med vänlig hälsning,

Magnus Söderlund
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Bilaga 2: Berättelse av beslutsfattare E hos Trustor A utomotive

Trustor Automotive (TA) bildades 1 juli 1990 av Trustor Components, Komponentutveckling

och en internationell bank. Företaget har idag tre huvudsakliga affärsområden: avgassystem,

manövreringssystenl för fordonsförare och konstruktion/beräkningar. Det sistnämnda 0111rådet

avser tjänster. Ett fjärde område är under förhandling; ett samarbete med Swepart 111ed

avseende på plåtprodukter. Vart och ett av de tre existerande affärsområdena onlfattar flera

olika företag, varav två är utländska tillverkningsenheter. Omsättningen är 1,3 miljarder

kronor, antalet anställda 1.600. Detta gäller för helägda delar av verksamheten - TA har också

olika typer av minoritetsägande i några företag. Koncernbolagens förhållande till ledningen

kännetecknas av decentralisering - de olika företagen bearbetar sina egna kunder.

Biltillverkarna i Europa har av tradition haft oerhört många leverantörer. Det sägs till

exempel att Volvo Torslanda haft 12 olika leverantörer för detaljer till cigarettändare. Men nu

ser det annorlunda ut. Trenden går mot färre leverantörer och ökade inslag av system

försäljning. Biltillverkarna köper alltså in färre legotillverkade komponenter; man köper in

kompletta system där leverantörerna har konstruktionsansvaret. Detta ställer nya krav på

leverantörerna; krav på produktutvecklingsresurser, kunnande och nytänkande. För att

leverantörerna skall klara av detta är förutsättningen att de måste ha fler än en kund i

bilindustrin; kostnaderna 11låste spridas på flera kunder. Och detta i sin tur fordrar internationell

verksamhet - internationell tillverkning. Kunderna kräver nämligen ofta lokal tillverknings

kapacitet av sina leverantörer. Kort sagt: man måste vara lokal för att kunna vara global.

Kunderna har också blivit mer kostnadsmedvetna - det finns inget utry11lme för prishöjningar

idag. Snarare tvärtonl; leverantörerna nlåste sänka sina priser, något S0111 ställer dem i en svär

situation, eftersom materialkostnaderna ökar. Leverantörerna har alltså frän1st att arbeta nled

sina kostnader; det är betydligt svårare att öka intäkterna. Huvudstrategin för TA är därför att

ha en kostnadseffektiv, och snabb, produktutveckling, samt en effektiv produktionsapparat.

De tre största, och huvudsakliga, kunderna är Volvo, Ford i Europa och Saab.

Anledningarna till att TA inte har alla europeiska biltillverkare som kunder är flera: branschen är

konservativ - biltillverkare byter inte gärna leverantör, konkurrenter finns och TA söker aktivt

sanlarbete med utländska leverantörer och då vill man inte samtidigt konkurrera med denl.

Ä ven inköpen är internationaliserade: TA köper bl.a. från Tyskland och USA. En hel del inköp

är också att betrakta som indirekt import; TA köper av utländska företag som är representerade i

Sverige. Pris- och kvalitetsskäl ligger bakom de internationella köpen. Vidare reduceras

transportkostnader genonl att TA kan fylla de egna lastbilarna som är på väg hem från utlandet.

Närheten till kunderna är större än närheten till leverantörerna, av flera orsaker. De

produkter som säljs är mer skrymmande och har högre förädlingsgrad, produktutveckling sker

tillsammans med kunderna och i mindre omfattning med leverantörerna, och just-in-tinle-
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leveranser krävs av kunderna. Just-in-time-Ieveranser på inköpssidan är viktiga ur kapital

rationaliseringssynpunkt, men sanltidigt kännetecknas TA:s produktionsprocesser inte av

samma sekventiella ordning som motsvarande för biltillverkarna. Kraven på just-in-time drivs

alltså av biltillverkarna, men i förlängningen kOlnmer TA att ställa nlotsvarande krav på sina

leverantörer.

Systemleveranser är, som sagt, en tydlig trend i branschen. Detta är av stort intresse för

TA, eftersom man vill ta utvecklingsansvar för de egna produkterna - då är det en fördel att

sälja hela systenl. Vidare vill ju bilindustrin minska antalet leverantörer, och de som blir kvar

får ta hand om allt större leveranser. Men viktigt att notera är, att systenlleveranser kräver

internationell verksamhet och produktutvecklingskapacitet. Och detta i sin tur kräver kapital.

Dessutom är det svårt av vara svensk komponentleverantör och sälja till utländska kunder;

lokala konkurrenter kan göra detta billigare. På inköpssidan är det inte lika aktuellt att arbeta

med systerrlköp, eftersom biltillverkarna inte har förtroende för leverantörer utan egen

tillverkning - av detta skäl går det alltså inte att köpa in hela det system som nlan sedan säljer

vidare till biltillverkarna. TA är enlellertid ännu inte systemleverantör av alla produkter. Ett

exenlpel på systelnleveranser inonl koncernen kan hänltas från Torsmaskiners verksanlhet, ett

företag som säljer avgassystenl. I franltiden kan det vara aktuellt att onlfomla verksamheten i

koncernen: från att olika enheter självständigt bearbetar sina kunder till en sanlordning där

kunden möter en säljare nled alla TA-produkterna på programmet.

En annan trend är att en onlstrukturering sker i ternler av prinlär- och sekundär

leverantörer. Ungefär 90 % av TA:s onlsättning går direkt till bilindustrin. TA är dämled även

sekundärleverantör, exenlpelvis av stänger till växelmekanismer. Det finns klara fördelar nled

att också vara sekundärleverantör - nlan kan fylla kapacitet i den egna tillverkningen.

T A:s förhållande till andra leverantörer till bilindustrin kännetecknas främst av köpar

säljarrelationer; TA köper från, och säljer till, andra leverantörer. Detta sker dessutonl mellan

bolag inom koncernen. När det gäller leverantörer av kompletterande produkter, dvs produkter

med vilka TA:s produkter nlåste passa ihop, är det inte särskilt aktuellt nled sanlarbeten. Detta

därför att biltillverkarna är projektledare i detta samnlanhang; det är de sonl anger speci

fikationerna för de olika produkterna. Dessutonl vill biltillverkarna ha en klar ansvars

fördelning - de vill veta venl av leverantörerna sonl har konstruktionsansvar för de olika

produkter de köper in.

Förhållandet till kunderna blir nlycket intinlt. En anledning är de nlycket hårda

kvalitetskrav sonl ställs av kunderna. Kunderna har dels egna krav, nlen också krav sonl

fastställs av olika internationella standardiseringsorganisationer. Kraven är minst sagt

mångdimensionella; de omfattar inte bara produktutformning, utan även sådant sonl

inköpsförfarande, personalutbildning, dokunlentation och processtyrning. Och för att

säkerställa att kraven uppfylls gör kunderna kontinuerligt kvalitetsrevisioner hos TA, vilket
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medför att de får mer eller mindre full insyn i TA:s verksamhet - och i andra leverantörers

verksamhet. De vet exempelvis exakt vilken kostnadsbild som är för handen hos TA. Det

handlar dock inte bara om kontroll i negativ bemärkelse - ofta kan konstruktiva dialoger uppstå

i samband med kvalitetskontrollerna. För övrigt är det ett kravatt underkasta sig kontrollerna;

annars får man ingen order. Detta intensiva övervakningsarbete gör att man som biltillverkare

helt enkelt inte klarar av att ha alltför många leverantörer. I detta avseende kan man tala om en

begränsad konkurrens på marknaden. Samma typ av kontrollverksamhet utförs för övrigt av

TA med avseende på TA:s leverantörer. Ibland leder detta - om kvaliteten brister - till att T A får

ta på sig utbildning av leverantörerna. TA har i sin tur blivit utbildade av bl.a. Volvo och Ford i

detta avseende.

Biltillverkarnas tendens att lägga ut allt fler uppgifter på sina leverantörer kan förväntas

hålla i sig även i framtiden. Det är knappast troligt att de kommer att återgå till att ha den största

delen av verksamheten "hemma" - genom samarbete med leverantörerna kan kostnaderna

minimeras på ett sätt som inte har sin motsvarighet om biltillverkarna själva utför allting. Men

biltillverkarna kommer att behålla vissa delar av verksamheten, exempelvis bilens fOImgivning

och motorkonstruktioner, fast även på dessa områden kan man redan nu se ett ökat inslag av

externa konsulter. Samtidigt är inte alla inom bilföretagen intresserade aven alltför långt driven

externalisering. Konstruktionsavdelningarna har ju ingen lust att såga av den gren på vilken de

själva sitter. När TA-representanter besöker biltillverkares konstruktionsavdelningar är det

exempelvis inte ovanligt att de får höra kommentarer som "nu är du här för att ta mitt jobb". I

detta sammanhang kan det också noteras att det tycks uppstå sprickor mellan konstruktions

och inköpsavdelningarna i bilföretag - de båda funktionerna drar åt olika håll när det gäller hur

mycket som skall läggas ut på leverantörer.

En intressant tendens, till sist, är att nya teknologier börjar göra sitt intåg. Redan idag

kan man exempelvis konstruera elektroniskt styrda växelspakar och pedaler. Men än så länge

bromsas detta av konservativa bilköpare; man vill inte trycka på en knapp i stället för att

använda musklerna i arnlar och ben.
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Kopplingar mellan variabler
som är viktiga i ditt arbete

På nästa sida följer en uppställning av de variabler som jag
uppfattade vara viktiga i ditt arbete. För att få ytterligare
klarhet skulle jag vilja be dig om följande:

För varje variabel som Du uppfattar som orsak eller verkan aven
annan variabel, vänligen rita in pilar som visar hur du uppfattar att
de olika variablerna påverkar varandra. Låt pilarna illustrera vad
som är orsak och vad som är verkan.

Exempel: Om Du anser att konkurrensen påverkar
produktutvecklingen, rita på följande sätt:

Konkurrens
Produktutveckling
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Bilaga 4: R-matriser för beslutsfattarna i Deistudie l

Beslutsfattare A (Electrolux Autoliv)

2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12

1.KUNDKRAV 4 O 5 10 O 5 O 5 O 5 5 5
2.INTKÖP O O O 1 O O O O O O O O
3.KOSTNAD 5 O 4 9 O 5 O 5 O 5 5 4
4.LEVKOMP O O O O O O O O O O O O
5.INTFÖR O O O O O O O O O O O O
6.LEVSTRUK O O O O O O O O O O O O
7.LEVBYTE 9 O 10 17 O 10 O 8 O 10 10 8
8.TILLV/KÖP 5 O 5 8 O 5 O 4 O 5 5 4
9.PRODUTV 5 O 5 11 O 4 O 5 O 4 4 5
10.LEVPRES 5 O 5 10 O 4 O 5 O 4 4 5
ll.LAGER O O O O O O O O O O O O
l2.FELTOL O O O O O O O O O O O O
13.SÄKER O O O O O O O O O () () O
14.SKALFÖR 5 O 5 8 O 5 () 4 O 5 5 4
l5.STAND O O () O O O O O O O O O
16.FÖRVÄRV O O O O O O O O O () O O
17.SAMLEV 5 O 4 10 O 4 O 5 1 4 4 4
18.KVALKON O O O 1 O O O O O O O 1
19.KULBYT O O O O O O O O O O O O
20.KONKUR O O O O O O O O O O O O

T 43 O 43 85 O 42 O 41 1 42 42 40

13 14 15 16 17 18 19 20 T

1. 5 O 5 O O 5 O O 59
2. O O O O O O O O 1
3. 5 O 5 O O 5 O O 57
4. O O O O O O O O O
5. O O O 1 O O O O 1
6. O O O O O O O O O
7. 8 l 11 O O 8 O O 110
8. 4 O 5 O O 4 O O 54
9. 5 O 4 O O 5 O O 57
10. 5 O 4 O O 5 O O 56
Il. O O O O O O O O O
12. O O O O O O O O ()

13. O O O O O () () () O
14. 4 O 6 O O 4 () O 55
15. O O O O () O O O O
16. O O O O O () O O O
17. 5 O 4 O () 5 O O 55
18. O O O () O O O O 2
19. O O O 1 O O O 1 2
20. O O O l O O O O 1

T 41 44 3 O 41 O 510
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Beslutsfattare B (Electrolux Autoliv Sverige)

2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 T

I.KVALITET O O O O O O O O O O O O O O O O
2.RELLEV O O O O O O O O O O O O O O O O
3.MATKAT O 1 O O O O O O l O O O 1 O O 3
4.LEVKOMP 1 O O O O O O O O O O O O O O 1
S.FÖRVÄRV O O O O O O O O O O 2 O O 1 1 4
6.KUNDKRAV 1 O O O O O O O O O 1 O O O O 2
7.ANTKUND O O O O O O O O O O O O O O 1 1
8.STAND 1 O O O O O O O O O O 1 O O O 2
9.ANTLEV O 1 O O O O O O O O O O 1 O O 2
10.KVALPLAN 1 O O O O O O O O O O O O O O 1
II.PRISNIVÅ O O O O O O O O O O O O O O O O
I2.LAGER O O O O O O O O O O O O O O () O
13.KOSTNAD O O O O O O O O O O O O O O O O
I4.KONKUR O O O O O O O O O O 1 O O O 1 2
IS.PRODUTV O O O O O O O O O O O O O O O O

T 4 2 O O O O O O O 4 2 3 18
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Beslutsfattare C (Gjuteriet)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 T

1.PRIMLEV O O O O O O O 1 O O O O O 1
2.SEKLEV O O O O O O O O O 1 O O O 1
3.LEVKOMP O O O O O O O O O O O O 1 1
4.KUNDKRAV O O O O O O O O O O O O 1 1
5.PRODKUN O O O O O O O O O O O O 1 1
6.NÄRKUND O O O O O O 1 O O O O O O l
7.INTFÖR O O O O O O O O O O O O O O
8.LÅNGKLTND O O O O O O O O O O O O O O
9.PRODFÖR O O O O O O O l O O O O O 1
10.RISKSP O O O O O O O O O O O O O O
11.KONKUR O O O O O O 1 O O O O 1 O 2
l2.PRISNIVÅ O O O O O O 1 O O O O O O 1
13.KVALlTET O O O O O O O O O O O O O O

T O O O O O O 3 2 O O l 3 10



352

Beslutsfattare D (Ljudisolering)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T

I.LEVPRIS O 2 O O 1 O O 1 O 1 O O O O 5
2.LEVSÄK O O O O O O O O O O O O O O O
3.1NTFÖR O O O O O O O O 1 O O O O O 1
4.NÄRKUND O O O O O O O O O O 2 O 1 O 3
5.1NTKÖP O O O O O O O O O O O O O O O
6.BILKRAV O O O O O O O O 2 O 1 O 1 1 5
7.LJUDKRAV 1 3 O O 1 O O 1 O 1 O 1 O O 8
8.KONKUR O 1 O O O O O O O O O O O O 1
9.PRODUTV O O O O O O O O O O O O O O O
10.LÅNGLEV O 1 O O 1 O O O O O O O O O 2
l1.LAGER O O O O O O O O O O O O O O O
12.LEVKOMP O O O O O O O O O O O O O O O
13.JITREL O O O O O O O O O O 1 O O O 1
14.SYSFÖR O O O O O O O O 1 O O O O O 1

T 7 O O 3 O O 2 4 2 4 1 2 1 27
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Beslutsfattare E (Trustor)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.SAMLEV O O O O O O O O O 1 1 O
2.PRISNIVÅ O O O O O O O O O 1 O O
3.NÄRKUND O O O 1 O O O O O O O O
4.UTLTILLV O O O O O O O O O O O O
5.ANTKUND O O O O O O O O O 1 O O
6.INTKÖP O O O O O O O O O 1 O O
7.KUNDKRAV O O 1 2 O O O O O 1 O 1
8.KONKUR O 1 O O O O O O O 1 O O
9.SYSLEV O O 1 1 O O O O O O O O
lO.KOSTNAD O O O O O O O O O O O O
Il.KAPITAL O O O O O O O O O O O O
12.KVALITET O O O O O O O O O 1 O O
l3.PRODUTV O O O O O O O O O O O O
14.KONSTANS O O 1 1 O O O O O O O O
15.LEVKOMP O O O O O O O O O O O O
16.NYTEK O O O O O O O O O O O O

T O 3 5 O O O O O 7

13 14 15 16 T

1. O O O O 2
2. O O O O 1
3. O O O O 1
4. O O O O O
5. O O 1 O 2
6. O O O O 1
7. 1 1 O 1 8
8. O O O O 2
9. 1 1 1 O 5
10. O O O O O
11. O O O O O
12. O O O O 1
13. O O O O O
14. O O O O 2
15. O O O O O
16. O O O O O

T 2 2 2 25
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Beslutsfattare F (Swepart)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T

1.KONKUR O O O O O O O O O O O 1 O O 1
2.INTKÖP 1 O O O 1 O O O O O O 2 O O 4
3.KUNDKRAV 1 O O 1 O O 1 1 1 O 1 3 1 1 11
4.ANTKUND O O O O O O O O O O O O O O O
5.NÄRKUND 1 O O O O O O O O O O 2 O O 3
6.PRODANS O O O O O O O 1 1 O O O O 1 3
7.FÖRVÄRV O O O O O O O O O O O 1 O O 1
8.LEVKOMP O O O O O O O O O O O O O O O
9.LEVPREC O O O O O O O O O O O O O O O
10.FINSTY O O O O O O 1 O O O O 1 O O 2
11.PRODUTV O O O O O O 1 O O O O 1 O O 2
12.KOSTNAD O O O O O O O O O O O O O O O
13.SYSFÖR 1 O O 1 O O O O O O O 1 O O 3
14.KVALlTET O O O O O O O 1 1 O O O O O 2

T 4 O O 2 O 3 3 3 O 12 1 2 32
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Beslutsfattare G (Gränges Automotive)

2 3 4 5 6

I.NÄRKUND 342 322 660 O O 927
2.UTVKOST 290 256 560 O O 721
3.KONKUR 866 787 1661 O O 2274
4. KUNDREL 226 204 433 O O 591
5.KUNDKRAV 1360 1252 2629 O O 3552
6.ANTKUND 204 185 398 O O 512
7.INTFÖR 302 271 583 O O 772
8.GRADPRIM O O O O O O
9.LEVKOMP 399 398 787 O O 1092
10.ANDSYST 162 162 322 O O 434
II.KVALlTET 659 646 1294 O O 1786
12.LEVPRES 430 389 831 O O 1104

T 5240 4872 10158 O O 13765

7 8 9 10 II 12 T

l. 484 1032 1166 484 248 484 6149
2. 392 830 927 379 182 392 4929
3. 1186 2563 2879 1185 602 1186 15189
4. 309 667 749 308 156 308 3951
5. 1897 4008 4510 1863 925 1897 23893
6. 283 588 659 271 128 283 3511
7. 411 880 986 404 199 411 5219
8. O O O O O O O
9. 602 1213 1378 583 283 602 7337
10. 248 485 551 233 109 248 2954
Il. 978 1988 2256 949 463 978 11997
12. 591 1254 1407 578 285 591 7460

T 7381 15508 17468 7237 3580 7380 92589



356

Beslutsfattare H (Berifors)

2 3 4 5 6 7 8 9 1 O 11 12 13 14 T

1.SAMKUND O O O O O O O O 2 1 O O O 1 4
2.KUNDKRAV O O O 2 O 1 1 2 6 2 1 1 1 3 20
3.LÅNGKUND O O O O O O O O 2 O O O O 1 3
4.KONKlJR O O O O O O O O 1 O O O O 1 2
5.INTFÖR O O O 1 O O 1 O 1 O 1 O O 1 5
6.SYSFÖR O O O 1 O O l 1 2 1 1 O O 1 8
7.NÄRKUND O O O l O O O O 1 O 1 O O 1 4
8.PRODUTV O O O O O O O O l 1 O O O O 2
9.TJÄNAPEN O O O O O O O O O O O O O O O
lO.KVALlTET O O O O O O O O 1 O O O O O l
11.LEVORD O O O O O O O O O O O O O O O
12.S0RTDJUP O O O O O O O O O O O O O O O
13.0-FEL,SLEV O O O 1 O O O O 2 O O O O 1 4
14.FI-JEXIBIL O O O O O O O O l O O O O O 1

T () O O 6 O 3 3 20 5 4 1 10 54
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Beslutsfattare I (Ovako)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.NÄRBIL O O O O O O O O O O O O
2.STORSK O O O O O O O O O O O O
3.KONKUR O 1 O O O 1 1 O 1 1 O O
4.BILKRAV 1 O O O 1 O O 1 O O 1 1
5.SAMBIL O O O O O O O O O O O O
6.KONC O O O O O O O O 1 1 O O
7.PRODFÖR O O O O O O O O O O O O
8.LEVPREC 1 O O O O O O O O O O O
9.INTFÖR O O O O O O O O O O O O
10.INTILL O O O O O O O O 1 O O O
II.ANTLEVN O O O O O O O O O O O O
12.KVALlTET O O O O 1 O O O O O O O
13.PRODUTV O O O O 1 O O O O O O O
14.PROCKUN O O O O O O O O O O O O
15.PRIS O 1 O O O 1 O O 1 1 O O
16.LAGER O O O O O O O O O O O O
17.STAND O O O O O O O O O O O O

T 2 2 O O 3 2 4 3

13 14 15 16 17 T

1. O O O O O O
2. O O O O O O
3. O O 1 O 1 7
4. 1 2 O 2 O 10
5. O O O O O O
6. O O O O O 2
7. O O O O O O
8. O 1 O 1 O 3
9. O O O O O O
10. O O O O O 1
11. O O O 1 O 1
12. 1 1 O O O 3
13. O 1 O O O 2
14. O O O O O O
15. O O O O 1 5
16. O O O O O O
17. O O O O O O

T 2 5 4 2 34
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Beslutsfattare J (Ovako Ring & Smide)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

l.NÄRKUND O O O O O O O 1 O O O O
2.INTEKONC O O O O O O O O O O O O
3.SEGMENT O O O O O O O O O O O O
4.ANTKUND O O O O O O O O O O O l
5.KONKUR O O O O O O O O O O O O
6.KUNDKRAV O O O O O O O O O 1 l O
7.INTFÖR O O 1 O O O O O O O O O
8.INTILLV O O O O O O O O O O O O
9.LEVPREC O O O O O O O O O O O O
IO.SYS/KOMP O O O O O O O O O O O O
II.PRODUTV O O O O O O O O O O O O
12.PRODVOL O O O O O O O O O O O O
13.KOSTEF O O O O O O O O O O O O
14.PRODFÖR O O O O O O O O O O O O
15.KVALITET O O O O O O O O O O O O
16.LOGISTIK O O O O O O O O O O O O

T O O O O O O O

13 14 15 16 T

l. O O O O l
2. O l O O 1
3. l O O O l
4. O O O O 1
5. l O O O 1
6. O O l O 3
7. 1 O O O 2
8. O O O O O
9. O O O l 1
10. O O O O O
II. O O O O O
12. O O O O O
13. O O O O O
14. O O O O O
15. O O O O O
16. O O O O O

T 3 Il
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Beslutsfattare K (Garphyttan Industrier)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T

1.SAMLEV O O O O O O O O O O O O O O O
2.SAMKUND 1 O 1 O O O O O O O O O O O 2
3.PRODUTV 1 O O O O O O O O O O O O O 1
4.NÄRKUND O O O O O O O O O O O O O O O
5.KUNDKRAV 3 O 1 1 O O 7 6 8 1 1 O O 1 29
6.KONKUR O O O O O O 7 6 6 O O O O O 19
7.INTILLV O O O O O O 6 7 6 O O O O O 19
8.INTFÖR O O O O O O 7 6 7 O O O O O 20
9.LAGER O O O O O O O O O O O O O O O
10.KVALITET 2 O O O O O O O 1 O 1 O O O 4
11.LEVPREC 1 O O O O O O O 1 O O O O O 2
l2.STAND 1 O O O O O O O 2 O 1 O O O 4
l3.RISK 1 O 1 O O O 13 13 12 O O O O O 40
14.SYS/KOMP O O O O O O O O O O O O O O O

T 10 O 3 O O 40 38 43 3 O O 140
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Beslutsfattare L (Varta Batteri)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 T

1.KONKUR O O 1 1 2 O 2 2 2 2 2 14-
2.ERSFÖR O O O O 1 O O 1 1 O O 3
3.BILFÖRS O O O O 1 O 1 O O O 1 3
4.BILKRAV O O O O O O 1 1 1 1 1 5
5.LEVKOMP O O O O O O O O O O O O
6.BILSAM O O O O O O O 1 1 1 O 3
7.ANTlJEVID O O O O O O O O O O O O
8.PRODUTV O O O O O O O O O O O O
9.KVALITET O O O O O O O O O O O O
lO.LEVPREC O O O O O O O O O O O O
11.KUNDANP O O O O O O O O O O O O

T O O 4 O 4 5 5 4 4 28
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Beslutsfattare M (SKF)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 14 15 T

1. PRODPREST O O O O O O O O O O O O O O O O
2. PROBLÖS 1 O O O O O O O O O O O O O O 1
3. GRADSYSTEM 3 1 O O O O O O O O O 1 1 O O 6
4. KONKUR 5 2 O O l 1 O 6 9 3 O 2 O 3 2 34
5. KUNDLEVBYT O O O O O O O O O O O O O O O O
6. KUNDKRAV 3 1 O O O O O 3 4 1 O 1 O 2 1 16
7.INTFÖR 3 2 O O O O O O O O O 1 O O O 6
8.INTPROD O O O O O O O O 1 O O O O O O 1
9. KOSTNADER O O O O O O O O O O O O O O O O
10. PRISER O O O O O O O 1 1 O O O O O O 2
11. ANTPROD O O O O O O O 1 1 O O O O O O 2
12. PRODUTV 2 1 O O O O O O O O O O O O O 3
13. SAMKUND l O O O O O O O O O O O O O O 1
14. LEVPREC O O O O O O O O O O O O O O O O
15. KVALITET 2 1 O O O O O 2 3 1 O 1 O 1 O 11

T 20 8 O O O 13 19 5 O 6 6 3 83
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Beslutsfattare N (Scandmec)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 T

1. KUNDKRAV O O O O O O 1 1 1 2 1 1 3 10
2. KONKUR O O O O 1 1 1 1 2 2 O 2 2 12
3. ANTKUND O O O O O O O 1 O 1 O 1 O 3
4. SAMKUND O O O O O O 1 1 O 3 O 2 O 7
5. UTLFÖRS O O O O O O O O O O O O O O
6. UTLTILLV O O O O O O O O 1 O O O 1 2
7.PRODUTV O O O O O O O 1 O 2 O 1 O 4
8. SYS/KOMP O O O O O O O O O 1 O 1 O 2
9. KOSTEFF O O O O O O O O O O O O 1 1
10. PRIM/SEK O O O O O O O O O O O O O O
11. LEVPRES O O O O O O O O O O O O 1 1
12. KUNDANP O O O O O O O O O O O O O O
13. KVALITET O O O O O O O O O O O O O O

T O O () () 3 5 4 11 1 8 8 42
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Beslutsfattare O (Nobel Plast)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. ANTLEVBIL O O O O O O O O O O O O
2.SAMKUND O O O O O O O O O O O O
3.GEOKUND 64 100 4 4 59 60 59 107 4 64 4 56
4. KUNDKRAV 63 97 4 4 59 57 60 105 4 60 4 52
5. ANTKUND O O O O O O O O O O O O
6. KONK O O O O O O 1 1 O O O O
7.INTILLV O O O O O O O O O O O O
8.INTFÖR O O O O O O O O O O O O
9. ANDFÖR O O O O O O O O O O O O
10. KUNKUND O O O O 1 O O O O O O O
11. RISK 8 15 O O 7 7 7 14 O 7 O 8
12.INTKOMP 8 16 O O 7 8 7 15 O 8 O 8
13. KOSTNAD O O O O O O O O O O O O
14. PRODUTV 8 16 O O 8 8 8 16 O 8 O 8
15. LEVPRES 1 O O O 1 O O O O 1 O O
16. STAND 59 88 4 4 55 52 55 95 4 55 4 48
17. KVALITET 52 76 4 4 48 48 50 86 4 52 4 44

T 263 408 16 16 245 240 247 439 16 255 16 224

13 14 15 16 17 T

1. O O O O O O
2. O O O O O O
3. 56 52 8 4 4 709
4. 56 52 8 4 4 693
5. O O O O O O
6. O O O O O 2
7. O O O O O O
8. O O O O O O
9. O O O O O O
10. O O O O O 1
11. 8 8 O O O 89
12. 8 8 O O O 93
13. O O O O O O
14. 8 8 O O O 96
15. O O O O O 3
16. 52 48 8 4 4 639
17. 44 40 8 4 4 572

T 232216 32 16 16 2897
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Bilaga 5: Resultat från analysen av beslutsfattarnas R-matriser Deistudie 1

B eslutsfattare A

Interna variabler AO AE Externa varia bier AO AE
Internationella inköp 1 O Kundkmv 59 43
Kostnader 57 43 Leverantörernas kompetens O 85
Internationell försäljning 1 O Leverantörsstrukturen O 42
Leverantörsbyten 110 O Kundernas leverantörs-
Grad av egen tillverkning byten 2 O
kontra köp 54 41 Konkurrens 1 1
Produktutveckling 57 1
Leveransprecision 56 42
Lagerhållning O 42 Summa 62 171
Feltolerans O 40
Säkerhetskrav O 41
Skalfördelar 55 1 Relationsvariabler AO AE
Produkternas
standardiseringsgrad O 44 Samarbete med
Förvärv O 3 andra leverantörer 55 O
Kvalitetskontroll 2 41

Summa 393 339 Summa 55 O

Relativ vikt för variabelgrupperna Orsaker Effekter
Interna variabler 0.77 0.66
Externa variabler 0.12 0.34
Relationsvariabler 0.11 O

Egenskaper hos orsaks- och effekt Orsaker Effekter
variabler
Totalt antal variabler 13 15
Lägsta värde 1 1
Högsta värde 110 85
Medelvärde 38.462 31.333
Standardavvikelse 34.060 24.494

Korrelation (Spearman) mellan AO- och AE-värden: - 0.239

Relationstyper
Handlingsfrihet
Determinism
Företagsfokus
Omvärldsfokus
Interaktion
Återföringssamband

Summa

Antal
127
42
255
15
55
16

510

Relativ vikt
0.25
0.08
0.5

0.03
0.11
0.03
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Komplexitet som variabel

M-täthet 0.063
Vägkvot 20.25
Återföringsgrad 0.031
b (AO) 0.686
b (AE) 0.835

Komplexitet som system i systemet

Orsaker
3,7,8,9, 10, 14, 17
1,7, 8, 9, 10, 14, 17
1,3,7,9,10,14,17
1,3,7,8,9,14,17

Orsaker

17
7

Variabler i CONCOR-block 1 Effekter
1. Kundkrav 3,4,6,8, 10, 11, 12, 13, 15, 18
3. Kostnader 1, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 18
8. Gradavegentillverkning/köp 1,3,4,6,8,10,11,12,13,15,18
10. Leveransprecision 1,3,4,6,8,10,11,12,13,15,18

Variabler i CONCOR-block 2 Effekter
2. Internationella köp 4
7. Leverantörsbyten 1, 3,4,6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18
9. Produktutveckling 1,3,4,6,8,10,11,12,13,15,18
14. Skalfördelar 1,3,4,6,8,10, 11,12,13,15,18
17. Samarbete med leverantörer 1,3,4,6,8,9,10, 11, 12, 13, 15, 18

Variabler i CONCOR-block 3 EffekterOrsaker
1,2,3,7,8,9, 10, 14,
17, 18
1,3,7,8,9, 10, 14, 17
1,3,7,8,9, 10, 14, 17
1, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 17,
18
1,3,7,8,9,10,14,17
1,3,7,8,9,10,14,17
1,3,7,8,9, 10, 14, 17

4. Leverantörernas kompetens
6. Leverantörsstrukturen
Il. Lager

12. Feltolerans
13. Säkerhet
15. Standardisering
18. Kvalitetskontroller 4, 12

Orsaker

5, 19,20

19

Variabler i CONCOR-block 4 Effekter
5. Internationell försäljning 16
16. Förvärv
19. Kundernas leverantörsbyten 16, 20
20. Konkurrens
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Beslutsfattare B

Interna variabler
Kvalitet
Materialkategorier
Förvärv
Antal kunder
Produkternas
standardiseringsgrad
Antal leverantörer
Kvalitetsaktivitetsplaner
Prisnivå
Lagernivå
Kostnader
Produktutveckling

AO AE Externa variabler AO AE
O 4 Kundkrnv 2 O
3 O Leverantörernas kompetens l O
4 O Konkurrens 2 1
l O

2 O Summa 5
2 l
1 O
O 4 Relationsvariabler AO AE
O l
O 2 Relationer till leverantörer O 2
O 3

Summa 13 15 Summa O 2

Relativ vikt för variabelgrupperna
Interna variabler
Externa variabler
Relationsvariabler

Egenskaper hos orsaks- och
effektvariabler
Totalt antal variabler
Lägsta värde
Högsta värde
Medelvärde
Standardavvikelse

Orsaker
0.72
0.28

O

Orsaker
9
1
4
2
l

Effekter
0.83
0.06
0.11

Effekter
8
l
4
2.25
1.282

Korrelation (Spearman) mellan AO- och AE-värden: - 0.753

Relationstyper
Handlingsfrihet
Determinism
Företagsfokus
Omvärldsfokus
Interaktion

Summa

Antal
1
5
10
O
2

18

Relativ vikt
0.06
0.28
0.56

O
0.1



2,9, 13
2, 13

Orsaker
4,6,8, 10

Orsaker
3,9

3
3,9

Orsaker
8

Orsaker

5,6,14
5
5,7, 14

Orsaker
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Komplexitet som variabel
M-täthet 0.066
Vägkvot 0.286
Återföringsgrad O
b (AG) 0.725
b (AB) 0.725

Komplexitet som system i systemet

Variabler i CONCOR-block 1 Effekter
1. Kvalitet

Variabler i CONCOR-block 2 Effekter
2. Leverantörsrelationer
3. Materialkategori
9. Antal leverantörer
13. Kostnader

Variabler CONCOR-block 3 Effekter
12. Lager

Variabler i CONCOR-block 4 Effekter
5. Förvärv 11, 14, 15
7. Antal kunder 15
11. Prisnivå
14. Konkurrens 11, 15
15. Produktutveckling

Variabler i CONCOR-block 5 Effekter
4. Leverantörernas kompetens 1
6. Kundernas krav 1, 11
8. Standardisering 1, 12
1O. Kvalitetsaktivitetsplaner 1
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Beslutsfattare C

Interna variabler AO AE Externa variabler AO AE

Primärleverantörskap l O Kundkrav l O
Sekundärlevernntörskap l O Leverantörernas kompetens l O
Produktionskunnande 1 O Konkurrens 2 O
Närhet till kunder 1 O
Internationell försäljning O 3
Produkternas Summa 4 O
förädlingsgrad 1 O
Riskspridning O l Relationsvaria bIer AO AE
Prisnivå l 1
Kvalitet O 3 Långsiktiga kundrelationer O 2

Summa 6 8 Summa O 2

Relativ vikt för variabelgrupperna Orsaker Effekter
Interna variabler 0.6 0.8
Externa variabler 0.4 O
Relationsvariabler O 0.2

Egenskaper hos orsaks- och effekt- Orsaker Effekter
variabler
Totalt antal variabler 9 5
Lägsta värde l 1
Högsta värde 2 3
Medelvärde 1.111 2
Standardavvikelse 0.333 1

Korrelation (Spearman) mellan AO- och AE-värden: - 0.849

Relationstyper
Handlingsfrihet
Determinism
Företagsfokus
Omvärldsfokus
Interaktion

Summa

Antal
O
4
4
O
2

10

Relativ vikt
O
0.4
0.4
O
0.2
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Komplexitet som variabel
M-täthet 0.058
Vägkvot 0.111
Återföringsgrad O
b (AD) 1
b (AE) 0.822

Komplexitet som system i systemet

Orsaker Variabler i CONCOR-block Effekter
1. Primärleveranser 8
9. Produkternas förädlingsgrad 8

Orsaker Variabler i CONCOR-block 2 Effekter
6. Närhet till kunder 7

6, 11, 12 7. Internationell försäljning
11. Konkurrens 7, 12

11 12. Prisnivå 7

Orsaker Variabler i CONCOR-block 3 Effekter
3. Leverantörernas kompetens 13
4. Kundkrav 13
5. Produktionskunnande 13

3,4,5 13. Kvalitet

Orsaker Variabler i CONCOR-block 4 Effekter
2. Sekundärleveranser 10

2 10. Riskspridning

Orsaker Variabler i CONCOR-block 5 Effekter
1,9 8. Långsiktiga kundrelationer
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B esluts/attare D

Interna variabler AO AE Externa variabler AO AE
Leveranssäkerhet O 7 Bilindustrins krav 5 O
Internationell försäljning 1 O Leverantörernas kompetens O l
Närhet till kunder 3 O Konkurrens l 2
Internationella inköp O 3 Leverantörernas priser 5 l
Kvalitetskrav 8 O
Produktutveckling O 4
Lagerhållning O 4 Summa Il 4
Systemförsäljning 1 1

Relationsvariabler AD AE

Leverantörsrelationer 2 2
JIT-relationer l 2

Summa 13 19 Summa 3 4

Relativ vikt för variabelgrupperna
Interna variabler
Externa variabler
Relationsvariabler

Egenskaper hos orsaks- och effekt
variabler
Totalt antal variabler
Lägsta värde
Högsta värde
Medelvärde
Standardavvikelse

Korrelation (Speannan) mellan AO- och AE-värden: - 0.754

Orsaker
0.48
0.41
0.11

Orsaker

9
1
8
3
2.5

Effekter
0.70
0.15
0.15

Effekter

10
l
7
2.7
1.889

Relationstyper
Handlingsfrihet
Determinism
Företagsfokus
Omvärldsfokus
Interaktion

Summa

Antal
3
8
8
1
7

27

Relativ vikt
0.10
0.30
0.30
0.04
0.26



371

Komplexitet som variabel
M-täthet 0.088
Vägkvot 0.688
Återföringsgrad O
b (AG) 0.990
b (AB) 0.913

Komplexitet som system i systemet

Orsaker Variabler i CONCOR-block Effekter
7 1. Leverantörernas priser 2,5,8,10

7. Ljudisolerings kvalitetskrav 1,2,5,8, 10, 12
1,7 10. Leverantörsrelationer 2, 5

Orsaker Variabler i CONCOR-block 2 Effekter
6. Bilindustrins krav 9, 11, 13, 14

6 14. Systemförsäljning 10

Orsaker Variabler i CONCOR-block 3 Effekter
1,7,8,10 2. Leveranssäkerhet
1,7, 10 5. Internationella inköp
1,7 8. Konkurrens 2
7 12. Leverantörernas kompetens

Orsaker Variabler i CONCOR-block 4 Effekter
3. Internationell försäljning 9

Orsaker Variabler i CONCOR-block 5 Effekter
4. Närhet till kunder 11, 13

3,6,14 9. Produktutveckling
4,6,13 11. Lager
4,6 13 lIT-relationer 11
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Beslutsfattare E

Interna variabler AO AE Externa variabler AO AE
Prisnivå 1 1 Kundkrav 8 O
Närhet till kunder 1 3 Leverantörernas kompetens O 2
Tillverkning utomlands O 5 Konkurrens 2 O
Antal kunder 2 O Nya teknologier O 1
Internationella inköp 1 O
Systemleveranser 5 O
Kostnader O 7 Summa 10 3
Kapital O 1
Kvalitet 1 1 Relationsvariabler AO AE
Produktutveckling O 2
Konstruktionsansvar 2 2 Samarbete med andra

leverantörer 2 O

Summa 13 22 Summa 2 O

Relativ vikt för variabelgrupperna
Interna variabler
Externa variabler
Relationsvariabler

Egenskaper hos orsaks- och effekt
variabler
Totalt antal variabler
Lägsta värde
Högsta värde
Medelvärde
Standardavvikelse

Korrelation (SPeannan) mellan AO- och AE-värden: - 0.704

Relationstyper
Handlingsfrihet
Determinism
Företagsfokus
Omvärldsfokus
Interaktion

Summa

Orsaker
0.52
0.4
0.08

Orsaker

10
1
8
2.5
2.273

Antal
2
9
11
1
2

25

Effekter
0.88
0.12

O

Effekter

10
1
7
2.5
2.014

Relativ vikt
0.08
0.36
0.44
0.04
0.08



Orsaker

8

7

Orsaker
7,9,14
3, 7, 9, 14

7,9
7, 9
7

Orsaker

Orsaker
l

Orsaker
l, 2, 5, 6, 7, 8, 12
5,9
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Komplexitet som variabel
M-täthet 0.075
Vägkvot 0.388
Återföringsgrad O
b (AO) 1.107
b (AE) 0.858

Komplexitet som system i systenlet

Variabler i CONCOR-block 1
l. Samarbete med andra leverantörer
2. Prisnivå
5. Antal kunder
6. Internationella köp
8. Konkurrens
12. Kvalitet

Variabler i CONCOR-block 2
3. Närhet till kunder
4. Tillverkning utomlands
9. Systemleveranser
13. Produktutveckling
14. Konstruktionsansvar
16. Ny teknologi

Variabler i CONCOR-block 3
7. Kundkrav

Variabler i CONCOR-block 4
11. Kapital

Variabler i CONCOR-block
10. Kostnader
15. Leverantörernas kompetens

Effekter
10, 11
10
10, 15
10
2, 10
10

Effekter
4

3, 4, 13, 14, 15

3,4

Effekter
3, 4, 10, 12, 13, 14, 16

Effekter

Effekter
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Beslutsfattare F

Externa variabler AO
Kundkrav 11
Leverantörernas kompetens O
Konkurrens 1

Interna variabler
Internationella inköp
Antal kunder
Närhet till kunder
Produktansvar
Förvärv
Leveransprecision
Finansiell styrka
Produktutveckling
Kostnader
Systemförsäljning
Kvalitet

Summa

AO
4
O
3
3
1
O
2
2
O
3
2

20

AE
O
2
1
O
3
3
O
1
12
1
2

25

Summa 12

AE
O
3
4

7

Reiativ vikt för variabelgrupperna
Interna variabler
Externa variabler
Relationsvariabler

Egenskaper hos orsaks- och effekt
variablerna
Totalt antal variabler
Lägsta värde
Högsta värde
Medelvärde
Standardavvikelse

Orsaker
0.62
0.38

O

Orsaker

10
1
11
3.2
2.898

Effekter
0.78
0.12

O

Effekter

10
1
12
3.2
3.259

Korrelation (Spearman) mellan AO- och AE-värden: - 0.889

Relationstyper
Handlingsfrihet
Determinism
Företagsfokus
Omvärldsfokus
Interaktion

Summa

Antal
5
10
14
3
O

32

Relativ vikt
0.l6
0.31
0.44
0.09

O



Orsaker
2, 3, 5, 13

2
3
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Komplexitet som variabel
M-täthet 0.088
Vägkvot 1
Återföringsgrad O
b (AG) 1.320
b (AE) 1.409

Komplexitet som system i systemet

Variabler i CONCOR-block
1. Konkurrens
2. Internationella köp
3. Kundkrav
5. Närhet till kunder
13. Systemförsäljning

Effekter
12
l, 5, 12
1,4,7,8,9, 11, 12, 13, 14
1, 12
1,4, 12

Orsaker
3, 13
1,2,3,5,7,10,11,13

Variabler i CONCOR-block 2
4. Antal kunder
12. Kostnader

Effekter

Orsaker Variabler i CONCOR-block 3 Effekter
3, 10, Il 7. Förvärv 12

10. Finansiell styrka 7, 12
3 11. Produktutveckling 7, 12

Orsaker Variabler i CONCOR-block 4 Effekter
6. Produktansvar 8,9, 14

3,6,14 8. Leverantörernas kompetens
3,6,14 9. Leveransprecision
3,6 14. Kvalitet 8,9
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Beslutsfattare G

Interna variabler AO AE Externa variabier AO AE
Närhet till kunder 6149 5240 Kundkrav 23893 O
Utvecklingskostnader 4929 4872 Leverantörernas kompetens 7337 17468
Antal kunder 3511 13765 Konkurrens 15189 10158
Internationell försäljning 5219 7381
Grad av primärleveranser '0 15508
Systemleveranser 2954 7237 Summa 46419 27626
Kvalitet 11997 3580
Leveransprecision 7460 7380 Relationsvariabler AO AE

Kundrelationer 3951 O

Summa 42219 64963 Summa 3951 O

Relativ vikt för variabelgrupperna Orsaker Effekter
Interna variabler 0.46 0.70
Externa variabler 0.50 0.30
Relationsvariabler 0.04 O

Egenskaper hos orsaks- och effekt- Orsaker Effekter
variabler
Totalt antal variabler Il 10
Lägsta värde 2954 3580
Högsta värde 23893 17468
Medelvärde 8417.182 9258.9
Standardavvikelse 6337.671 4788.239

Korrelation (Spearman) mellan AO- och AE-värden: - 0.273

Relationstyper Antal Relativ vikt
Handlingsfrihet 12600 0.14
Determinism 32575 0.35
Företagsfoklls 26811 0.29
OmvärldsfokllS 10805 0.12
Interaktion 3951 0.04
Återföringssamband 5847 0.06

Summa 92589
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Komplexitet som variabel
M-täthet 0.25
Vägkvot 2804.7
Aterföringsgrad 0.063
b (AO) 0.776
b (AE) 0.532

Komplexitet som system i systemet

Orsaker Variabler i CONCOR-block Effekter
Alla utom 8 l. Närhet till kunder Alla utom 4 och 5
Alla utom 8 3. Konkurrens Alla utom 4 och 5

Orsaker Variabler i CONCOR-block 2 Effekter
Alla utom 8 2. Utvecklingskostnader Alla utom 4 och 5
Alla utom 8 7. Internationell försäljning Alla utom 4 och 5
Alla utom 8 12. Leveransprecision Alla utom 4 och 5

Orsaker Variabler i CONCOR-block 3 Effekter
Alla utom 8 6. Antal kunder Alla utom 4 och 5
Alla utom 8 8. Grad av primärleveranser Ingen
Alla utom 8 9. Leverantörernas kompetens Alla utom 4 och 5
Alla utom 8 10. Systemleveranser Alla utom 4 och 5

Orsaker Variabler i CONCOR-blocl< 4 Effekter
4. Kundrelationer Alla utom 4 och 5
5. Kundkrav Alla utom 4 och 5

Alla utom 8 Il. Kvalitet Alla utom 4 och 5
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Beslutsfattare H

Interna variabler AO AE Externa variabler AO AE
Internationell försäljning 5 O Kundernas krav 20 O
Systemförsäljning 8 l Konkurrens 2 6
Närhet till kunder 4 3
Produktutveckling 2 3
Tjäna pengar O 20 Summa 22 6
Kvalitet 1 5
Leveransvolym/order O 4 Relationsvariabler AO AE
Sortimentsdjup O 1
0-felsleveranser 4 1 Samarbete med kunder 4 O
Flexibilitet 1 10 Långsiktiga kundrelationer 3 O

Summa 25 48 Summa 7 O

Relativ vikt för variabelgrupperna Orsaker Effekter
Interna variabler OA6 0.89
Externa variabler OA1 0.11
Relationsvariabler 0.13 O

Egenskaper hos orsaks- och effekt- Orsaker Effekter
variabler
Totalt antal variabler Il 10
Lägsta värde 1 l
Högsta värde 20 20
Medelvärde 4.909 5A
Standardavvikelse 5.394 5.835

Korrelation (Spearman) mellan AO- och AE-värden: - 0.693

Relationstyper
Handlingsfrihet
Determinism
Företagsfokus
Omvärldsfokus
Interaktion

Summa

Antal
4
20
21
2
7

54

Relativ vikt
0.07
0.37
0.39
0.04
0.13
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Komplexitet som variabel
M-täthet 0.110
Vägkvot 1
Återföringsgrad O
b (AG) 1.264
b (AE) 1.074

Komplexitet som system i systemet

Orsaker

2

Variabler i CONCOR-block

1. Samarbete med kunder
2. Kundkrav
3. Långsiktiga kundrelationer
13. Nollfelsleveranser

Effekter
9, 10,14
4,6,7,8,9,10, Il, 12, 13, 14
9
4,9,14

Orsaker
2,5,6,7, 13
2,5,6,7
l, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Orsaker

2
2,5,6

Variabler i CONCOR-block 2 Effekter
4. Konkurrens 9, 14
11. Leveransvolym/order
14. Flexibilitet 9

Variabler i CONCOR-block 3 Effekter
5. Internationell försäljning 4, 7, 9, 11, 14
6. Systemförsäljning 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14
7. Närhet till kunder 4, 9, 11, 14

Variabler i CONCOR-block 4 Effekter
8. Produktutveckling 9, 10

Orsaker
2,6
l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 13, 14
1,2,6,8
2

9. Tjäna pengar
10. Kvalitet
12. Sorlimentsdjup

9
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Besluts/attare I

Samarbete med biltillverkare O 3

Relationsvariabler AO AE

Externa variabler AO AE
Biltillverkarnas krav 11 O
Koncentration i stålbranschen 2 2
Konkurrens 7 O

Interna variabler AO
Närhet till biltillverkare O
Storskalighet O
Förädlingsgrad O
Leveransprecision 3
Internationell försäljning O
Internationell tillverkning 1
Leveranser/vecka 2
Kvmiret 3
Produktutveckling 2
Processkunnande O
Priser 5
Lagernivå O
Standardiseringsgrad O

AE
4
2
1
1
4
3
1
1
2
5
1
4
2

Sunlma 20 2

Relativ vikt för variabelgrupperna
Interna variabler
Externa variabler
Relationsvariabler

Egenskaper hos orsaks- och effekt
variabler
Totalt antal variabler
Lägsta värde
Högsta värde
Medelvärde
Standardavvikelse

Summa 16 31 Summa o 3

Orsaker Effekter
0.44 0.86
0.56 0.06

O 0.08

Orsaker Effekter

9 15
1 l
Il 5
4 2.4
3.202 1.352

Korrelation (Spearman) mellan AO- och AE-värden: - 0.791

Relationstyper
Handlingsfrihet
Determinism
Företagsfokus
Omvärldsfokus
Interaktion

Summa

Antal
1
18
13
1
3

36

Relativ vikt
0.03
0.5
0.36
0.03
0.08



Orsaker
4, 11
4, 12, 13
4
4,12
4,8, 12, 13
4,8,11

Orsaker
3, 15
3, 15
3
3,6, 10, 15
3,6,15
3, 15

Orsaker

4
4

Orsaker

3
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Komplexitet som variabel
M-täthet 0.066
Vägkvot 1
Återföringsgrad O
b (AG) 0.921
b (AE) 0.662

Komplexitet som system i systemet

Variabler i CONCOR-block
l. Närhet till biltillverkare
5. Samarbete med biltillverkare
12. Kvalitet
13. Produktutveckling
14. Processkunnande
16. Lager

Variabler i CONCOR-block 2
2. Storskalighet
6. Koncentration i stålbranschen
7. Produkternas förädlingsgrad
9. Internationell försäljning
10. Internationell tillverkning
17. Standardisering

Variabler i CONCOR-block 3
4. Biltillverkarnas krav
8. Leveransprecision
11. Antal leveranser/vecka

Variabler i CONCOR-block 4
3. Konkurrens
15. Priser

Effekter

5, 13, 14
5, 14

Effekter

9, 10

9

Effekter
1,5,8, 11, 12,13, 14, 16
1, 14, 16
1, 16

Effekter
2,6,7,9,10,15,17
2,6,9,10,17
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Beslutsfattare J

Externa variabler AO AEInterna variabler AO

Närhet till kunder
Koncernintegration
Marknadssegmentering
Antal kunder
Internationell försäljning 2
Internationell tillverkning O
Leveransprecision l
Systerrlleveranser O
Produktutveckling O
Produktionsvolym O
Kostnadseffektivitet O
Förädlingsgrad O
Kvalitet O
Logistik O

AE

O
O
l
O
O
l
O
l
l
l
3
1
l
1

Kundernas krav
Konkurrens

Summa

3
l

4

O
O

O

Summa 7 11

Relativ vikt för variabelgrupperna
Interna variabler
Externa variabler
Relationsvariabler

Egenskaper hos orsaks- och effekt
variabler
Totalt antal variabler
Lägsta värde
Högsta värde
Medelvärde
Standardavvikelse

Korrelation (Spearman) mellan AO- och AE-värden: - 0.856

Orsaker Effekter
0.64 l
0.36 O

O O

Orsaker Effekter

8 9
l l
3 3
1.375 1.222
0.744 0.667

Relationstyper
Handlingsfrihet
Determinism
Företagsfokus
Omvärldsfokus
Interaktion

Summa

Antal
O
4
7
O
O

11

Relativ vikt
O
0.36
0.64
O
O



Orsaker

1
4

Orsaker
7

8,5,7
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Komplexitet som variabel
M-täthet 0.042
Vägkvot 0.100
Återföringsgrad O
b (AG) 0.822
b (AE) 1.585

Komplexitet som system i systemet

Variabler i CONCOR-block
l. Närhet till kunder
4. Antal kunder
8. Internationell tillverkning
12. Produktionsvolym

Variabler i CONCOR-block 2
3. Segmentering
5. Konkurrens
7. Internationell försäljning
13. Kostnadseffektivitet

Effekter
8
12

Effekter
13
13
3, 13

Orsaker Variabler i CONCOR-block 3 Effekter
6. Kundkrav 10, Il, 15

6 10. Systemleveranser
6 Il. Produktutveckling
6 15. Kvalitet

Orsaker Variabler i CONCOR-block 4 Effekter
2. Koncernintegration 14

2 14. Förädlingsgrad

Orsaker Variabler i CONCOR-block 5 Effekter
9. Leveransprecision 16

10 16. Logistik
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Beslutsfattare K

Interna variabler AD AE Externa variabler AD AE
Produktutveckling 1 3 Kundernas krav 29 O
Närhet till kunder O 1 Konkurrens 19 O
Internationell tillverkning 19 40
Internationell försäljning 20 38
Lagerhållning O 43 Summa 48 O
Kvalitet 4 1
Leveransprecision 2 3 Relationsvaria bier AD AE
Standardiseringsgrad 4 O
Riskspridning 40 O Samarbete med andra
Grad av systemförsäljning O 1 leverantörer O 10

Samarbete med kunder 2 O

Summa 90 130 Summa 2 10

Relativ vikt för variabelgrupperna Orsaker Effekter
Interna variabler 0.64 0.93
Externna variabler 0.35 O
Relationsvariabler 0.01 0.07

Egenskaper hos orsaks- och effekt- Orsaker Effekter
Totalt antal variabler 10 9
Lägsta värde 1 1
Högsta värde 40 43
Medelvärde 14 15.556
Standardavvikelse 13.515 18.829

Korrelation (Spearman) mellan AO- och AE-värden: - O. 382

Relationstyper Antal Relativ vikt
Handlingsfrihet O O
Determinism 45 0.32
Företagsfokus 71 0.51
Omvärldsfokus O O
Interaktion 12 0.085
Återföringssamband 12 0.085

Summa 140
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Komplexitet som variabel
M-täthet 0.115
Vägkvot 5.667
Återföringsgrad 0.086
b (AO)'- 0.822
b (AB) 1.585

Komplexitet som system i systemet

Orsaker Variabler i CONCOR-block 1
2, 3, 5, 10, 11, 12, 13 1. Samarbete med andra leverantörer
5 4. Närhet till kunder
5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 9. Lagerhållning
5 14. Grad av systemförsäljning

Effekter

Orsaker

Orsaker

2,5,13
5
5, 10, 12

Orsaker
5, 6, 7, 8, 13
5,6,7,8, 13

Variabler i CONCOR-block 2
5. Kundernas krav
6. Konkurrens
12. Standardisering
13. Riskspridning

Variabler i CONCOR-block 3
2. Samarbete med kunder
3. Produktutveckling
10. Kvalitet
11. Leveransprecision

Variabler i CONCOR-block 4
7. Internationell tillverkning
8. Internationell försäljning

Effekter
1,3,4,7,8,9,10,11,14
7,8,9
1, 9, 11
1, 3, 7,8,9

Effekter
1, 3
1
1,9, 11
1,9

Effekter
7, 8, 9
7,8,9
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Beslutsfattare L

Interna variabier AO AE Externa variabler AO AE
Försäljning till Konkurrens 14 O
ersättningsmarknaden 3 O Leverantörernas kompetens O 4
Försäljning till Biltillverkarnas krav 5 1
biltillverkare 3

Antal leveranser/dag O 4 Summa 19 5
Produktutveckling O 5
Kvalitet O 5 Rela tionsvaria bier AO AE
Leveransprecision O 4
Grad av kundanpassning O 4 Samarbete med biltillverkare 3 O

Summa 6 23 Summa 3 o

Relativ vikt för variabelgrupperna
Interna variabler
Externa variabler
Relationsvariabler

Egenskaper hos orsaks- och effekt
variabler
Totalt antal variabler
Lägsta värde
Högsta värde
Medelvärde
Standardavvikelse

Korrelation (Spearman) mellan AO- och AE-värden: - 0047

Relationstyper
Handlingsfrihet
Determinism
Företagsfokus
Omvärldsfokus
Interaktion

Summa

Orsaker
0.21
0.68
0.11

Orsaker

5
3
14
5.6
4.775

Antal
2
11
9
3
3

28

Effekter
0.82
0.18
O

Effekter

8
l
5
3.5
1.604

Relativ vikt
0.07
0.39
0.32
0.11
0.11



Orsaker

Orsaker
1

Orsaker
1,2,3
1,3,4
1,3,4

Orsaker
1,2,4,6
1,2,4,6
1,4,6
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Komplexitet som variabel
M-täthet 0.152
Vägkvot 0.400
Återföringsgrad O
b (AO) 0.908
b (AB) 0.789

Komplexitet som system i systemet

Variabler i CONCOR-block 1
l. Konkurrens
2. Försäljning till ersättningsmarknaden
4. Billtillverkarnas krav
6. Samarbete med biltillverkare

Variabler i CONCOR-block 2
3. Försäljning till biltillverkare

Variabler i CONCOR-block 3
5. Leverantörernas kompetens
7. Antal leveranser/dag
11. Grad av kundanpassning

Variabler i CONCOR-block 4
8. Produktutveckling
9. Kvalitet
10. Leveransprecision

Effekter
3,4,5,7,8,9, 10, Il
5,8,9
7,8,9,10, Il
8,9, 10

Effekter
5, 7, Il

Effekter

Effekter
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Beslutsfattare M

Interna variabler AO AE Externa variabier AO AE
Produkternas prestations- Kundernas krav 16 1
innehåll O 20 Kundernas leverantörsbyten O 1
Problemlösningsförmåga 1 8 Konkurrens 34 O
Grad av systemförsäljning 6 O
Internationell försäljning 6 O
Intemationell tillverkning 1 13 Summa 50 2
Kostnader O 19
Priser 2 5
Antal produktvarianter 2 O Relationsvariabler AO AE
Leverensprecision O 6
Kvalitet 11 3 Samarbete med kunder
Produktutveckling 3 6

Summa 32 80 Summa

Relativ vikt för variabelgrupperna
Interna variabler
Externa variabler
Relationsvariabler

Egenskaper hos orsaks- och effekt
variabler
Totalt antal variabler
Lägsta värde
Högsta värde
Medelvärde
Standardavvikelse

Korrelation (Speannan) mellan AO- och AE-värden: - 0.641

Orsaker Effekter
0.39 0.97
0.6 0.02
0.01 0.01

Orsaker Effekter

11 11
1 1
34 20
7.545 7.545
9.994 6.905

Relationstyper
Handlingsfrihet
Determinism
Företagsfokus
Omvärldsfokus
Interaktion

Summa

Antal
O
48
31
2
2

83

Relativ vikt
O

0.58
0.37
0.025
0.025

O
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Komplexitet som variabel
M-täthet 0.119
Vägkvot 2.320
Återföringsgrad O
b (AG) 1.250
b (AE) 0.746

Komplexitet som system i systemet

Orsaker
2,3,4,6,7, 12, 13, 15
3,4,6,7, 12, 15
3, 4, 6, 7, 15

Variabler i CONCOR-block 1
l. Produkternas prestationsinnehåll
2. Problemlösningsförmåga
12. Produktutveckling

Effekter

1
1,2

Orsaker Variabler i CONCOR-block 2

3. Grad av systemförsäljning
7. Internationell försäljning

3 13. Samarbete med kunder

Orsaker Variabler i CONCOR-block 3
4 5. Kundernas leverantörsbyten
4, 6, Il, 12, 15 8. Internationell tillverkning
4,6,8,10,11,15 9. Kostnader
4,6,15 10. Priser
4,6,15 14. Leveransprecision

Orsaker Variabler i CONCOR-block 4

4. Konkurrens
4 6. Kundernas krav

11. Antal produktvarianter
4,6 15. Kvalitet

Effekter
1,2, 12, 13
1,2, 12
l

Effekter

9

8, 9

Effekter
1,2,5,6,8,9, 10, 12, 14, 15
1,2,8,9, 10, 12, 14, 15
8, 9
1,2,8,9, 10, 12, 14
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Beslutsfattare N

Interna variabler AO AE Externa variabler AO AE
Antal kunder 3 O Kundernas krav lO O
Försäljning till utlandet O l Konkurrens 12 O
Tillverkning i utlandet 2 1
Produktutveckling 4 3
Grad av systemlevemnser 2 5 Summa 22 O
KosUladseffektivitet 1 4
Gmd av prirnärleveranser O Il Relationsvariabler AO AE
!...everansprecision l l
Gmct av kundanpassning O 8 Samarbete med kunder 7 O
Kvalitet O 8

Summa 13 42 Summa 7 O

Relativ vikt för variabelgrupperna
Interna variabler
Externa variabler
Relationsvariabler

Egenskaper hos orsaks- och effekt
variabler
TOlalt antal variabler
Ulgsla värde
HögsIa värde
Medelvärde
Standardavvikelse

Korrelation (Spearman) mellan AO- och AE-värden: - O. 782

Orsaker Effekter
0.31 l
0.52 O
0.17 O

Orsaker Effekter

9 9
1 1
12 11
4.667 4.667
4.062 3.640

Relationstyper
Handlingsfrihet
Determinism
Förelagsfokus
Ornvärldsfokus
1nteraktion

Summa

Antal
O
22
13
O
7

42

Relativ vikt
O
0.52
0.31
O
0.17
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Komplexitet som variabel
M-täthet 0.128
Vägkvot 1.100
Återföringsgrad O
b (AG) 0.796
b (AE) 0.809

Komplexitet som system i systemet

Orsaker Variabler i CONCOR-block Effekter
1. Kundkrav 7,8,9,10,11,12,13
2. Konkurrens 5,6,7,8,9, 10, 12, 13

Orsaker Variabler i CONCOR-block 2 Effekter
2 5. Försäljning till utlandet
2 6. Tillverkning utomlands 9, 13
1,2,6 9. Kostnadseffektivitet 13
1 11. Leveransprecision 13
1, 2, 6, 9, 11 13. Kvalitet

Orsaker Variabler i CONCOR-block 3 Effekter
1, 2, 3,4, 7 8. Grad av systemförsäljning 10. 12
1, 2, 3, 4, 7 10. Grad av primärleveranser
1,2,3,4,7,8 12. Grad av kundanpassning

Orsaker Variabler i CONCOR-block 4 Effekter
3. Antal kunder 8, 10, 12
4. Samarbete med kunder 7, 8, 10, 12

1,2,4 7. Produktutveckling 8, 10, 12
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Beslutsfattare O

Interna variabler AO AE Externa variabler AO AE
Närhet till kunder 709 16 Antal leverantörer till
Antal kunder O 245 bilindustrin O 263
Internationell tillverkning O 247 Kundernas krav 693 16
Internationell försäljning O 439 Konkurrens 2 240
Andel av försäljning
till biltillverkare O 16
Kunskap om kunderna 1 255 Sumnla 695 519
Riskspridning 89 16
Integrationsgrad i
i komponenter 93 224
Kostnader O 232
Produktutveckling 96 216
Leveransprecision 3 32 Relationsvariabler AO AE
Standardiseringsgrad 639 16
Kvalitet 572 16 Samarbete med kunder O 408

Summa 2202 1970 Summa O 408

Relativ vikt för variabelgrupperna
Interna variabler
Externa variabler
Relationsvariabler

Egenskaper hos orsaks- och effekt
variabler
Totalt antal variabler
Lägsta värde
Högsta värde
Medelvärde
Standardavvikelse

Korrelation (Spearman) mellan AO- och AE-värden: - 0.733

Orsaker Effekter
0.76 0.68
0.24 0.18

O 0.14

Orsaker Effekter

10 17
1 16
709 439
289.7 170.412
317.1 143.950

Relationstyper
Handlingsfrihet
Determinism
Företagsfokus
Omvärldsfokus
Interaktion
Återföringssamband

Summa

Antal
394
571
1372
120
408
32

2897

Relativ vikt
0.14
0.20
0.47
0.04
0.14
0.01
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Komplexitet som variabel
M-täthet 0.147
Vägkvot 71.425
Återföringsgrad 0.011
b (AG) 0.786
b (AE) 0.460

Komplexitet som system i systemet

1,2,5,6,7,8, 10, 12, 13, 14
1,2,5,6,7,8, 10, 12, 13, 14

Orsaker

3,4, 11, 12, 14, 15, 16, 17
3,4,11, 12, 14,16,17
3,4,16,17
3,4,10,11,12,14,16,17
3,4,6, Il, 12, 14, 16, 17
3,4,6,11,12,14,16,17
3,4,11,12,14,16,17
3,4,11, 12, 14, 16, 17

Orsaker
3, 4, 16, 17
3,4, 16, 17
3, 4, 16, 17
3, 4, 16, 17
3,4, 16, 17

Orsaker

3, 4, 11, 12, 14, 16, 17
3,4,11,12,14,16,17

Orsaker

3,4, 16, 17
3,4,16,17

Variabler i CONCOR-block 1 Effekter
1. Antal leverantörer till bil-
tillverkare
2. Samarbete med kunder
5. Antal kunder
6. Konkurrens 7, 8
7. Internationell tillverkning
8. Internationell försäljning
10. Kunskap om kunder 5
13. Kostnader

Variabler i CONCOR-block 2 Effekter
3. Geografisk närhet till kunder alla variabler
4. Kundernas krav alla variabler
11. Riskspridning 1,2,5,6,7,8, 10, 12, 13, 14
16. Standardisering alla variabler
17. Kvalitet alla variabler

Variabler i CONCOR-block 3 Effekter
12. Integrationsgrad i
komponenetema
14. Produktutveckling

Variabler i CONCOR-block 4 Effekter
9. Andel försäljning till
biltillverkare
15. Leveransprecision 1, 5, 10
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Bilaga 6: Listor över kausala samband i förord, R-matriser, samt resultat av
analysen av R-matriserna för beslutsfattarna iDelstudie 2

Listorna med de kausala utsagorna

Orsaksvariablerna presenteras till vänster och effektvariablerna till höger. Sambanden har
klassificerats enligt följande: Handlingsfrihet (H), Determinism (D), Interaktion (I) och
Omvärldsfokus (O). Årtalen anger från vilken årsredovisning utsagorna är hämtade.

Beslutsfattare P

1981:

Dämpad konjunktur
Utveckling av den amerikanska dollarn
Devalvering
Dollarntvecklingen
Yttre faktorer

Status som börsbolag

1982:

Devalveringen
VOLVO och SAAB:s
tparknadsframgångar
Okad efterfrågan
Svensk bilindustri gick bra

1983:

Fler order från svensk bilindustri

1984:

Competitors have followed suit
Development agreement beween
LO and SAF

1985:

Bilindustrins användning av
hydrauliska motorkuddar
JSursförändring för dollarn
Okad konkurrens
Dollarnedgång
Kundernas krav

Volymminskning
Förbättrat resultat
Valutavinster
Gynnsamhet
Marknadsintroduktion av
Forshedaaktien
Förbättrad "image" utomlands

Gynnsamhet

Ökad efterfrågan
Volymökning
Volymökning

Förbättrad beläggning

Prices have gone down
Cooperation and development
in industry

Samarbete med GM
Valutadifferenser
Minskat antal anställda
Minskat antal anställda
Minskat antal anställda

D
D
D
D

D
H

D

O
D
D

D

D

O

I
D
D
D
D
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1986:

Kund såldes till konkurrent Orderbortfall D
Stark italiensk lira Mindre lönsam export D
Dollarnedgång Mindre lönsam export D
Kundernas krav Satsning på produktutveckling D
Kundernas krav Satsning på CAD/CArvf D
Kundernas krav Satsning på kvalitetssystem D
Kundernas krav Satsning på flexibel tillverkning D
Orderingång från svensk bilindustri Gynnsamhet D
Framtidens system med primär-
leverantörer Kostnader D
Lägre dollarkurs Mindre vinst D
Prisstopp i Sverige Svagt resultat D
Sträng vinter Svagt resul tat D

1987:

Prisstopp i Sverige Mindre omsättning D
Prisstopp i Sverige Minskat resultat D
Hårdnad konkurrens Försämrade marginaler D
Prisstopp Priser D

BesLutsfattare Q

1983:

Devalvering Gynnsamhet för kunder O
Devalvering Gynnsamhet D
Gott börsklimat Qynnsam aktiekurs O
OTC-notering Okad kändhet D
Aktiehandel Informationskrav D
Kundens ritningar Tillverkningen D
Avtal Kundernas kostnader I
Volvo och SAAB:s leverantörspolicy Förstärkta kundrelationer I

1984:

Konjunkturen Omsättningen D
Export Feedback till svenska kunder H

1985:

Lägre dollarkurs Avtagande exportförsäljning D
D-markens uppskrivning Nya exportmöjligheter D

1986:

Kundernas krav Kvalitetsstyrning D
Kundernas krav Leveranssäkerhet D
Uppskrivning av D-marken Resultatförsämring D
Uppskrivning av D-marken Ökade marknadsandelar i Sverige D
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1987:

Krav på just-in-time-leveranser Kostnader D
Prisstopp Vinstbortfall D
Konflikt på arbetsmarknaden Resultat D

1988:

Vikande marknad Försämring D
Gynnsam DM-kurs Ökad vinst D

1989:

Stigande räntor Räntenetto D

Beslutsfattare R

1984:

Förändringsprocess inom fordons-
komponentindustrin Krav på kvalitet D
Förändringsprocess inom fordons-
komponentindustrin Produktutvecklingskostnader D
Förändringsprocess inom fordons-
konlponentindustrin Samarbetsprojekt
Förändringsprocess inom fordons-
~.omponentindustrin Systemleveranser D
Okad fordonsproouktion ~ögre volym D
Den svenska kronans devalvering Okade marknadsandelar D
Dollaruppgång Ökade marknadsandelar D
Snabb teknisk utveckling Krav på innovationstakt D
Snabb teknisk utveckling Produktförnyelse D
Behov av systemleveranser Behov av kompletterande kunnande D

1985:

High level of proouction in the
international automotive market Good trend of business D
Stockpiling by customers Decrease in order bookings D
Stockpiling by customers Decrease in deliveries D
Increasing price competition Decrease in order bookings D
Increasing price competition Decrease in deliveries D
Developments in the automotive
industry Acquisition of prooucts and

companies D
1986:

Konkurrens Effektiv produktion D
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1987:

Unstructured industry Coordination D
Accidents Authorities attention on trailers O
Trailer manufacturers' decisions Increased demand O
Discussion of regulatory action Increased demand O
Sharp rise in demand Production bottlenecks D

Beslutsfattare K2

1988:

Hög aktivitetsnivå hos världens
fordonstillverkare Goda marknadsförutsättningar D
God världskonjunktur goda marknadsförutsättningar D
Tillgång på personal Okade kostnader D
Tillgång på personal Förlängda leveranstider D
Standardiserad bromsjustering hos

Ökad efterfrågantillverkarna O
Standardiserad bromsjustering hos

Ökad efterfrågantillverkarna O
Personbilarnas utveckling Volymer D

1989:

Etablering i USA Trovärdighet H
~ersonbilsproduktionen Order D
Okad konkurrens Minskande marknadsandelar D
Prispress på marknaden Marginaler D
Högt svenskt kostnadsläge Marginaler D
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R-matriser för de fyra beslutsfattarna iDelstudie 2

Beslutsfattare P

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. O O O O O O O O O O O O
2. O O O O O O O O O O O O
3. O O O O O O O O O O O O
4. O O O O O O O O O O O O
5. O O O O O O O O O O O O
6. O O O O O O O O O O O O
7. O O O O O O O O O O O O
8. O O O O O O O O O O O O
9. O O O O O O O O O O O O
10. O O O O O O O O O O O O
11. O O O O O O O O O O O O
12. O O O O O O O O O O O O
13. O O O O O O O O O O O O
14. O O O O O O O O O O O O
15. O O O O O O O O O O O O
16. O O O O O O O O O O O O
17. 1 O O O O O O O O O O O
18. O 4 2 O O O 1 O 2 O O O
19. O O O 1 O O O O O O O O
20. O O O O O O O O O O O O
21. 2 O 1 O 1 O O O O O O O
22. 1 O O O O O O O O O O O
23. O O O O O 1 1 O O O O O
24. O O O O O O O 1 O O O O
25. O O O O O O O 1 O O O O
26. O O O O O O 1 O O 1 1 1
27. O 2 O O O 1 O O O O O O
28. O 1 O O O O O O O O O O
29. O O O O O O O O O O O O

Tot 4 7 3 2 3 2 2

- matrisen fortsätter på nästa sida -
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1. O O O O O O O O O O O O
2. O O O O O D O O D D O O
3. D O O O O O O D D O O O
4. O O O O O O O 1 O D D O
5. O O O O O O O O O O O O
6. O O O O O O O O O O O O
7. O O O O O O O O O O O O
8. O O O O O O O O O O O O
9. O O O O O O O O O O O O
10. O O O O O O O O O O O O
11. O O O O O O O O O O O O
12. O O O O O O O O O O O O
13. O O O O O O O O O O O O
14. O O O O O O O O O O O O
15. O O O O O O O O O O O O
16. O O O O O O O O O O O O
17. O O O O O O O O O O O O
18. O O O O O O O O O O O O
19. O O O O O O O 1 O O O O
20. O O O O O O O O O O O O
21. D D D D D D O D D 1 D O
22. O O O O O O O O O O D O
23. O O O 1 O O O O O O O O
24. O 1 O O O O O O O O O O
25. O 1 O O O O O O O O O O
26. 1 D O O D O O O O O O O
27. O O 1 O O D O D D O O O
28. D D O O O O O O O O O O
29. O O O O O O O O O O O O

Tot 2 O O O 2 O O O

- matrisen fortsätter på nästa sida -



400

25 26 27 28 29 Totalt

1. O O O O O O
2. O O O O O O
3. O O O O O O
4. O O O O O 1
5. O O O O O O
6. O O O O O O
7. O O O O O O
8. O O O O O O
9. O O O O O O
10. O O O O O O
11. O O O O O O
12. O O O O O O
13. O O O O O O
14. O O O O O O
15. O O O O O O
16. O O O O O O
17. O O O O O 1
18. O O O O O 9
19. O O O O O 2
20. O O O O O O
21. O O O O 1 6
22. O O O O O 1
23. O O O O O 3
24. 1 O O O O 3
25. O O O O O 2
26. O O O O O 5
27. O O O O O 4
28. O O O O O 1
29. O O O O O O

Tot O O O 38
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Beslutsfattare Q

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. O O O O O O O O O O O O
2. O O O O O O O O O O O O
3. O O O O O O O O O O O O
4. O O O O O O O O O O O O
5. O O O O O O O O O O O O
6. O O O O O O O O O O O O
7. O O O O O O O O O O O O
8. O O O O O O O O O O O O
9. O O O O O O O O O O O O
10. O O O O O O O O O O O O
11. O O O O O O O O O O O O
12. 1 O O O O 2 O O 2 l O O
13. O O O O O O O O O O O O
14. O O 1 O O O O O O O O O
15. O O O O O O O O O O O O
16. O O O O O O O O O O O O
17. O O O O 1 O O O O O O O
18. O O O O O O 1 l O O 1 O
19. O O O O O O O O 1 O O O
20. O O O O O O O O 1 O O O
21. 1 O O O O O O O O O O O
22. O O O O O O O O 1 O O O
23. O O O 1 O O O O O O O O
24. O O O O O O O O O O O O

Tot 2 O 2 5 O

- matrisen fortsätter på nästa sida -
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Totalt

1. O O O O O O O O O O O O O
2. O O O 1 O O O O O O O O 1
3. O O O O O O O O O O O O O
4. O O O O O O O O O O O O O
5. O O O O O O O O O O O O O
6. 1 O O O O O O O O O O 1 2
7. O O O O O O O O O O O O O
8. O O O O O O O O O O O O O
9. O O O O O O O O O O O O O
10. O O O O O O O O O O O O O
11. O O O O O O O O O O O O O
12. 3 O O O O O O O O O O 3 12
13. O O O O O O O O O O O 1 1
14. O O 1 O O O O O O O O O 2
15. O O O O O O O O O O O O O
16. O O O O O O O O O O O O O
17. O O O O O O O O O O O O 1
18. O O O O O O O O O O O O 3
19. O O O O O O O O O O O O 1
20. O O O O O O O O O O O O 1
21. O O O O O O O O O O O O 1
22. O O O O O O O O O O O O 1
23. 1 O O O O O O O O O O 1 3
24. O O O O O O O O O O O O O

Tot 5 O O O O O O O O 6 29
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Beslutsfattare R

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. O O O O O O O O O O O O
2. O O O O O O O O O O O O
3. O O O O O O O O O O O O
4. O O O O O O O O O O O O
5. O O O O O O O O O O O O
6. O O O O O O O O O O O O
7. O O O O O O O O O O O O
8. O O O O O O O O O O O O
9. O O O O O O O O O O O O
10. O O O O O O O O O O O O
11. O O O O O O O O O O O O
12. O O O O O O O O O O O O
13. O O O O O O O O O O O O
14. 1 1 1 O O O O O O O O O
15. O O O 1 O O 1 1 1 1 1 1
16. O O O O 2 O O O O O O O
17. O 2 O O O O O O O O O O
18. O O O O O 1 O O 1 1 O O
19. O O O O O O O O O O O 1
20. O O O O O O O O O O O 1
21. O O O O O O O O O O O 1
22. O O O O O O O O O O O O

Tot 3 2 2 2 4

- matrisen fortsätter på nästa sida -
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Totalt

1. O O O O O O O O O O O
2. O O O O O O O O O O O
3. O O O O O O O O O O O
4. O O O O O O O O O O O
5. O O O O O O O O O O O
6. O O O O O O O O O O O
7. O O O O O O O O O O O
8. O O O O O O O O O O O
9. O O O O O O O O O O O
10. O O O O O O O O O O O
11. O O O O O O O O O O O
12. O O O O O O O O O O O
13. O O O O O O O O O O O
14. 1 O O O O O O O O 1 5
15. O O O O O O O O 1 O 8
16. O O O O O O O O O O 2
17. O O O O O O O O O O 2
18. O O O O O O O O O O 3
19. O O O O O O O 1 1 O 3
20. O O O O O O O O 1 O 2
21. O O O O O O O O O O 1
22. O O O O O O O O O O O

Tot O O O O O O 3 26
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Beslutsfattare K2

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. O O O O O O O O O O O O
2. O O O O O O O O O O O O
3. O O O O O O O O O O O O
4. O O O O O O O O O O O O
5. O O O O O O O O O O O O
6. O O O O O O O O O O O O
7. O O O O O O O O O O O O
8. O O O O O O O O O O O O
9. 1 O O 1 O 1 O O O O O 2
10. 1 O O O O O O O O O O O
11. O 1 1 O O O O O O O O O
12. O O O O O O O O O O O O
13. O O O O O O O O O O O O
14. O O O O O O 1 O O O O O
15. O O O O O O O 1 O O O O
16. O O O O O O O 1 O O O O

Tot 2 1 O 1 2 O O O 2

13 14 15 16 Totalt

1. O O O O O
2. O O O O O
3. O O O O O
4. O O O O O
5. 1 O O O 1
6. O O O O O
7. O O O O O
8. O O O O O
9. O O O O 5
10. O O O O 1
11. O O O O 2
12. O O O O O
13. O O O O O
14. O O O O 1
15. O O O O 1
16. O O O O 1

Tot O O O 12
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Analys av R-matriserna frdn beslutsfattarna Deistudie 2

Beslutsfattare P

Interna variabier AO AE Externa variabler AO AE
1. Volymer O 4 17. Konjunkturen 1 O
2. Resultat O 7 18. Valuta 9 O
3. Gynnsamhet O 3 19. Yttre faktorer 2 O
4. Börsintroduktion 1 1 20. Extern image O 2
5. Beläggning O 1 21. Kundernas aktiviteter 6 O
6. Priser O 2 22. Efterfrågan 1 1
7. Personal O 3 23. Konkurrens 3 O
8. Order O 2 24. Arbetsmarknad 3 O
9. Export O 2 25. Aktiviteter i branschen 2 1
10. Produktutveckling O 1 26. Kundernas krav 5 O
11. CAD/CAM O 1 27. Prisstopp 4 O
12. Kvalitet O 1 28. Klimat 1 O
13. Tillverkning O 1 Summa 37 4
14. Kostnader O 2
15. Omsättning O 1 Relationsvaria bier
16. Marginaler O 1 29. Samarbete med kunder O
Summa 1 33 Summa O

Relativ vikt för variabelgrupperna Orsaker Effekter
Interna variabler 0.03 0.87
Externa variabler 0.97 0.10
Relationsvariabler O 0.03

Egenskaper hos orsaks- och effekt
variabler
Totalt antal variabler
Lägsta värde
Högsta värde
Medelvärde
Standardavvikelse

Korrelation (Spearman) mellan AO- och AE-värden: - 0.807

Relationstyper
Handlingsfrihet
Determinism
Omvärldsfokus
Interaktion

Summa

Orsaker

12
1
9
3.167
2.480

Antal
1
33
3
1

38

Effekter

20
1
7
1.9
1.483

Relativ vikt
0.03
0.87
0.08
0.02
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Komplexitet som variabel
M-täthet 0.034
Vägkvot 0.17
Aterföringsgrad O
b (AO) 0.725
b(AE) 0.913

Komplexitet som system i systemet

Orsaker Variabler I CONCOR·block Effekter
17,21 1. Volymer
21 5. Beläggning
21 22. Efterfrågan
21 29. Samarbete med kunder

Orsaker Variabler I CONCOR-block 2 Effekter
18, 27, 28 2. Resultat
18,21 3. Gynnsamhet
23,27 6. Priser
18 9. Export
27 15. Omsättning
23 16. Marginaler

Orsaker Variabler I CONCOR·block 3 Effekter
19 4. Börsintroduktion 20

19. Yttre faktorer 4, 20

Orsaker Variabler i CONCOR·block 4 Effekter
4 20. Extern image

Orsaker Variabler I CONCOR-block S Effekter
18,23,26 7. Personal
26 10. Produktutveckling
26 11. CAD/CAM
26 12. Kvalitet
26 13. Tillverkning

Orsaker Variabler I CONCOR·block 6 Effekter
17. Konjunkturen 1
21. Kundernas aktiviteter 1, 3, 5, 22, 29

Orsaker Variabler I CONCOR·block 7 Effekter
24,25 8. Order
24,25 14. Kostnader
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Orsaker Variabler I CONCOR-block 8 Effekter
26. Kundernas krav 7,10,11,12,13

Orsaker Variabler I CONCOR-block 9 Effekter
18. Valuta 2,3,7,9
23. Konkurrens 6,7,16
27. Prisstopp 2,6,15
28. Klimat 2

Orsaker Variabler I CONCOR·block 10 Effekter
24. Arbetsmarknad 8,14,25
25. Aktiviteter i branschen 8, 14
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Beslutsfattare Q

Interna variabler AO AE Externa variabler AO AE
1. Gynnsamhet O 2 12. Valuta 12 O
2. Börsnotering 1 O 13. Kundernas verksamhet l 5
3. Information O l 14. Börsen 2 O
4. Tillverkning O l 15. Aktiekurs O l
5. Omsättning O 1 16. Kändhet O 1
6. Export 2 2 17. Konjunkturen l O
7. Kvalitet O 1 18. Kundernas krav 3 O
8. Leveranssäkerhet O 1 19. Prisstopp l O
9. Resultat O 5 20. Arbetsmarknad 1 O
10. Marknadsandelar O 1 21. Marknaden 1 O
11. Kostnader O 1 22. Räntor l O
Summa 3 16 Summa 23 7

Relationsvariabler
23. Samarbete med kunder 3 O
24. Kundrelationer O 6
Summa 3 6

Relativ vikt för variabelgrupperna Orsaker Effekter
Interna variabler 0.1 0.55
Externa variabler 0.8 0.24
Relationsvariabler 0.8 0.21

Egenskaper hos orsaks- och effekt- Orsaker Effekter
variabler
Totalt antal variabler 12 14
Lägsta värde l l
Högsta värde 12 6
Medelvärde 2.417 2.071
Standardavvikelse 3.118 1.817

Korrelation (Speannan) mellan AO- och AE-värden: - 0.642

Relationstyper
Handlingsfrihet
Determinism
Omvärldsfokus
Interaktion

Sumnta

Antal
2
15
4
8

29

Relativ vikt
0.06
0.52
0.14
0.28
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Komplexitet som variabel
M-täthet 0.036
Vägkvot 0.318
Återfölmgsgrad O
b (AO) 1.838
b (AE) 1.387

Komplexitet som system i systemet

Orsaker Variabler i CONCOR-block Effekter
12, 21 1. Gynnsamhet
12, 19, 20, 22 9. Resultat

Orsaker Variabler i CONCOR-block 2 Effekter
2. Börsnotering 16

2 16. Kändhet

Orsaker Variabler i CONCOR-block 3 Effekter
18 7. Kvalitet
18 8. Leveranssäkerhet
18 11. Kostnader

Orsaker Variabler i CONCOR-block 4 Effekter
19. Prisstopp 9
20. Arbetsmarknad 9
22. Räntor 9

Orsaker Variabler i CONCOR-block 5 Effekter
23 4. Tillverkning

Orsaker Variabler i CONCOR-block 6 Effekter
14 3. Information
14 15. Aktiekurs

Orsaker Variabler i CONCOR-block 7 Effekter
18. Kundernas krav 7, 8, 11

Orsaker Variabler i CONCOR-block 8 Effekter
12 6. Export 13,24
12 10. Marknadsandelar
6, 12, 23 13. Kundernas verksamhet 24
6, 12, 13,23 24. Kundrelationer
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Orsaker Variabler i CONCOR-block 9 Effekter
17 5. Omsättning

17. Konjunkturen 5

Orsaker Variabler i CONCOR-block 10 Effekter
21. Marknaden l

Orsaker Variabler i CONCOR-block 11 Effekter
12. Valuta 1,6,10,13,
23. Samarbete med kunder 4, 13,24

Orsaker Variabler i CONCOR-block 12 Effekter
14. Börsen 3, 15
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Beslutsfattare R

Interna variabler AO AE Externa variabler AO AE
l. Kvalitet O 1 14. Branschutveckling 5 O
2. Produktutveckling O 3 15. Kundernas aktiviteter 8 O
3. Systemleveranser O 1 16. Valuta 2 O
4. Volymer O 1 17. Teknisk utveckling 2 O
5. Marknadsandelar O 2 18. Konkurrens 3 O
6. Produkter O 1 19. Olyckor 3 O
7. Kunskap O l 20. Lagstiftning 2 1
8. Gynnsamhet O l 21. Efterfrågan 1 3
9. Order O 2 Summa 26 4
10. Leveranser O 2
Il. Förvärv O l Relationsvariabler
12. Produktion O 4 22. Samarbete O
13. Koordinering O 1 Summa O
Summa O 21

Relativ vikt för variabelgrupperna
Interna variabler
Externa variabler
Relationsvariabler

Egenskaper hos orsaks- och effekt
variabler
Totalt antal variabler
Lägsta värde
Högsta värde
Medelvärde
Standardavvikelse

Orsaker
O
1
1

Orsaker

8
1
8
3.25
2.252

Effekter
0.81
0.15
0.04

Effekter

16
1
4
1.625
0.957

Korrelation (Speannan) mellan AG- och AE-värden: - 0.699

Relationstyper
Handlingsfrihet
Determinism
Omvärldsfokus
Interaktion

Sunlma

Antal
O
21
4
l

26

Relativ vikt
O

0.81
0.15
0.04



Orsaker
14
14, 17
14
14
14

Orsaker
15
15
15
15
15, 19,20,21

Orsaker

Orsaker
16

Orsaker

Orsaker
18
18
15, 18

Orsaker

19

Orsaker
15, 19,20
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Komplexitet som variabel
M-täthet 0.043
Vägkvot 0.182
Återföringsgrad O
b (AO) 0.960
b (AE) 0.725

Komplexitet som system i systemet

Variabler i CONCOR-block
l. Kvalitet
2. Produktutveckling
3. Systemleveranser
13. Koordinering
22. Samarbete

Variabler i CONCOR-block 2
4. Volymer
7. Kunskap
8. Gynnsamhet
11. Förvärv
12. Produktion

Variabler I CONCOR-block 3
15. Kundernas aktiviteter

Variabler i CONCOR-block 4
5. Marknadsandelar
16. Valuta

Variabler i CONCOR-block S
18. Konkurrens

Variabler i CONCOR-block 6
6. Produkter
9. Order
10. Leveranser

Variabler i CONCOR-block 7
19. Olyckor
20. Lagstiftning

Variabler i CONCOR-block 8
21. Efterfrågan

Effekter

Effekter

Effekter
4,7,8,9, 10, 11,12,21

Effekter

5

Effekter
6,9,10

Effekter

Effekter
9
9

Effekter
l



Orsaker
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Variabler i CONCOR-block 9
14. Branschutveckling
17. Teknisk utveckling

Effekter
l, 2, 3, 13, 22
2
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Beslutsfattare K2

Interna variabler AD AE
1. Gynnsamhet O 2
2. Kostnader O 1
3. Leveranstider O 1
4. Volymer O 1
5. Etablering i USA 1 O
6. Order O 1
7. Marknadsandelar O 1
8. Marginaler O 2
Summa 1 9

Externa variabler AD AE
9. Kundernas aktiviteter 5 O
10. Konjunktur 1 O
11. Arbetsmarknad 2 O
12. Efterfrågan O 2
13. Trovärdighet O l
14. Konkurrens 1 O
15. Prispress på marknaden 1 O
16. Svenska kostnadsökningar l O
Summa 11 3

Relativ vikt för variabelgrupperna
Interna variabler
Externa variabler
Relationsvariabler

Egenskaper hos orsaks- och effekt
variabler
Totalt antal variabler
Lägsta värde
Högsta värde
Medelvärde
Standardavvikelse

Orsaker
0.08
0.92
O

Orsaker

7
l
5
1.714
1.496

Effekter
0.75
0.25

O

Effekter

9
1
2
1.333
0.5

Korrelation (Speannan) mellan AO- och AB-värden: - 0.897

Relationstyper
Handlingsfrihet
Determinism
Omvärldsfokus
Interaktion

Summa

Antal
1
9
2
O

12

Relativ vikt
0.08
0.75
0.17

O
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Komplexitet som variabel
M-täthet 0.046
Vägkvot O
Återföringsgrad O
b (AO) 1.387
b(AE) 1

Komplexitet som system i systemet

Orsaker Variabler i CONCOR-block Effekter
9, 10 1. Gynnsamhet
9 4. Volymer
9 6. Order
9 12. Efterfrågan

Orsaker Variabler i CONCOR-block 2 Effekter
11 2. Kostnader
11 3. Leveranstider

Orsaker Variabler i CONCOR-block 3 Effekter
15, 16 8. Marginaler

Orsaker Variabler i CONCOR-block 4 Effekter
5. Etablering i USA 13

5 13. Trovärdighet

Orsaker Variabler i CONCOR-block 5 Effekter
9. Kundernas aktiviteter 1,4,6,12
10. Konjunkturen 1

Orsaker Variabler i CONCOR-block 6 Effekter
11. Arbetsmarknad 2, 3

Orsaker Variabler i CONCOR-block 7 Effekter
15. Prispress på markanden 8
16. Svenska kostnadsökningar 8

Orsaker Variabler i CONCOR-block 8 Effekter
14 7. Marknadsandelar

14. Konkurrens 7
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