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1~ BAKGRUND OCH SYFTE

Detta forskningsarbete innehåller ett försök till en taxonomisk

ansats för komparativa studier av (företags)organisation. I

detta inledande kapitel ämnar jag försöka redovisa några enligt

min bedömning betydelsefulla föreställningar inom ämnesområdet

'organisationsteori' , som verkat stimulerande och delvis styr

ande på detta arbete. Dessa föreställningar kan karaktäriseras

som av mig (och ofta av flera andra författare) upplevda in

kongruenser. Med valet av detta ord (inkongruenser) vill jag

framhålla att de i detta kapitel redovisade (och därmed

prioriterade) föreställningarna är de som jag (främst i arbetets

inledningsskede, men även i någon mån senare) inte kunde förena

i någon slags idealiserad/motsägelsefri referensram. Dessa av

mig upplevda inkongruenser har således utgjort den kanske främsta

inspirationskällan till och i detta arbete. Studien kan med

detta betraktelsesätt beskrivas som en mer eller mindre fram

gångsrik bearbetningsprocess av upplevda inkongruenser. Före

ställningen att denna bearbetning skulle utmynna i någon slags
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slutlig eliminering av inkongruenser ställer jag mig emeller

tid tveksam inför; snarare upplever jag en kontinuerlig föränd

ring i inkongruensmängden och en variation i min uppmärksamhet

på olika bitar däri.

Det synsätt på forskningsprojektets drivkrafter jag ovan skis

serat har sina rötter i ett inlägg i den vetenskapliga dis

kussionen kring individrnodeller av Miller et al (1960). Denna

skrift har inte enbart i viss mån färgat huvudlinjerna i be

skrivningen av projektets bakgrund (jfr detta kapitel) utan

även mitt synsätt på min egen roll i forskningsprocessen (jfr

kapitel 2). Min tolkning av Miller et als synsätt påverkar

därmed direkt eller indirekt hela detta arbete.

I detta kapitel behandlar jag också dels summariskt ett särdrag

i min forSkningssituation som jag bedömde vara väsentligt

för förståelsen av mina inledande beslut beträffande studiens

inriktning och~ i mer precisa formuleringar mina syften

med föreliggande arbete.

1.1

1.1.1

ETT ANTAL UPPLEVDA INKONGRUENSER

Termen organisation

En första inkongruens representerar för mig förhållandet att termen

'organisation' i varierande sammanhang refererar såväl till före

tag, sjukhus, statliga verk, kyrkosamfund, militära enheter o s v

som till den inre samordningen av individer i dessa "enheter"

(= "organisationers organisation"). Detta dubbla refererande är

för mig svårt att förena med min (mer grundläggande) föreställ

ning kring relationen mellan term och begrepp. Om detta senare se

vidare i kapitel 2.

'Organisation' i bägge ovanstående bemärkelser inryms under den

enligt min uppfattning relativt oprecisa (men alltmer nyttjade)
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etiketten organisationsteori. Därmed förpassas föreställningarna

om den inre samordningen (= organisationers organisation) till

att utgöra en hierarkiskt underordnad delmängd av området

organisationsteori. I denna studie arbetar jag nästan enbart

med denna delmängd. För att klargöra detta fortsättningsvis

i texten nyttjar jag skrivsättet '(företags)organisation'.

Bestämningen företags- är en konsekvens av valet av analysobjekt

i denna studie och parentesen representerar en antydan om att

resonemangen enligt min bedömning i de flesta fall äger genera

litet för andra organisationer än enbart de av typen företag.

1. 1. 2 Integrationsproblem

En annan inkongruens som jag upplevt kan beskrivas som den svaga

språkliga integration som existerar inom området organisations

teori. Denna medför t ex i många fall upplevelser av i realiteten

icke existerande motsägelser mellan olika empiriska studier inom

samma område. Den svaga språkliga integrationen begränsar vidare

ofta möjligheterna att se fruktbara generaliseringsvägar.

Denna brist på integration emanerar bl a ur ett såväl bitvis spe

kulativt som i högst grad brokigt vetenskapligt förflutet. Området

organisationsteori äger, för att anlägga en ensidigt kritisk syn,

en rik flora av osystematiserad empiri, tillförd av individer med

föga överlappande referensramar. Scott (1964) beskriver sin kri

tiska syn på området organisationsteori på följande sätt:

"There does not yet exist a single widely accepted theory of
organizations. What does exist is a number of more or less
well-developed conceptual schemes focused on varying aspects
of organizations; a rapidly growing collection of empirical
generalizations sometimes relevant to, but of ten uninformed
by, the conceptual schemes; a handful of descriptive studies
of concrete organizations or subunits of organizations; and,
of least interest for present purposes, a voluminous body of
materials which deplores or defends same aspects, or the very
existence, of organizations or which offers how-to-do-it
advice to the various types of organizational participants
or aspirants."
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Mina ansträngningar kommer i detta arbete att inriktas på att

försöka ge ett bidrag till den forskningsinriktning, som för

söker eliminera ovan nämnda inkongruens genom att arbeta med

att integrera olika partiella synsätt i en taxonomi. Jag

ämnar i denna studie försöka systematisera och integrera

(terminologiskt och begreppsmässigt) föreställningar kring

(företags)organisation i en taxonomi.

Arbetet med ovan nämnda taxonomi över (företags)organisation

representerar också en strävan att utveckla det metodologiska

inslaget i komparativa studier av organisationer, vilket i

sin tur skulle kunna möjliggöra ökad tillförsel av kunskap

och teoribildningar inom den s k organisations teorin.

Integration mellan partiella synsätt kan tillgå på åtmin-

stone två olika sätt. En forskare kan utgå ifrån språk som

han/hon l ) upplever som slutna eller svagt relaterade till över

gripande föreställningar och söka åstadkomma någon slags inte

grationsföreställning. Forskaren kan också utgå ifrån en upp

levelse av otillfredsställelse med en övergripande föreställning

och med den som utgångspunkt söka - via val av i sammanhanget föga

nyttjade språk - vidareutveckla denna. Det senare arbetssdttet

motsvarar närmast det jag i denna studie använder.

Jag ser dock inte förekomsten av konkurrerande eller t o m

motstridiga teorifragment som enbart en nackdel (jfr t ex

Jackson, 1964); speciellt inte i inledande vetenskapliga

studier på ett område. Vetenskapligt sökande initieras och

underlättas ofta i sådana (inkongruens)situationer (jfr bl a

Northorp, 1949). För att denna inledande fas i det vetenskap

liga arbetet skall bli fruktbar krävs dock enligt Jackson (1964)

att antagandena i de olika sammanhangen inte bara görs expli

cita utan därtill betonas. Därtill krävs att de nyttjade be

greppen har hög kongruens med de därvid refererade före

ställningarna och att begreppen sinsemellan är 'logiskt' rela

terade. I annat fall blir anknytningen mellan empirin och de

l) Med skiljetecknet 'I' avser jag fortsättningsvis 'alternativt'.
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konstruerade teoretiska begreppen osäker och det kan leda till

påståenden av typ "data talar för sig själva". Den sistnämnda

situationen, där explicit begrepps- eller teoribas nära nog

helt saknas, gör tolkning av forskningsresultat till någon

ting i hög grad godtyckligt och svårrelaterat till andra indi

viders föreställningar och forskningsarbeten.

Resonemanget i ovanstående stycke beskriver den bristande inte

grationen me l1an o lika särspråks 1) begreppsmängder • Därut-

över föreligger ytterligare ett integrationsproblem som inte med

nödvändighet "följer" olika särspråksgränser. Denna ytterligare

integrationsproblematik rör frågan: hur skall en forskare behandla

hierarkiskt skilda föreställningsnivåer? Skall integrationen

företrädesvis ske t ex via reduktionism eller via utvecklandet

av självständiga relaterande teorier (jfr också Jackson 1964)?

1.1.3 Aggregeringsproblem

I denna integrerande studie som representerar en ansats till

organisationstaxonomi möter jag vidare problemet: hur skall jag

i en taxonomi beakta ett antal individer och deras subjektiva

föreställningar om organisation där analys objektet just utgörs

av organisationen och där den senare utgör basenheten för den

följande komparativa analysen?

Ovanstående fråga implicerar två krav. Det ena kravet innebär

att en betraktare skall kunna skapa "en" bi ld av flera individers

redovisade föreställningar om (företags)organisation, medan det

andra representerar en strävan att möjliggöra jämförelser mellan

sammanfattningsbilder av analysobjekt.

l) Termen särspråk utvecklas ytterligare i det följande kapitlet.
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De frågeställningar som skisseras i ovanstående stycken behand

lar jag mer utförligt i appendix A under titeln 'aggregering'.

1. 1. 4 Konstruerade motsatsförhållanden

En ytterligare inkongruens jag upplevt ligger i ett flertal för

fattares betoning av existensen av några motsatsförhållanden

inom området organisations teori. Ett sådant utpekat motsatsför

hållande representerar distinktionen mellan s k mikro- och

makroansats. Med denna terminologi skulle detta arbete kunna

sägas domineras av ett mikroperspektiv. Med mikroansats menar

jag att en forskare mer söker att med utgångspunkt från vissa

"enheter" utarbeta ett systematiskt mönster som successivt

sammanförs till företeelser på hierarkiskt allt högre förstorings

nivå. Makroansatsen representerar den motsatta betoningen i

arbetet, d v s utgångspunkten tas främst i holistiska föreställ

ningar. Då jag betraktar denna mikro-makro-motsättning inte bara

som konstruerad utan också som mindre fruktbar för mina syften,

vill jag här betona de konsekvenser eliminerandet av denna för

mig ofruktbara differentieringsdimension medfört.

Jag ser mikroansatser som med nödvändighet byggda på holistiska

(=makro) föreställningar, vilka mer eller mindre medvetet och

fullständigt existerar i författarens föreställningsram. Denna

makroföreställning arbetar kontinuerligt som en föränderlig

referensmängd, vilken möjliggör planerandet aven forsknings

strategi också på detaljnivå (mikronivå). Referensmängden in

rymmer ett antal uppslagsändar som successivt systematiseras

i en kontinuerlig förändringsprocess fram emot den "slutliga"

modellen (j fr Danielsson och Törnebom, 1968). "Motsatsparet"

kan enligt min uppfattning karaktäriseras i termerna integreran

de och differentierande angreppssätt, där det förra närmast

skulle motsvara mikro- och det senare makroansats. Som jag i av

snittet om särspråk bl a söker framhålla, representerar begrepps

bildning och språkutveckling en samtidig differentierings- och
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integrationsprocess (efter tankegångar hos bl a Harvey et al

(1961».

Ett annat enligt mitt förmenande ofta angivet motsatsför

hållande täcks av begreppsparet fal1- respektive flerstudier

(de senare ofta i form av s k komparativa eller jämförande

studier). Liksom i det ovan redovisade fallet (mikro/makro)

råder också här snarast ett växelspel mellan de företeelser

begreppen representerar,men också här vill jag ifrågasätta

distinktionens fruktbarhet och snarast inrangera den bland

de öVerutnyttjade eller kanske t o m bland de uttjänta.

För att kunna utföra komparativa studier av flera analys-

objekt erfordras givetvis kännedom om eller tillgång på beskriv

ningar över de enskilda analysobjekten. Denna insikt kan er

hållas t ex via egna föregående 'djupstudier' av ett analys

objekt eller via tillgodogörande av tidigare forskares arbeten.

Den senare källan till kunskap kräver hos nyttjaren övertygel

sen om det vetenskapliga arbetets kumulativitet (jfr Churchman

och Emery, 1966). Enligt min bedömning behöver kunskapen om ana

lysobjekt sällan vara i någon bemärkelse fullständig för att en

komparativ ansats skall vara berättigad. Däremot bör kunskapen

överstiga någon slags tröskelnivå, som kan vara relaterad till

något kriterium på den tänkta komparativa studiens huvudsakliga

eller eventuellt lägsta beskrivningsnivå. Ett integrerat kompara

tivt angreppssätt kan i detta sammanhang stimulera till ett

sökande efter heterogeniteter eller kunskapsluckor inom organi

sationsteorin eller t o m innebära en för detta sökande frukt

bar forskningssituation.

Det existerar idag relativt få komparativa organisationsstudier.

Det organisationsteoretiska arbetet har, som jag uppfattat det,

inriktats dels på s k fallstudier och dels på generaliseringar

på hög abstraktionsnivå med ofta ringa empirisk förankring.
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Komparativa studier av organisation söker förenklat formulerat

uppnå någonting däremellan, nämligen empiriskt grundade gene

raliseringar under restriktioner i form av varierande grad av

situationshänsyn. En komparativ ansats innebär ett arbete mot

ett slags "theories of the middle range" för att låna en formu

lering från Merton (1957).

på lång sikt betyder detta att om antalet komparativa studier

ökar så kommer upplevelser av olikheter mindre ofta att eti

ketteras som undantag. Etzioni (1961) ger uttryck för den

rådande situationen, när han påstår att vid få modeller lik

heter tenderar att betonas och olikheter att ses just som

"undantag".

En annan konsekvens av dikotomiseringen mellan fall- och flerstudier

är att de med företrädesvis fallstudieförankring kan förefalla

att sträva emot att visa på den enskilda analysenhetens unikhet.

Detta är i och för sig riktigt i flera bemärkelser (jfr

kapitel 2 m fl). Jag vill emellertid framhålla att detta bl a

kan bero på att observatörerna delvis förbiser att unikhet inte

med nödvändighet är en egenskap hos analysobjektet utan kan vara

en produkt av det av betraktaren valda särspråk med vilket

analysenheten urskiljs och beskrivs. Området organisationsteori

har ännu inte med någon egentlig framgång utvecklats till att

omfatta området mellan unika beskrivningsnivåer och "svepande"

generaliseringar. Skälen till detta kan vara flera; jag avstår

dock här från att försöka precisera dem. Emellertid kan ett

taxonomiskt synsätt vid komparativa studier av organisation

kanske stimulera till förbättringar på just denna "mellanbeskriv

ningsnivå". Ett flertal författare har bedömt forskn ingssi tua

tionen mogen för en ökad betoning av de komparativa studierna

inom organisationsteori och flera av dem har sökt anlägga ett

taxonomiskt angreppssätt, men som jag skall försöka visa i

kapitel 3 uppfattas och används termen taxonomi på ett flertal

olika sätt. Denna inkonsistens i användningen mellan "etablerade"

författare beträffande begreppet taxonomi representerar den sista

inkongruens jag bedömt relevant att redovisa i detta inlednings-
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kapitel. I några fall stannar likheten mellan de nämnda "etable

rade" författarnas taxonomier och min taxonomi vid användandet

av samma term (d v s taxonomi).

Udy (1965) var inte den tidsmässigt förste bland de många som på

verkat mig i min inriktning mot komparativa organisationsstudier,

men hans explicita önskemål om eliminerandet av vissa svagheter

inom främst det metodologiska området påverkade starkt mitt an

greppssätt. Tidigare hade t ex Johnson (1963) doktorerat på en

'empirisk taxonomi' och Sells (1964) skisserat en 'taxonomi'

över organisationer. Exempel på andra forskare, som på ett be

tydelsefullt sätt (såväl konstruktivt som destruktivt) påverkat

och format min föreställningsram på det taxonomiska området ut-

gör Pugh et al (1963, 1968, 1969) Haas et al (1966) och Burns

(1967). Denna inkongruens' innehåll, d v s de olika författarnas

delvis skilda föreställningar, behandlar jag mer utförligt i

kapitel 3.

1.2 EN SPECIFIK FORSKNINGSSITUATION

Jag nämnde ovan att de inkongruenser som jag upplevt repre

senterar den kanske viktigaste inspirationskällan till detta

arbete. De har dock icke verkat isolerade utan i en forsk

ningssituation som äger särdrag. Dessa särdrag i forskningsmiljön

har givetvis påverkat mitt beslutsfattande i detta arbete, för

hoppningsvis inte bara i hämmande utan också i stimulerande rikt

ning. Jag finner det dock svårare att rangordna vilka inslag

i forskningssituationen som mest har påverkat forsknings

arbetet än att avgöra vilka inkongruenser i min föreställ

ningsram som i första hand irriterat och stimulerat mig.

Det föreligger emellertid åtminstone ett särdrag (utöver de som

redovisas i förordet) i min forskningsmiljö som jag bedömer

starkt påverkat detta forskningsarbete: valet av den empiriska
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förankringen (del C). Institutionsgruppens tradition med de

empiriska studierna till övervägande del förlagda till den

svenska byggnadsindustrin utövade här ett avgörande inflytande

på mitt beslut. Då jag själv genom en tidigare studie (Sjöstrand,

1969) förvärvat en viss kännedom om de speciella förhållanden

som råder inom svensk byggnadsindustri utgjorde detta en på

taglig fördel vid valet av denna studies empiriska förankring.

Mer om detta redovisar jag i inledningskapitlet i del C.

1.3 SYFTEN

De i ovanstående avsnitt redovisade inkongruenserna i min före

ställningsram omfattande området organisationsteori, sammantagna

med särdragen i forskningssituationen, har utgjort stimulansen

vid utformningen av detta arbete. De har därmed helt följd

riktigt utgjort bakgrunden till det nedan beskrivna syftet med

arbetet. Som successivt framgår i texten i senare avsnitt här

leder jag ur detta ett flertal delsyften, vilka jag dock snarast

betraktar som (hjälp)medel i forskningsprocessen.

I detta arbete ämnar jag försöka att ge ett bidrag till de metod

ologiska arbetet vid komparativa organisationsstudier. Detta skall

ske främst genom diskussion och applikation av ett taxonomiskt

angreppssätt.

Jag skall också försöka att utveckla ett särspråk som såväl till

en del integrerar skilda beskrivningsnivåer som sammanlänkar vid

organisationsstudier aktuella språkfragment.

Vidare ämnar jag ifrågasätta den utarbetade taxonomin på basis av

från denna taxonomi genererade klassifikationer och visa på forska

rens betydelsefulla roll som komponent i det taxonomiska systemet och

den vikt bl a hans/hennes val av särspråk spelar i sammanhanget.
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Slutligen ämnar jag försöka presentera och analysera några orga

nisationsteoretiskt grundade företagstyper och söka ange på vilka

egenskaper de baseras och i vilka olika situationer de kan tänkas

äga relevans.



18

2 Q> OM SÄRSPRÅK

I föregående kapitel preciserades studiens syften. Ett av huvud

syftena angav jag vara arbetet med att utveckla ett särspråk. som

integrerar olika beskrivningsnivåer vid studier av (företags)orga

nisation. I detta kapitel ämnar jag försöka redovisa och analysera

vad särspråk (och till särspråk relaterade föreställningar) repre

senterar för mig. Motivet till att jag väljer att diskutera av

gränsningen av analysobjektet i den senare delen av detta kapitel

är att jag just behöver sättet att se på särspråk som en grundval

för avgränsningsbeskrivningen.

Jag utgår då från analysobjektet. Generellt formulerat represen

terar det enligt mitt synsätt en individuell föreställning. som

individen i fråga därtill bedömer vara tillgänglig för forskning

med existerande (eller tänkbara) undersökningsinstrument. I denna

studie utgör min föreställning om företaget analysobjektet.

Observera dock att analysobjektet. som representerar den avgränsade
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enhet om vilken information inhämtas (här: företaget), inte be

höver vara identisk med den enhet varifrån information inhämtas

(här: individen). Till detta senare resonemang återkommer jag

bl a i inledningen av den empiriska applikationen (del C).

I de nedan följande avsnitten i detta kapitel ämnar jag diskutera:

l. relationen emellan ett analysobjekt och dess egenskaper,

2. begrepp och min syn på begreppsbildningens funktion som

led i en forskningsprocess,

3. distinktionen emellan term och begrepp samt termvalets

betydelse i ett forskningsarbete,

~' den övergripande föreställningen särspråk i relation

till ovanstående punkters (l, 2 och 3) behandling av

begrepp och termer samt

genomgående i dessa fyra avsnitt söka markera mina beslut och på

vilka områden de påverkar föreliggande arbete.

I detta kapitels femte och avslutande avsnitt applicerar jag

summariskt tre olika särspråk för att definiera och avgränsa

denna studies analysobjekt 'företaget' (i Sjöstrand, 1973a, redo

visar jag en mer utförlig beskrivning av avgränsningsprocesser av

detta slag). De tre nyttjade särspråken kan i tur och ordning eti

ketteras som ett 'systemsärspråk', ett 'organisationsteoretiskt'

särspråk samt ett 'företagsteoretiskt' särspråk.

2.1 EGENSKAPER

Ett analysobjekt kan enligt mitt synsätt karaktäriseras genom

dess egenskaper. Det har främst inom filosofin sedan mycket

länge diskuterats om ett analysobjekt representerar någonting

annat än en sammanfattning av egenskaper, där egenskaper i

en mycket allmänt hållen formulering kan sägas representera ett

sådant hänseende i vilket alla ifrågavarande analysobjekt

är "lika" (jfr också Ekman, 1947 och Österberg, 1972).

3-EFI



20

Ett annat sätt att karaktärisera relationen mellan analysobjekt

och egenskaper är att beskriva dem som hierarkiskt ordnade. Ett

analys objekt är med detta synsätt alltid hierarkiskt överordnat

de egenskaper en betraktare väljer att karaktärisera detsamma

med. Denna relativism omsätts i praktiken av den enskilde be

skrivaren. Det är viktigt hur denna omsättning i praktiken till

går, d v s vilka intensionella preciseringar beskrivaren tillför

analysobjektet.

Det är betydelsefullt av åtminstone två skäl för läsaren att

känna till mina ställningstaganden beträffande föreställningarna

om analysobjekt och egenskaper. För det första representerar

föreställningarna om egenskaper en viktig "länk" mellan

de studerade analysobjekten och det särspråk som väljs av

forskaren för beskrivningen av desamma. För det andra represen-

terar en beskrivning av egenskaper en betydelsefull ingrediens

i systematiseringen av beskrivningen av analysobjektet. Den

förstnänmda funktionen ("länk" mellan analysobjekt och särspråk)

presenteras utförligare i nedanstående avsnitt om begrepp. Den

senare funktionen återkommer jag till i del C. För en utförlig

diskussion av analysobjekt, egenskaper och deras inbördes för

hållande hänvisas till Österberg (1972).

2.2 OM BEGREPP

Innan jag kan redovisa min syn på särspråk och dess funktion i

forskningsprocessen behöver jag analysera några ingredienser i

dessa.

Ett flertal forskare (bl a McKinney, 1966) påstår att individen

strukturerar sina erfarenheter i s k begrepp. Enligt dessa

forskare motsvarar inte de individuella begreppen direkta per

ceptuella erfarenheter, då begrepp är en konsekvens av selektion

(jfr också Brodbec~ 1968). Denna selektion medför således att

betraktarens begrepp sällan (aldrig?:) reflekterar erfarenheter
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i all deras komplexitet och diversifikation.

Ovanstående påstående kan också formuleras på ett annat sätt:

begrepp representerar abstraktioner, som individen genomför i

sitt samspel med omvärlden. Abstraktionen består då av selek

tivitet, t ex baserad på erfarenheter och dispositioner, even

tuellt påverkade av ett mer eller mindre medvetet aktuellt

styrande intresse från observatörens sida. De "enheter" (objekt

med egenskaper) som abstraheras vid samspelet med omvärlden

blir därmed delar av begreppet. Relationen betraktare-omvärld

kan med detta synsätt ses som betraktarens experimenterande med

omvärlden genom kontinuerligt föränderliga föreställningar och

begrepp (jfr Miller et al, 1960).

En slutsats av ovanstående synsätt blir för det följande arbetet

att jag (analogt med bl a Miller et al (1960» vill betrakta min

rapport som ett försök till beskrivning av ett eget experiment

med en del av omvärlden, nämligen i första hand med området (före

tags)organisation. Denna formulering är dock inte helt korrekt då

min beskrivning (förutom av "traditionella" brister) karaktäri

seras av att beteckningen 'experiment' snarast refererar till en på

gående "trial-and-error"-process och inte till någon slags ren

odlad experimentell uppläggning i mer traditionellt vetenskaplig

bemärkelse. Ändock vill jag för mig själv och läsaren karaktäri

sera min relation till detta forskningsarbete med denna term. Jag

gör därmed explicit min föreställning om forskarens aktiva funktion

i forskningsarbetet ("nature is a construct of the observer",

Churchman, 1961) och innesluter också i detta det i forsknings

rapportsammanhang i dag triviala konstaterandet att forsknings

arbete innebär inlärning.

Låt mig efter denna fördjupning summera min föreställning om be

grepp. Jag väljer att beskriva begrepp som en sammanfattning av

objekt/egenskaper. Denna sammanfattning måste idealt vara (even

tuellt implicit) baserad på någon kriteriekombination, som t ex

kan vara avhängig forskningstraditionen på ett område och/eller

det specifika syftet meJ en studie. Begrepp är som angivits
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artificiella, vilket manifesterats i dessa kriterieval, som är nöd

vändiga för en betraktare att göra eftersom mängden tänkbara egen

skaper är "otänkbar".

2.2.1 'Typ' - ett slags begrepp

När en beskrivare nyttjar ett begrepp innebär detta att han/hon

mer eller mindre explicit antar att vad detta begrepp (för honom/

henne) representerar på något sätt skiljer sig från andra av honom/

henne använda begrepp. En begrepps användare måste följaktligen lita

till något kriterium, som särskiljer det utnyttjade begreppet från

den i övrigt existerande begreppsmassan. Detta medför enligt mitt

förmenande att de i ett sammanhang använda begreppen i förhållande

till motsvarande föreställningar representerar en klassifikation,

oavsett huruvida dessa begrepp medvetet, systematiskt relateras

till varandra eller ej. Denna klassifikation består av olika

grupper av sammanförda egenskaper. Det finns ett mycket stort

antal olika kriterier på basis av vilka detta sammanförande

kan ske; beslutet att nyttja ett visst begrepp innesluter där-

för en viktig klassifikation av omvärlden.

Jag ser 'typ' som närmast ett specialfall av begrepp, d v s typ

innesluter en mängd egenskaper, där dock det speciella förhållan

det med konstanta relationer mellan egenskaper föreligger. Jag kan

också formulera det på följande sätt: typer representerar en slags

idealisering eller renodling aven betraktares föreställningar.

Syftet med användandet av typer är inte att så väl som möjligt

approximera till föreställningar, utan snarare att med hänsyn till

en speciell situation förenkla dessa. Typer är således en mer prag

matiskt konstruerad form av begrepp (jfr McKinney, 1966).

Konstansen i relationer mellan egenskaper kan t ex syfta till

att möjliggöra jämförelser mellan analysobjekt som följakt

ligen karaktäriseras i dessa typtermer (jfr redovisningen i

kapitel 14 om ett antal företagsorganisatoriska typer). Typer

har därvid varit vanligt förekommande i komparativa sammanhang.

Jag vill för det följande resonemanget påstå att en typ är ett
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ytterligare steg i förenklingen av föreställningar om objekt/

egenskaper. Denna insikt om förenklingsprocessens existens och

dess innehåll utgör en viktig utgångspunkt för när och hur olika

typföreställningar är fruktbara att applicera.

Jag berörde ovan tanken att begreppsanvändning representerar

klassifikation av omvärlden. Detsamma gäller (jfr föregående

styckes resonemang) givetvis också typer, men en viktig skill

nad utgör insikten om att den idealiserings- eller renodlings

process som ovan beskrivits tillkommer.

Typer står m a o i en mindre omedelbar relation till en individs

föreställningar, vilket kan exemplifieras med de klassiska

ekonomernas föreställningar om 'organisation' (organisations

teorier) och 'företag' (ekonomisk teori/mikroteori), som således

för mig representerar ett användande av typer. Till detta område

återkommer jag dels nedan i avsnittet om särspråk och dels i

nästa kapitel.

I kapitel 14, 'några klassifikationer och en typologi', disku

teras ovanstående typföreställning mer konkret på basis av det

i denna studie insamlade empiriska materialet.

2.2.2 Begrepps intension och extension

Utöver förmågan hos begrepp att styra föreställningar (dvs att

påverka vetenskapsmannens verklighetsuppfattning) äger de ett

mer subtilt, men icke mindre väsentligt inflytande via förmågan

att helt eliminera potentiellt betydelsefulla "bitar av verk

ligheten". Jag skulle vilja formulera det så, att när en

forskare ställs inför ett studieområde föreligger hos honom/henne

en benägenhet att acceptera en existerande begreppsmängd snarare

än att utifrån egna föreställningar seriöst besluta om de tidigare

av andra forskare fattade besluten är i sammanhanget helt rele

vanta. Observera att resonemanget hänför sig till begrepp och

icke till terminologi; det senare blir i detta sammanhang med

mitt synsätt ett mer trivialt problem.
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Ovanstående resonemang antyder att jag upplever relationen mellan

begrepp och föreställning som dubbelriktad. Den existerande be

greppsmängden i en individs medvetande påverkar individens

föreställningar om omvärlden. Omvänt: en individs föreställ

ningar påverkar hans val av begrepp. Jag skulle önska att främst

den sistnämnda relationsriktningen mer uppmärksammas, d v s

arbeten som beaktar interaktion i riktning från föreställning

till revidering/konstruktion av begrepp. Varje begrepp, som

på detta sätt representerar ett utsnitt av föreställningar om

objekt och deras egenskaper, har en "innehållslig" eller inten

sionell mening. Ett begrepps intensionella mening avgörs av

de egenskaper, som begreppet ifråga t ex aven forskare rela

teras till. När jag erinrar om att jag ovan definierade begrepp

som en egenskapsselektion utförd på basis av vissa traditionella

eller pragmatiska kriterier blir måhända bilden klarare.

Ned ett begrepps "omfång" eller extension avses alla objekt på

vilka begreppet av betraktaren bedöms vara tillämpligt. Dessa

redovisas vanligen meddelst en uppräkning (jfr Bunge, 1967).

Fr o m kapitel 7, 'rollskeendet' , kommer jag att i stor utsträck

ning arbeta med föreställningar om intension och extension vid

uppbyggandet aven taxonomi över (företags)organisation. De utgör

viktiga redskap i själva uppbyggnads- eller strukturerings-

processen.

2.2.3 Observabler och (teoretiska) härledningar

Det är relativt vanligt förekommande i resonemang kring begrepp

att författare gör en distinktion mellan två slag av begrepp

(utöver t yp re s onemang i den form jag ovan kort diskuterade),

där det särskiljande kriteriet utgörs av "grad av självklarhet"

(ofta omedelbart upplevd) eller konsensus rörande de samman

förda egenskapernas existens. Denna distinktion påverkar mitt

arbete på två sätt, vilket kommer att successivt framgå nedan.
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Låt mig först referera ett par välkända exempel. Jag väljer då

Brodbeck (1968) och Willer & Webster (1970). Brodbeck talar om

skillnaden mellan vardagsord och vetenskapliga ord. Hon menar

att vissa egenskaper i omvärlden klart framträder för betraktare

och närmast "ropar efter en etikett". Dessa kallar hon 'vardags

ord'. Andra egenskaper måste emellertid en betraktare "skära ut"

och de kallar hon 'vetenskapliga ord' eller 'begrepp'.

Willer & Webster (1970) beskriver i stället i sitt särspråk

observabler och (teoretiska) "constructs". I observabel lägger

de en föreställning om omedelbarhet och konsensus. De menar

därtill att observabler är "direkt" förmedlingsbara via sinnes

förnimmelser medan de (teoretiska) "constructs" inte är det,

utan snarare representerar en högre grad av abstraherande av

egenskaper. Viktigt är vidare att de senare måste äga vad jag

fortsättningsvis skulle vilja beteckna som teoretisk relevans.

d v s att de bl a kan integreras med andra "constructs".

Willer & Webster tillfogar i en fotnot att denna analytiskt be

tingade dikotomisering snarast bör betraktas som om den mot

svarade ett kontinuum i en rymd. Dimensionerna i denna rymd

utgörs bl a av abstraktionsskillnader och olika grader av

teoretisk relevans. Detta senare påstående är något jag vill

ta fasta på för senare resonemang. Jämför också Kaplans (1964)

behandling av ett s k empiriskt-teoretiskt kontinuum. I an

slutning till Brodbecks (1968) och Willer & Websters (1970)

synsätt vill jag markera att jag i fortsättningen låter be

grepp representera hela den diskuterade rymden och reserverar

dem således inte enbart för kvalitativa beskrivningsändamål.

För kommande redovisning vill jag redan på detta stadium markera

min skepsis gentemot ett flitigt bruk av teoretiska dikotomise

ringar. Jag ser dem visserligen som i många fall nödvändiga för

enklingar, men vill framhålla att de bör brukas restriktivt och

framför allt medvetet (d v s relaterande till krav i en specifik

situation) just p g a att de innebär en så hög grad av för-



26

enkling. Det finns påtagliga risker för att de via val av begrepp

införs i en studie implicit eller t o m helt omedvetet.

De kanske största förenklingarna och de viktigaste (eventuellt

dolda) antagandena genomförs enligt min uppfattning redan vid

val av begrepp och (som jag nedan skall visa) därmed vid val av

särspråk. De antaganden som mer konventionellt formuleras i

dessa begrepp/särspråk är naturligtvis också synnerligen be

tydelsefulla, men detta är mer uppmärksammat och etablerat i

det vetenskapliga forskningsarbetet.

2.3 OM TERMER

Jag nämnde i föregående avsnitt att jag betraktade särspråket

som avgörande för en studies framgång. Vidare antydde jag att

jag i detta arbete gör en skillnad mellan å ena sidan begrepp

och å andra sidan den term som står för begreppet i fråga. Denna

distinktion är utbredd i nutida logik, där således en term ses

som en slags etikett för ett begrepp (jfr bland många t ex

Hempel, 1965 eller Bunge, 1967). Detta medför att kommunika

tionssvårigheter mellan individer kan beskrivas som bestående i

att å ena sidan samma (valda) term kan referera till olika be

grepp och å andra sidan att olika termer kan (råka) referera

till samma begrepp.

Det föreligger vidare en ytterligare komplikation i de fall att

en författare "lånar" termer från en situation till en annan.

Valet av termer kan då dölja förankringar i ursprungssituationen

som den nya situationen saknar. Analogt resonemang gäller även

den ovan anförda begreppsdikotomin.

Som ovan framgått väljs också termer eller begreppsetiketter och

dessa val utgör en viktig ingrediens vid val av särspråk, t ex

som här för beskrivning av analysobjektet (företags) organisation.
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Nästa avsnitt söker visa integrationen av de ovan redovisade

föreställningarna, d v s särspråket.

2.4 BEGREPP + TERMER SÄRSPRÄK? 1)

Särspråk representerar för mig en sammanfattning av föreställ

ningar, begrepp och termer med de innehåll i dessa ord jag

tidigare i kapitlet redovisat. Det är vanligt att forskare

reserverar 'särspråk ' för t ex enbart den termino logiska "nivån" ,

men i mitt tidigare resonemang har jag pekat på sambanden mellan

föreställningar och begrepp och mellan begrepp och termer. Dessa

samband utgör motiven för mitt beslut. Särskilt har kanske in

sikten om att val sker såväl av begrepp som termer, och att

dessa val kan göras helt oberoende av varandra, spelat in.

Genom att välja att betrakta särspråk som integrationsprodukten

av föreställningar, begrepp och termer försöker jag säkerställa

att valen av begrepp och term sker på ett medvetet ömsesidigt

beroende (= integrerat) sätt. Viktiga inspirationskällor till

detta beslut (men därför inte nödvändigtvis av samma uppfatt-

ning) har varit Whorf (1956), Miller et al (1960), Churchman

(1961), Chomsky (1969) samt Chomsky och Skinne r i Jakobovits

och Miron (ed) (1967).

Jag har i ovanstående avsnitt penetrerat analysobjekt, egenskaper,

begrepp, termer och särspråk, allt i avsikt att bygga en platt

form från vilken min ansats till taxonomi över (företags)organisa

tion kan utvecklas och därmed möjliggöra komparativa studier med

en förhoppningsvis delvis förbättrad metodologi. Betydelsefull

för helheten har vidare varit min beskrivning av hur jag ser på

individen relaterad till sin omvärld. Detta manifesteras bl a

i en beskrivning av hur jag ser på mig själv i detta forsknings

arbete. Vidare har jag betonat vad särspråk för mig representerar

och därmed också hur jag ser på dess funktion i detta arbete.

l)
Det kan förtjäna att påpekas att särpråkanvändning har en
kommunikativ sida. Ett särspråk är vanligen avsett för en
bestämd målgrupp och kan således icke vara helt individ
specifikt.
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Innan jag kan gå vidare från denna punkt och behandla mer

i detalj vad taxonomi och komparation för mig representerar och hur

jag ämnar välja särspråk för taxonomin skall jag i nedanstående av

snitt söka avgränsa analysobjektet 'företag'.

2.5 OM AVGRÄNSNING AV ANALYSOBJEKT

I inledningen av detta kapitel förutskickade jag ett försök att

via tre olika särspråk söka definiera och avgränsa denna studies

analysobjekt 'företaget'. Nyttjandet av ett flertal särspråk

motiveras av insikten om etiketters osäkerhet och den mångfald

av referenser till olika föreställningar de kan omsluta (jfr

ovan avsnittet om termer). Vidare arbetar särspråk på så sätt

att de eliminerar områden från beaktande och därvid medverkar

till att existerande särspråks etablerade "gränser" sällan

ifrågasättes och/eller överskrides med utgångspunkt från en en

skild studies specifika syften.

Jag finner de på basis av ovan förda resonemang nödvändigt att

företa en analys av några olika framförda beskrivningar och av

gränsningar av denna studies analysobjekt, s k 'företag', och

därtill av den aspekt på 'företag', nämligen organisation, som

studien koncentreras på. I inledningen till detta kapitel redo

visade jag min syn på vad ett analysobjekt i denna undersökning

representerar. Interimistiskt tilldelade jag analysobjektet

etiketten 'företag'.

2.5.1 Tre särspråk för avgränsningsprocessen

Användandet av tre särspråk representerar för mig inget försök

att åstadkomma något slags approximering av "den faktiska av

gränsningsprocessen" utan mer ett försök att strukturera mina

tankegångar för att hjälpa en betraktare.
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Applicerandet av det första särspråket (ett systemsärspråk) leder till

en preliminär definition av analysobjektet medan det andra (ett

organisationsteoretiskt särspråk) leder dels till ett "avstäm

ningsmoment" och dels till en ytterligare intensionell precisering

av vad analysobjektet representerar. I det tredje särspråket

(ett företagsteoretiskt sådant) tillförs ytterligare kriterier

rörande den definitiva beskrivningen och avgränsningen av analys

objektet.

Nyttjandet av det första av de tre särspråken innesluter samtidigt

ett ställningstagande för ett grundläggande analytiskt motiverat

synsätt, som såväl i första steget av detta avsnitts avgränsnings

diskussion som på ett flertal punkter i senare kapitel påverkar

mitt arbete. Denna distinktion, som i det följande beskrivs ut

förligare, representerar som jag ser det systemsärspråkens primi

tiva (i Zetterbergs, 1967, bemärkelse) begrepp. Primitiva i det av

seendet att de har en extra-logisk funktion och att övriga begrepp

i särspråket kan härledas via någon använd logik och dessa primi

tiva begrepp.

Många av systemsärspråkens "bakomliggande" föreställningar före

kommer även i andra av dessa helt oberoende särspråk (jfr tidigare

sociologer som Comte och Pareto m fl), men just i systemsärspråk

har föreställningarna sammanförts och marknadsförts på ett slag

kraftigt sätt.

I det andra steget av avgränsningsprocessen sätter jag upp som

(interimistisk) målsättning att definiera ett mer omfattande

analysobjekt än 'företaget', nämligen 'organisationen'. Mitt sär

språk hämtar jag i första hand från författare som inom ämnes

området organisationsteori på olika sätt definierat eller be

skrivit begreppet 'organisation'. Samtidigt kan steg två och de

där beskrivna avgränsningarna sägas fungera som en slags referens-

mängd till de i steg ett (ovan) i systemsärspråkliga termer fram

tagna definitionerna.

Slutligen söker jag i det tredje steget karaktärisera analys-
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objektet i denna studie (d v s 'företaget') på två delvis skilda

vägar. dels via en metod som jag betecknar som 'additiv' och

dels via klassifikatoriska förfaranden (de senare beskrivs grund

ligare i kapitel 3). I bägge fallen söker jag arbeta med vad jag

tidigare betecknat som ett 'företagsteoretiskt' baserat särspråk.

2.5.2 En första avgränsning av analysobjektet

Låt mig inledningsvis sammanfatta vad jag lägger i begreppet system.

En betraktares konstruerade och prioriterade komponenter/egenskaper

samt likaledes konstruerade och prioriterade relationer utgör ett

system. Såväl komponenter/egenskaper som relationer skall äga en

viss varaktighet. I Sjöstrand (1973a) utvecklar jag mer utförligt vil

ka tankegångar som ligger bakom denna sammanfattning. Jag vill dock

i detta salIIllanhang förtydliga att termen "konstruerade" markerar

dels att distinktionen komponent-relation är analytiskt betingad

och dels att betraktarens roll går vida utöver en s k "upptäckares".

Vidare indikerar begreppsparet komponenter-egenskaper föreställ

ningen att människan inte kan tänka sig egenskaper utan objekt

(och tvärtom). Mitt synsätt är hittills analogt med en av Hall &

Fagen (1956) framförd definition (se Sjöstrand. 1973a), även om jag

mer aktivt och explicit betonar forskaren-observatörens roll

samt att jag dessutom tillför definitionen ett krav på varak

tighet. Kravet på varaktighet avser givetvis icke absolut

varakti ghe t.

Vid en genomgång av ett antal av de bland 'organisationsteo

retiker' mest uppmärksammade definitioner av begreppet system

är heterogeniteten påtaglig. Detta trots (system)betraktelse

sättets generalitet. Heterogeniteten och de val som möter en

betraktare i en tillämpningssituation har jag behandlat i ett
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annat sammanhang (Sjöstrand, 1973a). För detta arbete är dock

mina slutsatser kring en upplevd grundläggande likhet i defini

tionsfloran av intresse. Denna likhet består i att flertalet

författare talar om distinktionen mellan å ena sidan komponent

och å andra sidan relation. De använder dock sins emellan något

olika termer/begrepp; i stället för komponent t ex 'objekt' och

'element'. i stället för relation de snävare föreställningarna

'interaktion' och 'samordning'. Just denna åtskillnad mellan

två 'grupper' av föreställningar utgör den analytiskt betingade

distinktion, som jag skulle vilja beteckna som en av systemsyn

sättens eller systemsärspråkens mest grundläggande eller för att

åter använda Zetterbergs (1967) språkbruk: primitiva.

Jag kommer för den följande framställningen att välja termerna

kOmponent respektive relation för att beskriva ingredienserna i

denna (analytiska) föreställning. Att jag så starkt framhåller

att föreställningen är analytiskt betingad är avhängigt min upp

fattning att komponenter inte kan utskiljas/avgränsas intensionellt

utan att betraktaren använder relationsföreställningar. ~~r om

detta längre fram i detta arbete.

Det ligger ingenting revolutionerande i distinktionen emellan

komponent och relation. Det representerar ett nyttjande av

ett särspråk som kanske inte tidigare på samma sätt använts inom

organisationsteoretiskt arbete. Revolutionerande blir enligt mitt

förmenande en ansats först om den på ett avgörande sätt bidrar

till:

a. ökad ~~~y~~~nb~~ om ett problem,

b. förbättrad möjlighet till 2!2~1~~!2!~1~!iggsamt

c. ökad förståelse för ett problems innebörd.

I detta avseende föreligger ett konkurrensmoment mellan teorier,

modeller, begreppssystem och föreställningar vad avser problem

täckning.

Som ofta händer när en äldre föreställning på nytt uppmärksammas,

eventuellt i en formulering som medför främmandegörande men ren-
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odling av tankeinnehållet, så tenderar det tidigare brukade sär

språket att förträngas.

Den inledande definitionen av begreppet system utgör en grund

beståndsdel i den intensionella systemsärspråkligt baserade av

gränsningen av analysobjektet 'företag'. Med ett extensionelit

synsätt kan alla 'företag' definieras genom en fullständig upp

räkning av respektive etiketter. Denna definition är emellertid

i detta fall uppenbart torftig och måste ersättas med en inten

sionellt grundad definition.

Ja~ betraktar 'företaget' som ett öppet system. De övervä~anden

som lig~er bakom detta ställnin~stagande återfinns i Sjöstrand

(1973a). Detta medför att kriterierna för avgränsningen av sy

stemet från miljön måste utformas med någon form av inby~gd

flexibilitet. Till det praktiska förverkligandet av detta för

denna studie återkommer jag i den empiriska applikationen.

I Sjöstrand (1973a) beskrev jag ett flertal olika sätt att ytter

ligare precisera s k öppna system, nämligen i föreställningar

kring adaptivitet, strävan mot på nå~ot sätt definierad ordnin~,

stabilitet i denna ordning samt differentierin~ (inom systemet).

Katz och Kahn (1966) ser samtli~a som utmärkande dra~ för öppna

system, men de är enligt min uppfattning inte helt relevanta

som beskrivning av analysobjektet 'företag' utifrån strikt sy

stemsärspråkliga grunder.

Jag antydde i avsnittet om definitioner av be~reppet system i

Sjöstrand (1973a) en viss oro för många författares användande

av animeringar vid beskrivning av organisationer, speciellt om

detta skedde integrerat med andra svåravgränsade men väletable

rade särspråk (t ex systemsärspråk). Denna oro kan betraktas

som ett specialfall aven hos mig förankrad skepsis mot ana

logi resonemang.
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Jag menar att analogier i många sammanhang kan vara mindre
lämpliga då de tenderar att förenkla och betona vissa specifika
och begränsande egenskaper hos objekten för analogin utan att
alltid lika klart visa på denna begränsning i synsättet. Vidare
kan analogier (därför) verka förvirrande genom att framkalla
associationer hos en läsare långt utöver vad författaren förut
sett. Analogier är emellertid också förenade med fördelar och
då främst i det avseendet att de kan fungera som referenspunkter
i en språkrymd, vilka kan vara väl etablerade och därmed tids
mässigt underlätta kommunikation. Analogier kan således något
förenklat sägas vara behäftade med genvägars alla svagheter men
också med deras fördelar.

Med detta konstaterande i minnet återvänder jag till de nyttjade

preciseringarna av föreställningen öppet system vad gäller analys

objektet. Begreppet adaptivitet täcker inte hela samspelet mellan

system och miljö, eftersom systemet också självt påverkar sin

miljö. De resterande tre föreställningarna kring öppna system;

strävan mot någon slags ordning, stabiliteten i denna ordning

samt differentiering inom systemet, förefaller dock enligt mitt

förmenande vara relevanta avgränsningskriterier i fråga om ana

lysobjekten i detta arbete.

I och med detta avsnitt har jag dels redovisat den för de följande

resonemangen viktiga analytiskt betingade distinktionen mellan

komponent och relation och dels redovisat ett antal begrepp (och

termer) i systemsärspråken, vilka delvis valts för att karak

tärisera analysobjektet 'företaget'.

Ett 'företag' kan således ses som ett öppet system, såväl adap

tivt till som påverkande sin miljö, strävande mot något slags

ordning under stabilitetsrestriktion och utvecklande differen

tiering inom systemet.

Visserligen har jag via denna precisering närmat mig en defini

tion av min föreställning om 'företaget', men huruvida denna är

fullständig nog för kommunikation till andra forskare och för

mina syften i detta arbete har jag ännu inte definitivt fast

slagit. För detta ändamål bedömer jag en genomgång av etablerade

organisationsteoretikers föreställningar och beskrivningar av

organisation vara på sin plats. Denna genomgång motsvarar i mitt

tidigare resonemang applicerandet av ett andra särspråk (ett
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organisationsteoretiskt särspråk). Dessa resonemang utgör sam

tidigt en lämplig referensmängd (bas för jämförelser och vär

dering) för ovanstående systemsärspråkliga formuleringar.

2.5.3. En organisationsteoretisk avgränsning

I detta avsnitt ämnar jag försöka att konfrontera min från före

gående delavsnitt hämtade, i första hand systemsärspråkligt

grundade, beskrivning av 'företaget' med etablerade organisations

teoretikers föreställningar om detsamma. I detta delavsnitt

komrr.er jag interimistiskt att använda 'organisationen' som ana

lysobjekt för att i det följande delavsnittet presentera ett

antal kriterier, på vilka några alternativa företagsdefinitioner

baseras.

Genomgången av ett antal organisations teoretikers föreställningar

om 'organisation' är nödvändig i detta arbete av främst två skäl.

För det första utgör organisationsteoretiska föreställningar en

lämplig referensmängd för det föregående avsnittets systemsär

språkligt baserade avgränsningsarbete beträffande analysobjektet.

För det andra tillkommer nödvändigheten av att klarlägga rela

tionen mellan de bägge delvis skilda föreställningar som inter

imistiskt förenats under den gemensamma etiketten 'organisation'

(jfr kapitel l, sid 8).

Som jag sökt visa i den utförligare diskussionen i Sjöstrand

(1973a) i avsnittet om definitioner av begreppet 'organisation'

föreligger en viss enighet hos ett flertal s k "etablerade"

forskare. Denna "enighet" gäller forskare som samtliga arbetat

med syftet att söka formulera en relativt generell beskrivning

av innebörden i begreppet organisation. Denna relativa konsensus

utgör för mig i detta avgränsningsarbete en godtagbar plattform

att utgå ifrån.

Den föreställning om 'organisation', som en genomgång av ett

antal organisations teoretikers uppfattningar medfört, har jag

i Sjöstrand (1973a) sammanfattat i fem huvudingredienser:
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l. existens av ett flertal enheter fortsättningsvis kallade

komponenter (dessa kan t ex utgöras av individer);

2. existens av interaktionsrelationer mellan dessa komponen

ter, vilket sammantaget med den förstnämnda ingrediensen

(existensen av komponenter) representerar karaktäristika

för system enligt föregående avsnitt (så långt således

kongruens i föreställningarna hos systemsärspråkanvändare

och organisationsteoretiker);

3. existens av relationer i en för agglomeratet urskiljbar

(föränderlig), ofta komplex målsituation;

4. hierarkisk och/eller funktionell differentiering hos de

ingående komponenterna samt

5. ett krav på varaktighet.

Det femte kriteriet förekommer dock mindre ofta explicit hos

organisationsteoretiskt inriktade författare.

Ovanstående redogörelse utgör den andra i den sekvens på tre,

som inledningsvis i detta kapitel förutskickades. I nästa del

avsnitt, om 'företag', ämnar jag söka visa på några karaktäristika

som sammantagna med ovanstående beskrivning av organisation av

gränsar begreppet 'företag'. Låt mig innan detta kort behandla

den inkongruens kring termen/begreppet organisation jag angav

i föregående kapitel. Jag har upprepade gånger talat om det

problematiska i existensen aven term för två föreställningar

och det särskilt svårhanterliga i att såväl termen som före

ställningarna är centrala och frekventa inom organisationsläran.

Termen organisation refererar dels till ett allmänbegrepp som

omsluter enheter som företag, sjukhus, kyrkosamfund, regementen

o s v och dels till en aspekt (= organiserandet) på desamma.

M a o termen refererar samtidigt till såväl en aspekt på som

till helheten av de objekt just denna aspekt avgränsar. I denna

studie begränsar jag mig till studiet aven typ av dessa objekt,

nämligen 'företag', samt den nämnda aspekten (= organiserandet)

på dessa; d v s sammantaget blir studieområdet företagsorganisation.

4-EFI
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Det organisationsbegrepp som tidigare i detta kapitel definierades

som ett öppet system, differentierat (hierarkiskt/funktionellt)

varaktigt (relativt), med en urskiljbar (föränderlig) komplex

målsituation angavs som det vidare av de två ovan refererade. Be

skrivningen gäller givetvis efter ovanstående resonemang också

för aspekten på dessa objekt. Mer o~ detta kommer att framgå

främst i kapitlet om relationsföreställningar i del B.

2.5.4 En 'företags teoretisk' avgränsning

I föregående avsnitt arbetade jag interimistiskt med organisa

tionen som analysobjekt. Ett av motiven till detta förfarande

utgjorde föreställningen om att företeelsen 'företag' represen

terar ett specialfall av (eller, annorlunda formulerat, en del

mängd av) begreppet organisation. Arbetet med avgränsningen av

det interimistiska analysobjektet representerar med detta syn

sätt en etapp på vägen mot uppfyllandet av målsättningen med

kapitlet som helhet, något som jag också inledningsvis refererade.

Jag återgår således i detta avsnitts avslutande delavsnitt till

att direkt behandla denna studies faktiska analysobjekt, näm

ligen 'företaget'. Jag skall här söka visa på några 'företags

teoretiskt' baserade sätt att avgränsa detta och på vilka pre

misser respektive avgränsningar vilar.

~un framställning tidigare i detta kapitel implicerar att ett

intensionellt avgränsnings arbete kan ske på ett mycket stort

antal sätt. De olika aspekter som författare anlägger på "samma"

analysobjekt är vidare svåra eller t o m omöjliga att med bi

behållandet av den intensionella betydelsen transformera till

det särspråk som jag i denna studie väljer att begränsa mig till

att arbeta med. Jag är t o m osäker på huruvida tra~sforma

tioner av denna karaktär över huvud taget är genomförbara.

Jag avser att i detta avsnitt försöka karaktärisera föreställ

ningar om 'företag' på i huvudsak två olika sätt. Den första

beskrivningen grundar jag på de två föregående delavsnitten i

detta kaptiel. I dessa definierade jag vad jag lade in i be-
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greppet system och några andra fragment ur systemspråk och

med detta som bas utvecklade jag en första definition av

begreppet 'företag', formulerat som en kriterielista vars

krav måste uppfyllas. Denna senare nämnda definition kom

pletterades och reviderades via konfrontation med som referens

mängd arbetande organisationsteoretiska föreställningar. Denna

beskrivning vill jag beteckna som additiv eftersom den söker

precisera be~reppet 'företag' via kriterier som kompletterar

organisationsbegreppet. Ett något annorlunda sätt, vilket

jag nedan redogör för, utgör ett klassifikatoriskt-hierarkiskt

förfarande.

Den s k klassifikatoriska-hierarkiska metoden innebär att jag

(som förut) utgår från en viss föreställning om begreppet

organisation, men att jag istället för att additivt tillföra

kriterier för att beskriva 'företag' väljer att söka en aspekt

på organisationer som spjälkar dessa i olika (under)klasser,

där målsättningen är att en av klasserna just skall represen

tera 'företag'. Detta åstadkommer jag inte genom att själv

intuitivt generera och prioritera olika kriterier utan genom

att analysera andra författares klassifikationer och de grun

der på vilka dessa vilar.

Skillnaden mellan de bägge arbetssätten framstår kanske klarast

om jag pekar på att i det förstnämnda ("additiva") fallet

arbetar jag utan samma grad av hänsyn till att restmängden

(= icke-företag) skall bilda "meningsfulla" enheter. Detta

senare krävs i en klassifikatorisk ansats.

Jag nämnde ovan i ett tidigare avsnitt några av de svårigheter

som möter en betraktare, som i sitt forskningsarbete skall till

godogöra sig, tolka, andra författares studier. Samma svårig

heter föreligger givetvis också i detta steg, där jag söker

s k (jfr föregående stycken) additiva preciseringar av företeelsen

'företag' med utgångspunkt från en föreställning om organisationen.

Jag ämnar uppehålla mig främst kring två karaktäristika som verkar

på detta sätt.
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Dill (1965) refererar bl a till Weimer (1962) och Eells & Walton

(1961) när han talar om en ekonomisk aspekt som ett karaktäristi-

kon på 'företag' (= "Business organization"). Ett annat karaktäristi

kon utgör produktion av varor och/eller tjänster och där refererar

Dill bl a till ,fueeler (1962) och Etzioni (1961). Dill summerar

sin redogöre lse:

" ••• business organizations exist primarily to produce
or distribute goods and services in a society. The basis
for relating business to the rest of society is primarily
economic; unlike the case with military, religious, and
governmental organizations, the basis is seldom moral,
t radi tional, or charismatic. "

Tidigare i detta avsnitt beskrev jag ett något annorlunda sätt

att avgränsa begreppet 'företag', nämligen via ett slags klassifi

katoriskt hierarkiskt förfarande. Den ovan citerade sammanfatt-

ningen av Dill (1965) representerar i sin formulering en slags

länk mellan dessa bägge sätt att avgränsa analysenheten. Han

refererar nämligen i sin tur i sammanhanget till bl a Blau &

Scott (1962), som preciserat begreppet 'företag' i en klassifika

tion byggd på kriteriet vem som har störst nytta av organisationen

("cui bono" , se vidare kapite l 3). Blau & Scotts typer b lev med

detta kriterium "mutual benefit organizations", "business concerns",

"service organizations" och "common wealth organizations". De

som enligt Blau och Scott drar mest nytta av dessa är i tur och

ordning medlemmarna, ägarna, klienterna och allmänheten.

Blau & Scott (1962) arbetade sannolikt inte med målsättningen

att resultatet bl a skulle innefatta en klass 'företaget', även

om detta blev fallet. I och med detta skiljer sig Blau's och

Scott's förfarande från den additiva metoden och i deras situa

tion blir klassifikatörens målsättningsproblem mer akut. Som en

följd av målsättningsproblem uppkommer sannolikt ofta hetero

geniteter i utfallen och därvid också svårigheter med kompara

tioner. Mer om olika typologier och en kritisk analys av dessa

följer i nästa kapitel. Företag kan tills vidare enligt det

additiva förfaringssättet definieras som en ekonomisk organisa

tion som producerar varor och tjänster.
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Jag nämnde tidigare att jag skulle söka att mer konkret dis

kutera några olika föreställningar om individuella företag

och på vilka kriterier avgränsningarna baseras. De flesta

av kriterierna på organisation och företag ger ingen ledning för

hur en betraktare skall isolera enskilda företag från varandra.

Jag nämnde ovan i diskussionen kring öppna/slutna system om

problemet (och betydelsen av) hur en betraktare skall avgöra

vilka relationer och därmed komponenter som skall antagas arbeta

"utanför" systemet. Låt mig avslutningsvis i detta avsnitt

skissera några tänkbara konkreta avgränsningskriterier för det

individuella företaget. Observera att ovanstående kriterier av

seende begreppet företag som en förutsättning naturligtvis ~ven

de måste vara uppfyllda.

En tänkbar väg vore att låta komponenter av typ individer avgöra

den intensionella avgränsningen av det enskilda företaget. Indi

vider kan välja kriterier som belönings-sanktionsbild, angivna

relationer, olika föreställningar knutna till tidsdimensionen

(t ex del av individens aktiviteter som han/hon hänför till någon

komponent/system), etikettsidentifikation m fl. Individer kan

alternativt välja att för sina speciella syften konstruera be

skrivningar som produktionshomogenitet, inflytandestruktur eller

juridisk homogenitet. För den empiriska applikationen har, som

framgår utförligare i del C, en extentionell avgränsning av

företaget valts, d v s en uppräkning av populationens etiketter

och ett slumpurval bland dessa. Som framgår i sammanhanget

(kapitel 10) har jag emellertid tillfogat ett intensionellt kri-

terium.

2.6 EN SAMMANFATTNING INFÖR FORTSÄTTNINGEN

I detta kapitel har jag behandlat relationen mellan analysobjekt

och egenskaper, min syn på begreppsbildningsprocessen och på

vilket sätt denna väljs och relateras till begrepp. Med detta

som bakgrund utvecklade jag min syn på olika författare och
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deras användande av särspråk. Jag betonade beträffande särspråk

hur viktigt valet av detsamma var för en studies utfall. Jag

valde i kapitlets senare del att applicera några olika särspråk

för att avgränsa och definiera denna studies analysobjekt 'före

taget'. I nästa kapitel ämnar jag ta upp till utförlig diskussion

vad en taxonomisk och en komparativ ansats innebär och kräver

för fortsättningen. I del B. som inleds med det nästföljande

kapitlet (4) återvänder jag till särspråksproblematiken och

diskuterar mitt val för denna studie. Jag beskriver i denna del

(i kapitel 5 och 6) också de valda (sär)språken.
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3C>TAXONOMI-TEORETISK GRUND FÖR
KLASSfFIKATION OCH KOMPARATION

I detta kapitel ämnar jag försöka redovisa vad ett taxonomiskt

angreppssätt betyder för mig genom att penetrera ett antal

olika synsätt p~ begreppen klassifikation och taxonomi. Jag

ämnar vidare försöka ge dem intensionell mening bl a genom

att ta upp och diskutera till dem relaterade begrepp som

t ex identifiering, katalogisering och indelning.

Det taxonomiska angreppssättet ämnar jag, som framgick i avsnittet

som behandlade syftet med detta arbete (jfr kapitel l), applicera

i en komparativ studie av företagsorganisationer. Denna målsätt

ning medför att jag i senare delen av detta kapitel tar upp ett

resonemang kring taxonomier av organisationer och försöker moti

vera mer i detalj varför jag bedömer en taxonomisk ansats som

värdefull vid komparativ (organisations)analys. I detta sammanhang

redogör jag också för några exempel p~ redan framtagna klassifika

tioner inom organisations litteraturen. Avslutningsvis preciserar
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jag min ståndpunkt beträffande hur jag avser att disponera (i

grova drag) arbetet med konstruerandet aven taxonomi över

(företags)organisation.

3.1 BEHOV AV KLASSIFICERING

För många arbetsuppgifter inom forskningen föreligger behov av

klassificering. Rent allmänt kan sägas att forskare vill samman

föra/ inde la obj ekt, som i vissa avseenden uppfattas som "lika"

varandra till (definitionsmässigt homogena) klasser. I en klass

är således objekten inom denna sinsemellan "lika" varandra, sam

tidigt som klasserna inom klassifikationssystemet skall kunna

avgränsas från varandra. Bakom denna strävan till klassificering

ligger behov av generalisering, överskådlighet, kunskap och in

formationsekonomi (SCB, 1969).

För mig representerar emellertid arbetet med att ta fram förut

sättningar för klassifikationer möjligheter till ett utvecklande

av det kognitiva tänkandet hos konsumenter av klassifikationer

~enom att de senare stimuleras till heterogena situationsfö

reställningar. Dessa föreställningar medvetandegörs för kon

sumenter då klassifikationskriterierna formuleras (mer) explicit.

Jag menar vidare att olika beslutsfattare visserligen arbetar

med klassifikationer idag, men att deras medvetenhet om premisser

na för, alternativen till och konsekvenserna av dessa ofta är

outvecklad. Det bör tillfogas att just detta senare slag av

"omedvetet" nyttjande har och kan ha medfört vissa nackdelar.

Låt mig peka på "kategoritänkande" (i termens negativa bemärkelse),

förluster av enskilda individer eller enskildheter i agglomerat

samt ett i många sammanhang överbetonat fokuserande på av ~ be

traktare i en speciell situation uppfattade likheter (jfr inom

organisationsteori uttryck som "handlingsprogram", "policy",

"enhetlig linje" o s v).
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Klassifikationer är klassifikatörsspecifika, de kan sägas

bestå av två huvudbeståndsdelar, nämligen dels av objekten

som skall klassificeras och dels av subjektet som klassificerar.

Cowan (1955) utvecklar det senare genom att anföra att inga

klassifikatörer, vid klassificering med samma eller delvis

överlappande (eller t o m analoga) syften, kommer att närma

sig ett "givet" objekt på samma sätt. Denna olikhet (= klassi

fikatörsspecificiteten) kan ses som bestående av två ingredien

ser, E~h2Y~- och E~!S~E!i2~~specificitet.

Med behovsspecificitet avser jag att - oavsett studerat problem

område - klassifikatören som person spelar in. Hans personliga

behov (t ex av tillhörighet till visst system eller av viss

form av s k 'självförverkligande') påverkar klassifikations

arbetet. Därtill kommer perceptionsspecificiteten, som innebär

att en klassifikatör uppfattar ett givet problemområde på ett för

honom unikt sätt.

3.2 SYFTEN MED KLASSIFIKATIONER

Gilmour (1951) påpekar att alla klassificeringar tillkommer i sam

band med ett visst syfte hos klassifikatören och är ett uttryck

för detta syfte. I lit teraturen framstä 11s ibland två "principie 11 t Il

skilda fall, dels fallet att !i~lYe_~1~!!!!!~~!!2~~~_~!_!I!!~!och

dels fallet att ~le!!!!i~~!!2~~~_g2!~_!2!_~!!_~l!!ie!_!_~!!_Y!~!!

~li!~. Exempel på den förstnämnda typen av klassifikationer är

svåra att finna, men jag föreställer mig att ett tänkbart fall är

det där forskaren skapar en klassifikation för att sedan ifråga

sätta den, d v s forskaren kan med detta förfarande (som vid ett

första påseende kan förefalla besynnerligt) t ex syfta till att

söka visa hur olika val av/olikheter inom särspråk bestämmer

de resulterande klassifikationerna.

Klassifikationer kan sägas representera ett försök att hjälpa
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en betraktare att strukturera olika ingredienser i hans/hennes

omvärld på ett i många fall för honom (henne) främmande sätt.

Detta kan i gynnsamma fall medföra att hans/hennes

situationsperception både differentieras och för honom/henne

själv görs mer explicit. Tonvikten i denna studie ligger

emeUertid inte enbart på detta senare nämnda fält, utan också

på utvecklande t av det metodologiska arbetet för studier med

komparativa syften, d v s på själva den taxonomiska ansatsen.

Enligt biologen Mayr (1969) kan själva klassifikationen (= resul

tatet av klassifikatörens verksamhet) ha fyra olika syften. Huru

vida dessa skall betraktas som ömsesidigt uteslutande klargör

inte Mayr helt. Han anger dock att syftet kan vara f2!~1~!~~~~

(= beskrivande:), E~~2i~~iy!, h~~!i~~i~~! och E!2yi~2!i~~!. I

termen förklarande inlägger Mayr att en klassifikation skall

närma sig andra teorier än klassifikationsteorier och bl a moti

vera hierarkier av kategorier och gap mellan desamma. I prediktiv

förmåga lägger Mayr den grad av sannolikhet att inom en klass

i en klassificering, där medlemmarna således delar viss(a) (kri

terie-)egenskap(er) , andra egenskaper också delas. Liksom varje

vetenskaplig teori kan enligt Mayr också en klassificering till

delas en heuristisk dimension. Klassifikationer är vidare all

tid mer eller mindre provisoriska i den bemärkelsen, att med

tiden nya föreställningar kommer att tillföras kunskapsmassan.

vilka successivt gör klassifikationerna inaktuella. Detta senare

konstaterande är viktigt. Mer om klassifikationers aktualitet

redovisas särskilt i detta arbetes avslutande kapitel.

Raberstroh och Rubenstein (1966) anför i detta sammanhang att

först när en klassifikation börjar producera insikter i rela

tioner mellan klasser och därmed kan utgöra bas för förklaring/

prediktion närmar klassifikationen sig (vetenskaplig) teori.

Som biolog ser Mayr (1969) kravet på en "slutgiltig" klassi

fikation som helt orealistiskt. För en beteendevetare förefaller

denna insikt ligga nära det triviala, men Mayrs resonemang i detta

sammanhang aktualiserar frågan om ~~~~~~ifi~~~i2~~_liY~1~~~~
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(applicerbarhet över åren). Då jag anser det fullt godtagbart att

postulera att klassifikationer har begränsad livslängd blir det

nödvändigt att söka en eller flera referenspunkter som kan utgöra

kriterier för vilka krav på livslängd klassifikatören skall för

söka uppfylla. En referenspunkt som förefaller mig ganska natur

lig är den grad av föränderlighet som olika "viktiga" betraktare

tilldelar analysobjektet. Som "viktiga" kan jag t ex i denna

organisationsstudie välja befattningshavare inom företagen, som

på ett avgörande sätt påverkar dessa organisationers komponenter

och relationer. En annan "viktig" kategori skulle organisations

forskare kunna representera, då de arbetar med att söka beskriva

och analysera dessa områden.

Spridningen vad gäller livslängden för olika beståndsdelar i en

klassifikation är sannolikt stor. Aktualitet är ett mångdimen

sionelit begrepp och i hög grad avhängigt av vilka betraktare

som utväljs/utväljer sig att avgöra detta. Ett betydelsefullt

osäkerhetsmoment vid klassifikationsarbete utgör det förhållande

att "tiden" dels kan påverka klassifikationskriteriernas

(och därmed taxonomins) relevans och dels kan påverka värdena i

klassifikationerna så att de blir inaktuella. Det förra fallet

kan exemplifieras med att en "ny" betraktare tillkommer. Det

senare är i detta fall mindre viktigt (jfr syftet i kapitel 1).

Tiden, eller snarare därmed associerade föränderliga situations

föreställningar, finner jag således vara viktig att beakta vid

klassifikationsarbete. Detta faktum utgör en viktig faktor

vid val av särspråk för taxonomin. Forskarens kapacitet att be

skriva objekt i olika särspråk får här en avgörande betydelse.

3.3

3.3.1

OM TAXONOMI OCH RELATERADE FÖRESTÄLLNINGAR

Termen taxonomi - ursprung och användning

Termen taxonomi är hämtad från grekiska språkets "taxis", en term

som ungefär motsvarar svenska språkets term arrangemang, samt
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"nomos" , som i svenska språket närmast motsvaras av termen lag.

Termen taxonomi innebär således om den nyttjas på detta sätt

"arrangemangs lag".

I många sammanhang tjänar termen taxonomi som synonym för

klassifikation, men som bl a Hempel (1965) framhållit kan det

vara motiverat att reservera termen taxonomi för teorier bakom

klassifikationer. Termen klassifikation reserveras då för själva

ordnandet av objekt i klasser.

Föreställningarna om vad begreppet taxonomi representerar är

emellertid relativt heterogena. Bunge (1967), t ex, ser taxono

mier som hi~!~!~!~~~_~~~I~~, d v s han prioriterar den hierarkiska

föreställningen som utmärkande för taxonomier. Vidare nyttjar

ett relati'7t stort antal författare termerna klassifikation och

taxonomi för ~~~~ föreställning (= den jag valt att beteckna

klassi fikation) •

Zetterberg (1967) använder termen taxonomi som motsvarande

!~Q~!~~e_~!~~~~~_~~!!~if!2~~!i motsats till termen teori som

representerar inbördes ordnade satser (sats två eller flera

variabler som relaterats). Han föreslår t o m termen referens

ram som substitut för taxonomi, vilket jag med min föreställ

ningsram (jfr detta kapitel i ö) har svårt att acceptera. Även

Zetterberg (1967) använder termen taxonomi som motsvarande

termen klassifikation.

Pugh et al (1969), som jag senare återkommer till, använder

termen taxonomi för att beteckna föreställningen om en på !l~!

~!~~ei~~~lif~f grundad klassifikation, d v s om klassifikationen

inrymmer mer än "en aspekt" på analysobjektet. Dessa dimensioner

skall vidare inte vara uppställda a priori, utan ~~E!!ie~!_h~!

l~~~~, för att termen taxonomi skall vara relevant.

Ovan nämnda olikheter kan vara värdefulla att ha i minnet för

de följande resonemangen kring taxonomi och komparativa (organi

sations)studier. När jag i det följande använder termen taxonomi
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refererar denna till det taxonomibegrepp jag ovan angav, d v s

motsvarande teori för klassifikation.

3.3.2 Identifiering, katalogisering och indelning

Orden taxonomi och klassificering skiljs av forskaren från tre

andra (närliggande) begrepp, nämligen i2~~!i!i~Ei~g, ~~~~12gi

~~E!~g och !~~~l~!~g. Enligt Mayr (1969) innebär identifiering

någonting helt skilt från klassificering, eftersom det senare

representerar ordnande av enheter på alla nivåer via induk-

tiva procedurer. Det förstnämnda representerar placering av

enheter med deduktiva procedurer i på ett tidigare stadium

etablerade klasser. Cowan (1955) benämner den procedur, som inne

fattar tilldelandet av bokstäver/siffror till enheter och

arrangemang efter dessa, katalogisering.

Cohen och Nagel (1934) skiljer mellan indelning och klassificering.

Indelning innebär enligt dessa författare att enheter indelas

(differentieras) i underklasser. Detta skulle skilja sig från

klassificering som innebär sammanförande av enheter i klasser.

Indelning skulle vara en slags logisk deduktiv procedur. ~lln

uppfattning är att en indelning alltid måste ingå i (eller föregå)

en klassificering i snäv (= Cohen och Nagels) bemärkelse, vilket

bl a Hempel (1965) föreslagit. Enligt logikern Marc-Wogan (1950)

är indelning ett intensionellt begrepp och klassifikation dess

extensionella motsvarighet.

Biologerna Sokal och Sneath (1963) skiljer mellan klassifikation

"uppifrån" (= indelning) och klassifikation "nerifrån". Den

förra riskerar enligt Sokal och Sneath att inte ge "naturliga

klasser". De reserverar denna form (klassifikation "uppifrån")

för att isolera analysobjektet. Om forskaren använder samma

kriteriemängd (vilket varken Marc-Wogan eller Sokal och Sneath

gör) vid indelning och klassifikation förefaller mig dock valet

av term helt egalt.
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3.3.3 Indelnings- och sammanställningskriterier: e~enskaper

Alternativa sätt att klassificera motsvarar användande av alter

nativa kriterier för att skilja ut likheter/skillnader mellan

objekt. Var klass kan ses som definierad via specificering av

nödvändiga och tillräckliga villkor för medlemskap, dvs genom

explicit formulering av vissa egenskaper som enheterna i klassen

äger. Kriteriet(erna) är en generalisering av vissa av betrakta

ren prioriterade egenskaper eller egenskapsmän~der. Var klass är

således en konsekvens av denna generalisering, d v s klassen

består av objekt i omvärlden som äger den eller de egenskaper

kriteriet(erna) representerar. Som en slutsats av ett analogt

resonemang anför Hempel (1965) att etablerandet aven klassifika

tion kan ses som en speciell form av vetenskaplig begrepps

bildning eller termtilldelning. Jämför min framställning i

kapitel 2.

Redan i en observatörs identifiering av ett objekt ligger att en

egenskap hos objektet skall vara differentierad från den övriga

världen i åtminstone någon bemärkelse (= minst en distinktion).

Likhet/olikhet är inte ett entydigt begrepp, då det finns många

nyanser i detsamma. Bl a beror graden av likhet mellan objekt

på med vilket särspråk (och egenskapsperception) observatö

ren/forskaren valt att beskriva objektet i fråga.

3.3.4 Traditionell kontra numerisk taxonomi

I tillämpad EE~2i~i2~~11_~1~~~iib~~!!~gbegränsar klassifikatörer

sig ofta till (jfr SeB, 1969) ett begränsat antal egenskaper via

vilka de mäter likhet och definierar klasser. I allmänhet upp

fattar konsumenter dessa traditionella klassifikationer som

enkla och i denna mening okontroversiella. Höga krav ställs ofta

på de resulterande klassernas "!,!;~h,!;.!:" med avseende på defini

tionernas skärpa och på egenskapernas pregnans i allmänhet.

Officiell statistik erbjuder exempel på denna typ. Skärpan

i definitioner och "renheten" i klasser kan emellertid dra
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uppmärksamheten från underliggande implicita antaganden.

~~~!i2~_~1~~2i!iE~!i~gå andra sidan utgår i allmänhet från ett

antal egenskaper som är avsevärt större än det antal som brukas

i traditionell klassificering. Dessutom behandlar de numeriskt

orienterade klassifikatörerna de valda egenskaperna som "ovägda"

och samtidiga (utan succession eller speciell tidsföljd). De de

finierar en egenskaps~~~g2 som tillåter att mått konstrueras och

appliceras på de objekt som skall klassificeras. Det betyder i

motsats till hos vissa traditionalister att klasserna i allmänhet

inte kan väntas bli rena med avseende på någon speciell "enskild"

egenskap. Klasshomogeniteten låter sig inte längre gripas med

enkla verbala regler (SCB, 1969), men väl med statistiska mått.

Numerisk klassificering bygger således på numeriska skattningar

av de egenskapsmängder, med vilka observatörer beskriver (= ur

skiljer) objekten. Den numeriska klassificeringen har främst

vuxit fram inom biologin, men har börjat användas också inom

andra discipliner. För vissa egenskaper finns det skalor som är

mer allmänt accepterade än andra, exempelvis vikt- och längd

skalor. När egenskaper svårligen går att mäta med etablerade

skalor återstår för forskaren att själv konstruera sådana t ex

via operationalisering och åsättande av numeriska koder.

3.4 TAXONOMIER OCH KLASSIFIKATIONER AV ORGANISATIO~~R

I detta avsnitt ämnar jag diskutera några olika taxonomier och

klassifikationer av organisationer. I några fall kommer jag att

visa att de förra inte uppfyller de krav på beteckningen taxonomi,

som jag i detta arbete uppställer. Detta kommer jag att markera

genom att nyttja citationstecken kring ordet taxonomi. Vidare

kommer jag att behandla ett antal forskningsarbeten, som syftar

till att klassificera eller skapa typologier för organisationer.

Jag kommer särskilt att söka visa huruvida skillnader föreligger

mellan respektive författares angreppssätt och vad detta i så
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fall konkret innebär.

3.4.1 Taxonomier och "taxonomier"

Sells (1964) skisserar en mångdimensionelI (flera egenskaper)

modell för en organisationstaxonomi. Hans ansats baserar sig på

ett flertal antaganden: bl a antar han att beteenden i en orga

nisation kommer att variera beroende på faktorer som kan hänföras

till någon av kategorierna individkaraktäristika, organisations

karaktäristika eller omvärldskaraktäristika. Denna mängd av faktorer

kan reduceras till mera stabila och mindre redundanta samman

fattande grupperingar än de faktorer de definierats av. Beteende

i organisationer kan sedan "förklaras" av vägda ~2!!!!2!!!!!!!2!!~L~Y

dessa J!~~!:!E~!~~~L!!!~!2~!!!!g~~!.Organisationstaxonomins "dimen

sioner" kan indikeras, fortfarande enligt Sells, via de differen

tierade mönster av prediktiva vikter som erhålls för olika faktor

kombinationer (jfr nedanstående stycke).

Enligt Sells har framstegen mot denna "dimensionalisering" varit

magra utom beträffande skillnader på individnivå. Det som före

faller mest centralt i Sells organisationstaxonomi är att klassi

ficeringen görs relaterad ti 11 kri terier som rör "organisat ionens

beteende". Se11s "dimensioner" skall således genom förutsägelse

förmåga av organisatoriskt beteende kreera en klassifikation. Kri

terievalet blir med detta synsätt centralt och den uppgift Sells

skisserar är (vilket han själv påpekar) synnerligen omfattande.

Sells angreppssätt är enligt min mening taxonomiskt.

Ett annat angreppssätt har en grupp engelska forskare (Pugh et al,

1963), som sökt ett begreppsschema att beskriva företag i. De

har via ~!!_2~!~EE~!!~~_1!!!~!~!!:!!g~!!2~g~!!g_~Y_!~!~2!!!11!!!!!g~!

inom området organisationsteori begränsat sig till ett mindre

antal huvudbegrepp, dels refererande till organisationen i sig,

dels refererande till dess miljö. Detta representerar för mig

ett taxonomiskt angreppssätt. Samma författare, Pugh et al

(1969), relaterar också själva senare dessa tankar till före-
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ställningar om taxonomi. De kritiserar det "klassifikatoriska"

arbetet inom området organisationsteori på främst tre punkter,

vilket jag utförligare återkommer till senare i detta kapitel.

För det första är de kritiska mot att många författare nyttjar

~ aspekt som grund för klassifikationen och ~~!!~~!~!_2~ andra

utifrån denna. Därtill väljs denna aspekt ~_E!i~!i och motiveras

enbart med formuleringar som "common sense" eller "common knowledge".

Slutligen finner Pugh et al anknytningen !i!!_~~i!i vara svag

eller t o m helt obefintlig och klassifikationerna etiketteras

följaktligen ofta av kreatörerna "pure" eller "ideal". Jag in

stämmer med huvuddragen i Pugh et als kritik, men vill till-

foga att de författare, som utgör måltavla i detta fall, hänför

jag till kategorin "taxonomer" (observera citationstecknen), d v s

de är klassifikatörer. Enligt min uppfattning saknas hos dessa

reellt empiriskt/teoretiskt förarbete.

Ett tredje angreppssätt representerar Johnson (1963) och Haas et al

(1966) i studier som avser att leda till ~g_~~2i!i~~E_~~~~!~2

!~~~g~~ av organisationer. De utgår ifrån att organisationer van

ligen antas ha gemensamma drag, men att det samtidigt existerar

påtagliga skillnader mellan dem. Denna variation utgör för dem

utmaningen. En organisationstaxonomi bidrar enligt deras upp

fattning till förbättrat hypotesställande, eftersom villkoren n~r

de är tillämpliga mer preciseras (en hypotes är sannolikt ofta

valid endast för någon viss 'typ' av organisation). En empiriskt

baserad taxonomi ger också möjlighet att värdera existerande de

duktiva/intuitiva typologier. Vidare ger enligt författarna

taxonomin möjlighet till prediktion.

Den empiriska ansatsen uppfyller två för författarna (Johnson,

Haas et al) väsentliga krav, nämligen multidimensionalitet

och inkluderandet av "kritiska" egenskaper (= ej triviala).

Svårigheten ligger enligt min uppfattning i att uppfylla det

senare kriteriet. Hur skall forskaren i förväg kunna avgöra

vilka egenskaper som är "kritiska"? Jag föreställer mig två

ansatser, dels att forskaren (jfr Burns' resonemang, 1967;

J-E Fl
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nästa avsnitt) utgår från en systematiserad föreställningsram

(eller t o m etablerade teorier) som tidigare forskning produ

cerat (= analytisk ansats), dels att forskaren söker inkludera

"allt", d v s forskaren nyttjar ett mycket vidsträckt relevans

kriterium (= empirisk ansats). Målsättningen i det senare

fallet blir att isolera ett antal "naturliga" klasser av orga

nisationer. Denna senare ansats är den som närmast liknar den

som används av Johnson (1963) och Haas et al (1966).

Jag är emellertid medveten om att ovanstående ansatser (empirisk

och analytisk) sällan nyttjas i renodlade former och att arbets

processen kanske bättre kan karaktäriseras som en kontinuer

lig interaktion mellan analys av tidigare forskning, egna före

ställningar och empiri. Betonings frågan, d v s vilken vikt

forskaren beslutar att tillmäta tidigare forskningsarbeten är

dock väsentlig och är skälet till att jag använder ovanstående

dikotomi. Jag har valt att tillmäta den en betydelsefull roll

i detta arbete.

3.4.2 Klassifikationer och "klassifikationer"

Ett flertal författare har sökt klassificera organisationer i

olika typer och de har utgått från olika (men ofta enstaka)

kriterier för klassbildning. Några har prioriterat distinktionen

mellan privat- och samhällsägande, några har klassificerat efter

storlek och andra efter ändamål. Ytterligare exempel represen

terar klassifikationer baserade på kriteriet typ av medlemskap

eller på slag av funktionell inrangering i samhället. Exemplen

ovan är varken uttömmande eller utan inbördes överlappning. I

ett flertal fall har dessa klassifikationer skett 'intuitivt',

d v s utan någon analys av tänkbara kriterier och prioriteringar

utöver de som de facto valts.

Parsons (1960) redovisar sin klassifikation av organisationer

som en del i en omfångsrik och utförligt dokumenterad referens

ram. Han skiljer ut fyra typer, beroende på vilka problem i

ett samhälle respektive organisation söker lösa (ekonomisk

produktion, politiska mål, integration samt "mönsterbevarande") •
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Etzioni (1961) (se vidare Burns' (1967) kritik i ett avsnitt

nedan) betecknar den av honom utvecklade typologin som" analytisk".

Han utarbetar en klassifikation som baseras på begreppet

"compliance", vilket representerar dels en överordnads makt

att kontrollera en underställd, dels den underställdes anpass

ning därtill. Etzioni säger sig inte välja n~gon slags renodlad

form av "sunt-förnufts"-basis utan en uppspjälkning av sunt

förnuftskategorier i subenheter. Etzioni anger tre huvudtyper

av organisationer; tvångs-, nytto- och normativa.

Jag ställer mig skeptisk till hans angivna analytiska förankring,

eftersom han nyttjar enbart ~ bas utan att diskutera alterna

tiv eller kriterier för val av bas. Jag vill i detta sammanhang

betona att det för mig (i enlighet med ovanstående resonemang)

föreligger en skillnad mellan en analytiskt förankrad klassi

fikation och en analytiskt förankrad taxonomi. Med det senare

avses att de valda klassifikationskriterierna integreras i ett

sammanhang, t ex i form av ett homogent särspråk eller på basis

aven utvecklad teori. I det förstnämnda fallet är det till

räckligt att tänkbara alternativ till det a priori valda kri

teriet diskuteras.

Blau och Scott (1962) har också enligt min uppfattning en

relativt oanalytiskt förankrad ansats. De utgår från ett cui

-bono-kriterium utan diskussion av dettas relevans och av even-

tueila alternativ som de förkastat (eller som är tänkbara). De

påtar sig därefter arbetet att försöka demonstrera typologins

användbarhet för att öka förståelsen av organisationer. De

använder den som en bas för en i sig intressant diskussion av

flera då aktuella empiriska studier av organisationer.

Katz och Kahn (1966) betonar i sin diskussion kring typologier

av organisationer att det förhållande att ett analysobjekt "äger"

en viss egenskap, som tillåter den att klassificeras som en

speciell typ, är mindre viktigt än förhållandet i vilken ut

sträckning detta karaktäristikon är giltigt för hela organisa

tionen och vilka andra egenskaper som också karaktäriserar den.

Alla karaktäristika är enl~gt Katz och Kahn inte lika viktiga
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för att förstå hur en organisation fungerar. De skiljer mellan

första och andra rangens egenskaper, där de förra beskriver

den "genotypiska" funktionen eller - annorlunda formulerat 

den slags aktivitet en organisation utövar som subsystem i sam

hället. Valet av detta kriterium skapar för Katz och Kahn fyra

typer av organisationer. Deras arbetssätt kan i större ut

sträckning än de tidigares karaktäriseras som analytiskt, då

deras kriterieval äger kontextuell förankring. De är däremot

inte taxonorner (jfr sid SO).

3. S KOMPARATIV ORGANISATIONSANALYS

Syftet med detta avsnitt är att diskutera och söka relatera be

greppen klassifikation och taxonomi till komparation och bl a

på detta sätt utröna vad begreppet komparativ analys står för.

Detta är betydelsefullt,då jag betraktar det taxonomiska arbetet

som en nödvändig förutsättning för komparativ analys. Denna

betoning från min sida betyder inte att jag uppfattar tidigare

komparativa studier som saknande taxonomiska inslag, men jag

upplever insatsen på detta område som mer blygsam och därtill

ofta implicit. Innan jag diskuterar denna sammanlänkning mer i

detalj, ämnar jag i detta avsnitt precisera vad som vanligen avses

med komparativa studier av företag eller (andra) organisationer

och visa på vilka metoder tidigare forskning på området nyttjat.

I en allmän bemärkelse är alla studier jämförande. Det r,äller

även studiet av enstaka analysobjekt. Ett analysobjekt beskrivs

nämligen i upplevda egenskaper hos detsamma, vilka relateras till

andra objekt ytterst i avsikt att eliminera unikhet i den en

skilda beskrivningen. Vidare sker en kontinuerlig jämförelse

av beskrivningarna med föreställningsramen. Termen komparativa

(organisations)studier hänför sig emellertid till studium av

mer än ett analysobjekt samtidigt och jämförelser mellan

dessa analysobjekt. När jag fortsättningsvis talar om kompara-
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tiva studier avser jag detta senare. Att vara medveten om jäm

förelseresonemanget ovan är emellertid viktigt.

Vad jag ovan framfört utgör, tillsammans med den ställning jag

tidigare tagit i fråga om begreppet taxonomi, grundvalen för

alla följande jämförelser i detta arbete. Eetonandet av det

taxonomiska arbetet menar jag skulle kunna förbättra förut

sättningarna för olika slag av komparation och därmed bl a

samtidigt stimulera till arbete i riktning mot "theories of

the middle range".

3.5.1 KOmparativa studier i relation till s k fallstudier

Komparativ analys av organisationer är enligt Udy (1965) försök

att etablera generella principer kring dessa via ett studium av

mer än en organisation samtidigt. Många organisationsstudier in

riktas därvid på frågan om "det bästa sättet" att organisera i

många situationer. Färre studier behandlar relationer mellan orga

nisationers tillstånd, interna processer och externa krav från

miljön (Lawrence och Lorsch, 1967). Udy (1965) nämnder två domi

nerande intresseinriktningar hos forskare med det förstnämnda

arbetssättet, dels de som söker "upptäcka" relationer mellan

variabla egenskaper som är applicerbara på många organisationer,

dels de som söker konstanser i egenskaper hos organisationer.

Som framgick i inledningskapitlet om inkongruenser utgör fall

studier för många en motsats till komparativa studier. Vid fall

studier söker forskaren urskilja och tilldela en organisation

och dess beståndsdelar ett etikettmönster. Dessa forskare för

medlar ett slags intensionell beskrivning av ett extensionellt

avgränsat analysobjekt.

3.5.2 Olika slags kOmparativa studier

Udy (1965) anger förutom fallstudier ytterligare fyra metoder

för att undersöka organisationer, vilka dock kan betraktas som

variationer på komparativa studier. De inkluderar:
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" (a) studies of larger units composed of several
organizations which perforce enter into the analysis;
(b) studies of people as such which utilize samples
of respondents drawn from several organizations;
(c) replications of intraorganizational studies in
different organizations; and (d) studies which con
trast different organizations for purposes of illu
stration only."

Udy väljer att utesluta ovanstående metoder ur komparations

föreställningen. Vad beträffar metod "b" (ovan), studerandet

av individer "som sådana" via ett urval av respondenter från

ett flertal organisationer, har den en viktig ingrediens

gemensam med föreliggande studie. Metoden "bli fokuserar nämligen

på individernas föreställningar om sin situation och då främst

på (företags)organisatoriska förhållanden. Individerna studeras

visserligen som helheter, d v s deras situation i organisationen

kan inte beskrivas som ett slutet system, men koncentrationen

sker på deras roll och funktion som befattningshavare och kom

parationen sker på organisationsnivån.

Komparativa studier har ofta inriktats på begränsade (ofta t o m

små) egenskapsmängder som inte varierar eller på konstanta värden

hos relationen mellan en egenskap och vald egenskapsmängd. De kan

lika väl tänkas inriktade på stora variabla egenskapsmängder, där

en egenskapsmängd i sig - beroende på bedömningar om de enskilda

egenskapernas vikter - kan ge upphov till ett flertal olika "typo

logier". Likhet/differentiering är som också tidigare framhållits

ett relativt begrepp och valet av särspråk är i sammanhanget av

görande. Forskaren kan välja att sträva att beskriva samtliga

objekt för klassifikationen i samma särspråk. Detta därför att

han då löper mindre risk att förlora möjliga referenspunkter för

komparationen. Särspråket utgör nämligen en del av referensmängden

i komparativa studier. Nackdelen med att sträva mot att använda

samma särspråk eller få särspråk på ett omfångsrikt material (= ma

terial som spänner över flera vetenskapliga discipliner) diskuteras

i nästa kapitel. Risken är t ex att särspråket saknar (önskat) dis

krimineringsomfång.
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Udy nämner vidare att en övervägande del av komparativa organisa

tionsstudier är explorativa. Detta kan delvis bero på otill

räckligt teoretiskt underlag från vilket hypoteser skulle kunna

formuleras och vidare på brist på heuristiska tester (de senare

utgör enligt Udy (1965) förfaranden som ligger nära ren upprep

ning aven undersökning).

Före det explorativa arbetet ligger arbetet med att extrahera

de dimensioner som (därefter) kan behandlas med olika statistiska

tekniker. Udy uppmärksammar också detta och han hävdar att en

forskningsprocedur inte startar från "tabula rasa", utan från

forskarens föreställningar om vad han vill studera, hans intuitiva

relevanskriterier etc. Forskaren känner på detta stadium dock inte

de specifika variabler/egenskaper som senare kommer att ligga i

fokus för studien. Den första sorteringen gör forskaren genom att

ställa en stor mängd frågor uppbyggda kring hans/hennes före

ställningar. Han/hon bygger upp en successivt mer rigid struktur.

Denna rigidisering fortgår under en stor del av den tid han ägnar

åt projektet. Det vanligaste i explicit klassifikationsarbete av

denna typ har varit att kreera en klassifikation av hela orga

nisationer där klasserna bestäms av något enstaka kriterium.

Enligt Udy (1965) saknas ofta en diskussion av det valda kriteriet

och resultatet presenteras dessutom ofta som en diskussion kring

olika typer utan refererande till organisationerna som sådana.

Ibland är klassifikationens empiriska underlag aggregat från

vilket typerna blir resultatet. Udy (1965) konstaterar att här

föreligger en brist i det metodologiska arbetet vid komparativa

studier. Denna metodologiska svaghet försöker jag som nämndes

i ovanstående avsnitt om det taxonomiska angreppssättets särdrag

att delvis kringgå. Följande avsnitt söker ytterligare illustrera

på vilket sätt.
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3.6 TAXONOMI, KLASSIFIKATION OCH KOMPARATION

Zetterberg (1967) skiljer mellan dia~os och förklaring. Diagnos

innebär för honom att beskriva någonting t ex i form av klassi

ficering - d v s diagnos motsvarar vad Brodbeck (1968) m fl

betecknar som beskrivning ("description"). Burns (1967) påpekar

att i denna dikotomi faller komparativa studier inom diagnos

föreställningen. Detta illustrerar det synsätt jag företräder,

nämligen att för en (multidimensioneli) komparation är ett ex

plicit taxonomiskt angreppssätt nödvändigt.

Burns (1967) ifrågasätter emellertid om en klassifikation är

målet vid komparativa studier, d v s om, för att tala i tidigare

använda termer, klassifikationen är ett mål i sig eller ett

medel för andra syftens uppfyllande. Han visar på de typologier

som uppställts av Etzioni (1961) och Blau och Scott (1962) och

deras försök att som mål presentera relativt vattentäta klassi

fikationer, och att detta resulterat i helt disparata typolo

gier (de använde också olika kriterier). Burns ifrågasätter

m a o om typologier baserade på ett enstaka (Etzioni: "compliance";

Blau och Scott: "kind of prime beneficiary") kriterium äger

intresse. Han påpekar vidare att det föreligger svårigheter att

skapa klassifikationskriterier för olika "typer" av organisa

tioner (företag, ämbetsverk, sjukhus etc) så fort man strävar

mot något av ett multidimensionelit angreppssätt. Många kriterier

eller egenskaper är inte relevanta i alla dessa "typer".

Frågan uppkommer huruvida forskaren inte i stället för att

försöka insamla en slags "fullständig" lista av egenskaper/

variabler skulle som utgångspunkt ta tidigare forskning och

undersöka de däri förekommande variablerna och finna hur dessa

kan användas i komparativa hänseenden. Det skulle kunna vara

möjligt enligt Burns (1967) att lista ett antal egenskaper hos

organisationer som man skulle vilja studera, vilka sedan kunde

ordnas/korreleras etc och utmynna i en mycket nyttig bas för

intensiva studier.
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Företag klassificeras idag för många ändamål via ett begränsat

antal egenskaper/variabler (antal anställda, personalomsättning,

tillväxt, investeringstakt e t c). Men Burns vill således inte

ta den strikt empiriska utgångspunkten och "samla in en mängd

uppgifter om organisationer". Han föreslår att man med utgån~s

punkt från tidigare diskussionsinlägg inom t ex organisations

teori söker skapa ett system som är analytiskt snarare än empi

riskt grundat. Detta analytiskt grundade system representerar

taxonomin (eller teorin för klassificeringen; jfr ovan).

En taxonomi kan sägas vara en förening av föreställningar, be

grepp och termer till ett integrerat särspråk med vars hjälp kom

parativa studier kan underlättas. Med mitt synsätt på begreppet

taxonomi och dess funktion i en komparativ forskningsprocess

menar jag att taxonomi också representerar ett metodval. Den

här valda taxonomiska metoden skiljer sig bl a från de tidigare

skisserade och kritiserade "taxonomiska", klassifikatoriska och

"klassifikatoriska" •

Bums betraktar inte själva organisationerna eller delar därav

som objektet för taxonomin. Han ser de särspråk (och därmed teo

rier) som forskaren väljer att beskriva analysobjekten i som

objekten för taxonomin. Synsättet (som jag delar) innebär samman

fattat att objektet för det taxonomiska arbetet inte är detsamma

som objektet för själva klassifikationen. Företagen eller mer

generellt formulerat analysobjekten motsvarar klassifikationsob

jekten medan objektet för det taxonomiska arbetet i stället ut

görs av den samlade kunskapsmassan om (företags)organisation.

I och med detta kapitel har ja~ skisserat nå~ra för det följande

arbetet avgörande föreställnin~ar kring det unika i det taxono

miska angreppssättet och dess funktion speciellt i en komparativ

studie av (företags)organisation. Med dessa föreställningar som

utgångspunkt ämnar jag i den följande delen (B) söka utveckla 

i främsta hand på analytisk väg - en taxonomi över (företags)

organisation.
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4 C> VAL AV SÄRSPRÅK

I den föregående sektionen har jag försökt presentera en be

skrivning av några av de viktigare föreställningar som jag för

fram i detta arbete. I detta kapitel, som behandlar val av sär

språk för utveck1andet aven taxonomi över (företags)organisation,

kommer jag särskilt att referera till min syn på särspråk: hur

det används i forskningsarbete (jfr kapitel 2). Jag kommer vidare

att anknyta till min syn på forskaren i relation till forsknings

arbete och forskningsprojekt (jfr kapitel 2 och 3) samt till be

skrivningen av analysobjekten (kapitel 2). Jag ämnar också utgå

från min kritiska syn på begreppsintegrationen inom området

organisationsteori (jfr kapitell). Med utgångspunkt från (främst)

dessa föreställningar ämnar jag peka på ett antal egenskaper

med hjälp av vilka mitt val av särspråk kommer att göras. Denna

egenskaps lista relateras till ett antal av andra författare fram

förda organisationsbeskrivande särspråk och i denna jämförelse

penetreras ett antal tänkbara särspråk för det fortsatta taxo

nomiska arbetet. Avslutningsvis kommer jag att mer detaljerat
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diskutera några av egenskaperna i relation till de valda grundföre

ställningarna. De senare presenteras i de två följande kapitlen.

4.1 OM AVGfulNSNING AV ETT SÄRSPRÄK

Innan jag diskuterar de ovan nämnda egenskaperna och några

klassifikationer av särspråk, vill jag framhålla några av de

svårigheter som ligger i urskiljandet och avgränsandet av indi

viduella särspråk.

En tänkbar väg vore att knyta ett särspråk till varje individ

och betrakta antalet olika särspråk som lika stort som antalet

individer. Det är naturligtvis en möjlig ståndpunkt. För denna

talar huvuddelen av innehållet i de föreställningar om särspråk

jag i kapitel 2 refererade. Mot denna talar att en betraktare

kan uppleva ett antal särspråk (i denna bemärkelse) som mer

eller mindre "lika" i en av honom vald eller konstruerad aspekt.

I föreliggande arbete skulle aspekten kunna representeras av

analysobjektet, intensionellt beskrivet. Jag omfattar dock när

mast det förstnämnda synsättet. En konsekvens av detta blir att

jag finner det mindre attraktivt att söka efter existerande sär

språkliga (tvärvetenskapliga t ex) helheter att direkt överta

och applicera på detta studieområde. I stället inriktar jag mitt

intresse på att försöka tolka de föreställningar, begrepp och

termer som andra författare arbetar med och söka nyttja de av

dessa som jag uppfattar som kongruenta med mina föreställningar.

Observera dock att dessa föreställningar/begrepp/termer inter

agerar med min kontinuerligt föränderliga referensmängd och där

vid således också påverkar mina föreställningar. Relationen är

således av interaktiv karaktär.

4.2 EN EGENSKAPSLISTA

I detta avsnitt ämnar jag behandla mina föreställningar om

forskarens relation till forskningsprodukten och forsknings-
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området samt min definition av analysobjektet. Dessa föreställ

ningar representerar som nämndes inledningsvis de egenskaper med

stöd av vilka val av särspråk kan ske. Egenskaperna måste dock

förstås som delvis avhängiga den (föränderliga) särspråksmängd

jag kontinuerligt arbetar med. Grundföreställningarna och därmed

egenskaperna beskrivs nämligen inte i ett slutet (jfr kapitel 2)

särspråksystem. För mig är detta förhållande helt naturligt. Det

som i stället känns otillfredsställande är det sekventiella s~tt

på vilket komplexa interagerande tankar nödvändigtvis måste for

muleras, åtminstone om författaren strävar mot att approximera

till den använda logiken snarare än att följa någon etablerad

rekonstruktionl ) (jfr Kaplan, 1964).

4.2.1 Konsistens och teoretisk relevans

Val av särspråk påverkas till viss del av den syn på mig själv

som subjekt i forskningsprocessen, som jag företräder (jfr

kapitel 3). Jag påstår att olika forskare närmar sig ett ana

lysobjekt på olika sätt av bl a två skäl. Dessa är också rele

vanta vid deras val av särspråk. För det första verkar enligt

min uppfattning en slags personspecificitet på så sätt att den

enskilde forskarens personliga behov spelar in (prestations-,

erkännandebehov etc) oavsett studerat problemområde. Därtill

l) "Logic, in short, deals with what scientists do when they
are doing weIl as scientists. Now the work "logic" is one
of those, like "physiology" and "history", which is used
both for a certain discipline and for its subject matter.
We all have physiologies and histories and some of us also
think and write about these things. Similarly, scientists
and philosophers use a logic - they have a cognitive style
which is more or less logical - and some of them also formu
late it explicitly. I call the former the logic-in-use and
the latter the reconstructed logic. We can no more take
them to be identical or even assume an exact correspondence
between them, than we can in the case of the dec line of Rome
and Gibbon's account of it, a patient's fever and his physi
cian's explanation of it."
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kommer forskarens delvis unika perception av problemområde och

(därmed) analysobjekt.

Det förstnämnda personliga behovet kan t ex manifesteras i krav

på en viss grad av relaterbarhet till den vetenskapliga diskus

sionen och (eller) ett antal kriterier på vad som krävs eller

förväntas i en presentation av typ akademisk avhandling. Det finns

ett flertal tänkbara krav förenade med hur avhandlings arbete

skall gå till. Ett representeras av egenskapen ~2~~i~!~~~, d v s

att begrepp och föreställningar har explicita inbördes rela

tioner, vilket kompletteras med något homogenitetskriterium på

desamma. Jag vill framhålla ett problem i detta sammanhang;

kravet medför ofta att forskaren styr sin framställning mot

denna referenspunkt och jag är osäker på huruvida detta eventuella

steg bort från "approximerings tänkandet" alltid befruktar forsk

ningsarbetet. I min föreställning om människan arbetar hon i ovan

stående bemärkelse inte konsistent över tiden. Även en forskare

är således motsägelsefull och 'ologisk' (i rekonstruktionsbe

märkelse; jfr Kaplans (1964) distinktion sid 63) (jfr vidare i

detta sammanhang t ex Boalt 1965).

Vad beträffar den ovan nämnda graden av relaterbarhet till den

pågående vetenskapliga diskussionen skulle jag vilja beskriva

denna med termen '!~2!~!i~~_!~l~ye~~'. I taxonomiska sammanhang

är arbetet mer inriktat på relateranden av och i bästa fall inte

gration av föreställningar, begrepp och termer (både "vertikal t"

och "horisontellt") än på osäkerhetsreducerande studier på jung

fruliga marker. I dessa sammanhang bedömer jag den teoretiska

relevansen som mer viktig (en betoningsfråga). Jag föreställer

mig således att författare som arbetar med taxonomier har ett

speciellt stort utbyte aven noggrann analys av tidigare arbeten.

4.2.2 Beskrivningen av forskaren och studieområdet

Min syn på subjektivitet yttrar sig i mitt kontinuerliga betonande

av forskaren som en (viktig) komponent (= subjektet) i forsknings

systemet. Forskaren måste vara medveten om att han är en integre-
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rande del i det producerade arbetet och dra konsekvenserna av detta.

Jämför här innehållet i kapitel l och mitt betonande av särspråk i

forskningsarbetet. Det sistnämnda ställer krav på att det nyttjade

särspråket refererar till subjektföreställningar och beaktar rela

tionen mellan forskare och objekt.

En ytterligare relation mellan forskaren och hans forskningsprodukt,

som förtjänar att uppmärksammas i samband med särspråkval, rör

syftet med att arbeta inom ett speciellt forskningsfält. Detta

är någonting utöver hans personliga strävanden i allmänhet och

också utöver hans arbete som producent av ett forskningsarbete

vilket som helst. Perceptionen av problem-/studieområdet spelar

här en viktig roll.

Beträffande beskrivningen av studieområdet, (i föreliggande arbete

motsvarat av området (företags)organisation) följer att särspåket

måste referera till föreställningar på ett visst ursnitt av ett

förstoringsnivåkontinuum. Detta kontinuum representerar ytterligare

en egenskap att beakta vid val av särspråk. En annan beskriver

att föreliggande arbete syftar till jämförande (komparativa) studier

av analysobjekt. Detta implicerar en målsättning att formulera be

skrivningarna i för en viss förstoringsnivå jämförbara begrepp.

4.2.3 Intensionell beskrivning av analysobjektet

Det intensionella definierandet av analysobjektet har givetvis

betydelse för med vilka kriterier en författare mer eller mindre

explicit arbetar med vid val av särspråk. Tidigare (i kapitel 2)

redovisades en definition av analysobjektet som innehöll före

ställningar kring komponenter med relationer. I kapitlet beskrevs

differentiering av analysobjektets komponenter och relationer som

uppfattad på två sätt, dels hierarkiskt och dels funktionellt.

Ytterligare karaktäristika för analysobjektet angavs till varak

tighet samt existens av heterogena komplexa föränderliga målföre

ställningar. Begrepp som relaterar till dessa föreställningar är
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givna ingredienser i ett i detta sammanhang valt särspråk.

Beskrivningen av analysobjekten, i detta fall företagsorganisa

tioner, kan ses som ett mål i vilket beskrivningen av komponen-

ter i analysobjektet funktionellt fungerar som medel. Detta innebär

ett slags prioritering av analysobjektets beskrivningsnivå. Det sist

nämnda kan också utgöra ett kriterium att beakta vid det aktuella valet.

Ännu en egenskap som aktualiseras av ovanstående styckes nivå

resonemang är den hierarkiska integrationen (att denna skall

vara möjlig mellan en lägre och en högre förstoringsnivå).

Detta betyder att begrepp som sammanförs,explicit skall kunna

relateras till och (i olika bemärkelser) vara konsistenta med

varandra (se vidare appendix A om aggregering).

4.2.4 Ett kommunikativt krav

Beträffande val av termer vill jag i första hand framhålla en

egenskap med kommunikativ innebörd. Detta betyder att mitt

val av terminologisk förankring, givet vald begrepps-/föreställ

ningsmängd, är beroende av vilka sociala system jag hetraktar

mig som komponent i och/eller avser att vända mig till. Term

valet är emellertid dessutom, och kanske i främsta rummet, re

laterat till den begreppsliga förankringen analogt med vad som

i ovanstående stycke beskrivits. Vissa term-begrepp relationer

är väl etablerade. Det terminologiska problemet är dock enligt

min uppfattning mindre betydelsefullt än de ovan redovisade sär

språkliga beslutsproblemen.

Tabell 4:1 å omstående sida söker i komprimerad form beskriva

den diskuterade egenskaps listan och några av dess konsekvenser

för särspråkval. I nästa avsnitt tar jag upp tänkbara särspråk

och analyserar deras användbarhet med hjälp av den utarbetade

egenskapslistan. De redovisade särspråken presenteras strukture

rade på basis av några författares klassifikationer.



EGENSKAP:

A. TEORETISK RELEVANS
Grad av relaterbarhet
till den pågående
vetenskapliga diskussionen.

B. KONSISTENS
Begrepp och föreställningar
har explicita och homogena
inbördes relationer genom
gående i studien.

C. SUBJEKTCENTRERING
Särspråket skall vara
kongruent med föreställningen
om forskarens funktion
som subjekt i forsknings
processen.

D. STUDIEOMRÄDETS
DETALJNIVÄ
Särspråket måste referera
till för~ställningar på
visst ursnitt av ett detalj
nivåkontinuum.

E. KOMPARATION
Arbetet syftar till
komparativa studier av
analysobjekt.

F. INTEGRATION
Begrepp ur olika särspråk
och refererande till olika
detalj nivåer skall rela
teras till varandra.

G. KOMMUNIKATION
Valet av termer skall
underlätta förmedlandet
av arbetets föreställningar
och resultat.
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KONSEKVENS:

A. Tonvikt på analys av
tidigare forskningsarbete
i inledningsskedet

B. Undvikande av begrepp och
föreställningar som kon
kurrerar inbördes eller
ger upphov till tolknings
konflikter. Begrepp skall
explicit relateras till
varandra och relationspro
cessens homogenitet upp
märksammas.

C. Undvikande av särspråk
som icke har denna för
ankring.

D. (1) Särspråk som refererar
till detaljnivåkontinuum
utanför ett vid komparativ
organisations analys rele
vant spektrum exkluderas.
(2) Nivåprioritering (orga
nisationsnivån).

E. Formulera beskrivningarna
av analysobjekt i (för en
viss detaljnivå) jämförbara
('samma') begrepp.

F. Valet av särspråkfragment
och primärföreställningar
skall inriktas emot hierar
kiskt relaterbara (aggre
gerbara) dito.

G. Välj etablerade term-begrepp
relationer och undvik
termer som refererar till
flera olika begrepp.

Tabell 4:1 Ett antal egenskaper att beakta vid särspråkval
samt några indikationer på beslutskonsekvenser.

~-EFl
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4.3 NÄGRA KLASSIFIKATIONER AV ORGANISATIONSBESKRIVANDE SÄRPRÄK

I de följande fyra delavsnitten kommer jag att redovisa och ana

lysera ett antal klassifikationer av organisationsbeskrivande sär

språk, vilka på olika sätt påverkat mitt arbete med en taxonomi

över (företags) organisation. Vilka distinktioner som i de olika

fallen för mig framstår som betydelsefulla markerar jag i respek

tive delavsnitt. Klassifikationernas innehåll sammantagna med den

egenskapslista jag ovan presenterat är avgörande för de föreställ

ningar och beskrivningar av föreställningar jag i den följande

sektionen kommer att arbeta med.

4.3.1 Biddles klassifikation

Biddle (1964) avser med sin klassifikation av socialpsykologiska

särspråk att uppnå en enhetlighet i relationen mellan terminologi

och begreppssystem. Han menar att ett antal termer inom främst

socialpsykologin använts representerande tre "skilda" begrepps

systern och att det är viktigt att se distinktionerna mellan dessa

tre system. Biddle gör ett huvudantagande som består i påståendet

att det är nödvändigt att förstå dessa tre system vid studier av

organisation. Han betecknar systemet på följande sätt: det öppna

( "overt") , det kognitiva ("cognitive") och det officiella ("official")

systemet. Det förstnämnda refererar till olika beskrivningar av

("behavioral events"), det andra behandlar vad som sker i aktörernas

inre ("minds") och ligger inskjutet mellan stimulus (= "stimulus

events") och respons (= "overt behavior"), medan det tredje

omfattar beskrivning av ett etablerat etikettsystem om organisaion

("description of a codified consensus about the organization").

När jag betraktar Biddles (1964) klassifikation urskiljer jag

åtminstone tre kriterier och flera sammanförda klassifikationer.

Ett kriterium representeras av distinktionen mellan det öppna och

det kognitiva systemet (jfr de bägge förstnämnda klasserna ovan).

Jag föredrar att i den följande framställningen arbeta med andra

termer för denna föreställning, nämligen med distinktionen mellan

latent och manifest nivå. Jag tolkar således Biddles klassifikation
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som (närmast) ett uttryck för denna dikotomi, dock komplet

terad med distinktionen mellan en beskrivning som görs av

ett subjekt och en som görs av objektet(en) till subjektet.

Det tredje kriteriet representeras av homo-/heterogeniteter

i objektens beskrivningar.

För det fortsatta arbetet behöver jag (utöver de tidigare i

kapitlet skisserade egenskaperna) således ett särspråk som be

aktar dessa skillnader (mellan manifest och latent nivå, mellan

subjektsbeskrivning och objektsbeskrivning samt mellan homo

och heterogenitet i föreställningar hos objekt). Biddle (1964)

behandlar i sin exemplifiering rollsärspråk som ett exempel på

särspråk som motsvarar (skulle kunna motsvara) dessa kriterier.

4.3.2 Sells klassifikation

Sells (1964) betraktar variationer i individers beteende i

organisationer som beskrivbart i tre slags särspråk. Dessa

baseras i tur och ordning på individ-, organisations- samt

miljökaraktäristika (= egenskaper i min terminologi). Sells

betraktar som tidigare nämnts (i kapitel 3) dessa tre klasser

som "dimensioner" i en organisationstaxonomi. Han diskuterar

ett antal särspråkfragment och olika författares behandling av

ingredienser i de ovan skisserade tre "särspråkklasserna". Hans

genomgång av författare och bitar av särspråk kan utgöra en illu

stration till några av de av mig tidigare framförda egenskaperna

som äger aktualitet vid val av särspråk, nämligen bl a egenskaper

som rör inplacering av särspråk på ett detaljnivåkontinuum och in

tegrationsmöjligheter mellan individ och organisation. Sells klassi

fikation betonar dessa egenskapers betydelse för den särspråkliga

förankringen, men resonemanget ger inget nytillskott utöver vad

jag tidigare framfört.
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4.3.3 Landsbergers klassifikation

Landsberger (1970) föreställer sig två skilda klasser av särspråk

för organisationsanalys. Den ena tar sin utgångspunkt i komponenter

i organisationen och söker beskriva deras relationer till andra

komponenter (rollanalys). Den andra särspråkgruppen har sina

rötter i de s k grundläggande aktiviteter och processer som är

nödvändiga för att organi sationen skall "fungera". Ideal t borde

de bägge ansatserna komplettera varandra och således ge likartade

resultat.

Jag betraktar den förstnämnda särspråkgruppen, där utgångspunkten

tas i föreställningar om komponenter i organisationen, på ett

något annorlunda sätt. I denna studie arbetar jag snarare utifrån

relationsföreställningar och låter dessa "producera" komponent

föreställningar. Vad detta mer konkret innebär framgår främst i

kapitel 7,8 och 9, men redan i kapitel 2, som bl a behandlade system,

diskuterade jag analytiskt betinp.ade distinktioner av denna typ.

på senare tid har enligt min uppfattning utvecklingen inom kompo

nent/relationsbaserade särspråk något legat i skuggan av mer

processinriktade studier. Jag bedömer emellertid tiden åter mogen

för ökad satsning på den förstnämnda särspråkgruppen iLandsbergers

klassifikation. Detta förstärks bl a av att den tidigare preciserade

definitionen (i kapitel 2) av analysobjektet äger en bättre överens

stämmelse med denna särspråkgrupp.

4.3.4 En traditionell klassifikation

Bland organisationsteoretiker har det under det senaste århundra

det varit mycket vanligt att försöka klassificera författare i

olika grupper (ibland etiketterade "skolor"). Utvecklingen av

organisationsteorier beskrivs ofta som en konfrontation mellan

motstridiga föreställningar. En grov "första" uppdelning, som

omfattas av ett flertal författare, kan spåras i nyttjandet av

ett kriterium av typen ~!!~!~~h~~~E~~' Den ena klassen författare

representeras med detta synsätt av de som nyttjar "administrations-
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särspråk" och den andra klassen av de som arbetar i "akademiska"

särspråk. För den förstnämnda särspråkgruppen har personliga

erfarenheter av praktisk verksamhet varit den unika ingrediensen,

medan de senare tillfört studieområdet organisation etablerade

akademiska särspråk. De som vi avgränsat och betecknat som de

administrativa särspråken kan således sägas ha tillkommit via

individers (ofta) företagsspecifika aktivitet. Detta är naturligt

vis oftast en fördel, kanske speciellt i empiriskt betonade

studier, men det medför också nackdelar.

En brist, som påtalas av Strother (1963) är att de klassiska

administrationssärspråken (eller "theories" som han betecknar dem)

genom att de grundats deduktivt förlorat mycket av sin vitalitet

och kraft på senare år. En annan brist, som t.ex. Simon (1947)

påtalat, är att administrationssärspråk på ett förenklat sätt

begränsar sig till vissa begrepp (auktoritet, centralisering,

kontrollspann etc) utan att söka operationalisera desamma. Opera

tionaliseringen har enligt min uppfattning inte skett på behöv

ligt olika sätt i olika situationer.

Vad som gör mig mest tveksam att söka språklig förankring i dessa

administrationssärspråkens föreställningar är att den nu existerande

integrationen mellan olika begrepp förefaller mig svagt utvecklad.

Vidare saknas ofta en anknytning till någon specificerad före

ställning om analysobjektet. Därtill beaktar dessa särspråk icke

subjektet/forskaren och hans/hennes betydelsefulla funktion som

komponent i forskningssystemet. Vissa enstaka termer eller begrepp

kan emellertid ofta vara lämpliga (beroende på vilka föreställ

ningar som är aktuella) att söka införa och integrera i en taxonomi

över (företags)organisation. Min huvudsakliga särspråkliga för

ankring ämnar jag i stället söka i den akademiska särspråkmängden.

4.4 SLUTSATS: FÖRVÄNTNINGS- OCH REFERENSFÖRESTÄLLNINGAR

Innan jag beskriver ett par föreställningar (utöver de redan i

del A redovisade), i vilka jag vill förankra min taxonomi,
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påminner jag om två tidigare delvis penetrerade problem, dels

kring "övertagande" av särspråk och dels kring val av begrepp

och termer i allmänhet. Det skulle kunna ligga nära till hands

att övertaga delar av den terminologi som existerar på studiens

applikationsområde, d v s i denna studie (se del C) ett i bygg

branschen i Sverige relativt etablerat särspråk med dess etikett

system för bl a organisationsbeskrivning. Det är givetvis ogör

ligt att i applikationsdelen helt frångå detta. Det finns emeller

tid några skäl som talar för försök att arbeta i den riktningen

(d v s att gå ifrån branschens särspråk).

Det kanske mest betydelsefulla skälet är att jag vill erhålla ut

fallsklassifikationer som delvis upplevs som främmande för de

etablerade konsumenterna av beslutsunderlag. Detta partiella

främlingsskap skall idealt öka medvetenheten hos konsumenter av

klassifikationer om premisser för, alternativ till och konsekven

ser av olika beskrivningar/synsätt. Detta motiv har jag tidigare

framfört genom att betona en subjekts-objektssyn på detta forsk

ningsarbete (forskaren = subjekt; området = (analys)objekt). Jag

vill således med detta senare markera att jag arbetar utifrån

mina värderingar och föreställningar om ett problemområde. I en

lighet därmed önskar jag icke a priori sträva mot användandet av

något beslutsfattarspecifikt särspråk (t ex ett branschsärspråk).

Jag har tidigare mer generellt avvisat tanken på att övertaga

hela existerande särspråk. Ett sådant övertagande finner jag mindre

lämpligt då föreställningar om och på ett analysområde sällan har

fullständig kongruens och särspråk därtill i hög grad är person

unika. Jag har också framhållit att valet består av ett konti

nuerligt väljande i form av interaktion mellan olika mer eller

mindre rigidiserade föreställningar i subjektets kontinuerligt

föränderliga referensmängd. Att, vid utvecklandet av nyare före

ställningar, benägenheten ökar att i första hand omforma dessa

i stället för att ifrågasätta tidigare mer etablerade (i förhål

lande till någon version aven slags helhetsvision av forsknings

arbetet), har jag också pekat på. Likaså har jag betonat min strävan
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att arbeta med de redan etablerade begrepp och termer som jag be

dömer vara relevanta.

Ovanstående resonemang implicerar sammantaget att utvecklingen av

ingredienser i taxonomin blir successiv och har formen aven ständig

interaktion mellan föreställningar av olika etableringsgrad och

på olika detaljnivå. Diskussionen ovan av några olika klassifika

tioner indikerar en med tidigare framförda kriterier förenlig

föreställning. vanligen framförd under etiketten "rollteori". Som

jag skall visa nedan finns det flera skäl att ifrågasätta bruket

av denna etikett och de mer eller mindre pregnanta föreställningar

som hänförs/inrangeras under denna. Det ena skälet till tveksam-

het kring lämpligheten i etikettsvalet vill jag redan här föra

fram, nämligen förhållandet att den primitiva (i Zetterbergsk be

märkelse) föreställningen enligt mitt synsätt utgörs av förvänt

ningen och~ av 'rollen'. 'Rollen', d v s den föreställning

vars term använts för att representera hela studieområdet, de

finieras vanligen bl a i förväntningsföreställningar. Mer om

detta i nästa kapitel.

Föreställningar kring förväntning och referens representerar den

precisering jag i detta skede önskar formulera beträffande val

av särspråk. De bägge föreställningarna uppfyller såväl de kri

terier som jag diskuterade i avsnittet ovan som de krav som de

redovisade klassifikationerna aktualiserade (jfr särskilt Biddles

(1964) och Landsbergers(1970) ovan). De egenskaper som listades

i tabell 4:1 ovan är naturligtvis inte av identisk lika vikt. Det

är emellertid svårt att mer exakt bedöma hur viktiga de var och

en är i detta arbete. Föreställningen om analysobjektet i kompo

nent och relationstermer hör dock till de mer betydelsefulla

faktorerna liksom förmågan hos särspråk att utgöra en bas för

integration mellan föreställningar på olika beskrivningsnivå.

Viktigt för mig är också att det särspråk, som Biddle (1964)

ovan diskuterade. äger förmåga att beskriva såväl latenta

och manifesta förhållanden som subjekts- och objektsbeskrivningar

i ett integrerat helt. Möjligheterna att tillfredsställa de mer
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personliga behoven med detta arbete via utvecklandet aven för

väntnings- och re fe rens baserad taxonomi över (företags)organisa

tion har sannolikt spelat en icke helt oväsentlig roll.

I och med detta kapitel har jag sökt redovisa hur jag ser på val

av särspråk. Jag har vidare listat ett antal egenskaper som jag

bedömer väl svarar emot dels de tidigare beskrivna föreställningar

na (kapitel 1-3) och dels ett antal tänkbara särspråk för denna

taxonomi. Jag har antytt svårigheter med att exakt precisera hur

variationer i fråga om dessa egenskaper fungerat i denna studie. I

gengäld har jag satsat på att göra en explicit beskrivning av de

aktuella ingredienserna i valprocessen. En föreställning centrerad

kring begreppen förväntning (" ro ll") och referens upplevde jag i

hög grad uppfylla de diskuterade kriterierna,medan alternativa

sätt (bl a processpråk, Sells taxonomi, "administratörernas" sär

språk m fl) på många punkter fallerar.

I de följande bägge kapitlen skall jag söka i detalj utveckla

min förväntningsföreställning (kapitel 5) och min referensföre

ställning (kapitel 6) och bl a diskutera såväl olika synsätt på

dessa som till dem relaterade begrepp/termer. Dessa bägge kapitel

utgör en ingrediens i utvecklandet aven taxonomi över (före

tags)organisation.
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5 Q> ROLLSÄRSPRAK

I föregående kapitel redovisade jag vad val av särspråk för mig

representerar. Jag försökte vidare beskriva ett antal egenskaper,

mer eller mindre betydelsefulla, vilka påverkat mitt val av sär

språk för beskrivning av studieområdet och då främst analys

objekten (jfr tabell 4:1). Föreställningar kring förväntning

("ro 11 teorier") och referens angav j ag som de som på det mes t ti 11

fredsställande sättet svarade emot de angivna kriterierna.

I detta kapitel ämnar jag mer utförligt behandla föreställningar

kring förväntning. Jag har tidigare pekat på att de traditionellt

av författare inrangerats under den enligt min uppfattning disku

tabla etiketten "rollteori". Ett skäl som talar för en annan

etikett, förslagsvis "förväntningsteori", har jag anfört tidigare

i kapitel 4. Ett annat skäl som talar emot etiketten "roll teori"

återkommer jag till nedan.
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I mina resonemang kring särspråkval i kapitel 4 redogjorde jag

för några faktorer som bidragit till att jag funnit det mindre

fruktbart att försöka direkt överta hela existerande särspråk.

Dessa resonemang är givetvis applicerbara också på de i detta

sammanhang aktuella rollsärspråken. Flera författare har pre

senterat mer eller mindre "fulls tändiga" förväntningsbaserade

rollsärspråk men inget av dessa bedömer jag således vara lämp

ligt att direkt överta. De specifika skälen till detta för de

här aktuella särspråken kommer att successivt presenteras i

detta och nästföljande kapitel. Som jag tidigare anfört före

ligger dock en strävan från min sida att överta begrepp och

termer om de refererar till föreställningar som jag bedömer

liknar mina egna. Jag försöker således undvika att tillföra

rollsärspråk ytterligare såväl begrepp som termer om inte "nya"

föreställningar tillförs och kräver detta.

Mer exakt formulerat innehåller detta kapitel en diskussion

kring motiv för och kritik emot användandet av rollsärspråk.

Vidare redovisas summariskt några inspiratörer till arbetet

med roll- och förväntningsföreställningar. I ett därpå följande

avsnitt diskuteras den "teoretiska mognaden" på det roll

teoretiska området. Därefter följer skilda, relativt ingående

begreppsliga avsnitt rörande såväl förväntnings- som rollföre

ställningar samt några klassifikationer av desamma. på basis

av dessa senare resonemang kommer jag att försöka precisera

de roll- och förväntningsföreställningar jag kommer att arbeta

med som en av huvudingredienserna i taxonomin över (företags)

organisation. I det följande kapitlet (kapitel 6) kommer jag

att beskriva en förväntningsbegreppet kompletterande föreställ

ning: referensbegreppet.

5.1 MOTIV FÖR OCH KRITIK EMOT ROLLSÄRSPRÄK

Biddle och Thomas (1966) har framfört tanken på att författare

som arbetar med begreppet roll (= rollanalytiker) och därmed för-
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knippade delvis unika föreställningar skulle ha bättre möjlighet

att beskriva beteenden i komplexa system av typ organisationer än

författare som arbetar med alternativa särspråk. Ja~ har tidi

gare i diskussionen av kriterier för särspråkval angivit ett

antal faktorer som skulle kunna styrka deras bedömning. Biddle

och Thomas (1966) påstår dock att en eventuell fördel kanske

mer är avhängig de alternativa beskrivningssättens ofullkom

ligheter än rollsärspråks förträfflighet.

Rollanalytiker har argumenterat en hel del kring val av termino

logi. De grundläggande premisserna bakom deras tänkande har

dock enligt Mechanic (1964) varit ganska konsistenta. Enligt

honom har rollanalytikernas budskap varit att kunskap om en indi

vids identitet eller sociala position är en utmärkt beskrivning

av de förväntningar en sådan individ utsätts för. Individernas

beteende är vidare korrelerat med dessa förväntningar vilket

sammantaget möjliggör prediktion. Han anför vidare och kanske

något tydligare:

"The approach of the role theorists to the study of behavior
within organizations is of particular merit in that it pro
vides a consistent set of concepts which is useful analytically
in describing recruitment, socialization, interaction, and
personality as weIl as the formal structure of organizations.
Thus the concept of role is one of the few concepts clearly
linking social structure, social process and social character."

Just i denna integrerande funktion har jag sett rollsärspråkens

styrka jämfört med alternativa särspråk.

Sargent (1951) antyder också att det ökade intresset för begreppet

'roll' (från främst psykologer) kan vara betingat av dess inter

disciplinära karaktär. En annan styrka hos rollsärspråk, som för

tjänar att framhållas i detta sammanhang, är dess parallellitet

till systemsynsätt (jfr mitt resonemang i föregående kapitel).

I parallelliteten innefattar jag dels att bägge uttrycksformer-
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na är applicerbara på ett vitt spektrum av förstoringsnivåer,

dels att integrationen via komponent- och relationsbegreppen

inom respektive särspråk är god.

Den vida applicerbarheten på analysobjekt av olika förstorings

nivå kan exemplifieras med Southall (1959). som nyttjade det

parallellt med institutionsbegreppet, med Frank (1963), som an

vände det om olika administrativa enheter. vilket resulterade

i en organisationstypologi; med Kahn et al (1964), som (i lik

het med de flesta) använde det på individer.

Levinson (1959) ser på ungefär analogt sätt som Kahn et al (1964)

rollsärspråkens fördel i deras dubbla refererande till både

individ och kollektiv (= aggregat). Oetta senare är ett område

som jag utförligare återkommer till i appendix A.

Ett flertal författare har emellertid riktat kritik mot rollsär

språk. Bl a har de enligt Levinson (1959) blivit de "most over

worked and underdeveloped in the social sciences". Gross et al

(19~8) anför också kritik av liknande slag. då de påstår att 

trots rollsärspråkens ökande användning för att beskriva och

klassificera sociala systems beteende - har de givit få signi

fikanta hypoteser av "stort teoretiskt värde". Om bedömningen

av ett särspråks användbarhet skulle vara avhängig det antal

signifikanta hypoteser som kan empiriskt verifieras med detta

särspråk som grund, så har inte rollsärspråk visat sitt värde

enligt Gross et al (1958). Jag vill emellertid i likhet med

Mechanic (1964) också påstå att förekomsten av kritik mot

rollsärspråk i sig är ett indicium på särspråkens och kanske

framför all t de "bakomliggande" föreställningarnas betydelse

och inte bara ett tecken på de angivna avagheterna. Det finns

andra funktioner än den "hypotesverifierande" som rollbegreppet

kan sägas ha haft. Detta kommer att framgå i den följande be

skrivningen.
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5. 2 "FÖREGÅNGARE"

~~nga författare har inom ämnesområdet mänskligt beteende uttryckt

tankar, vilka kan uppfattas som konsistenta med eller utvecklings

steg emot vad forskare i dag ofta betecknar som rollsynsätt. De

har företrädesvis varit representanter för disciplinerna antropo

logi, sociologi och psyko logi. Utpekandet av s k "föregångare"

inom ett på något sätt avgränsat forskningsfält är förenat med

stora svårigheter. Den vetenskapliga diskussionen kan sannolikt

inte ens inom ett extremt avgränsat ämnesområde förenklas till

ett sekventiellt utvecklingsförlopp. Det kan t ex existera såväl

paralleller som brottstycken i de i efterhand (till sekventiali

tet) renodlade tankekedjorna.

Vidare uppträder svårigheter i att särskilja s k "upptäckter"

från s k "nyupptäckter" och osäkerhet om vilka likhetskrav som

skall ställas och hur de skall mätas. Efterföljande forskare

skulle idealt bl a behöva känna till hur och varför "efter

följare" stimulerats av vissa verk. Fallande grader av lik-

het som t ex "föregripanden" eller "skisser" tilldelas där-

ti 11 en de 1 av "föregångarna". Det är dock vikt igt att fram

hålla att i tidigare verk liknade språket mer "normalprosa".

Författarna vinnlade sig då varken om" lika strikta definitioner

eller om särskilt utförliga referenser, vilket gjort ovanstående

nyansering av likhetsbegreppet än osäkrare. Ytterligare en viktig

faktor är att de skriftliga verken inte reproducerade forsknings

arbetet utan en rationaliserad bild av detta, d v s råmaterialet

för urski lj ande av "föregångare" inrymmer sannolikt åtminstone

olika grad av ärlighet (Merton, 1968).

Vem som väljs som "föregångare" är både tids- och personspeci

fikt. Tidsspecificiteten medför en anpassning till samtida veten

skapliga ideal, delvis på bekostnad av förståelsen för en dåtida

forskningssituation. Den som önskar utförlig information kring

"föregångare" inom rollsärspråk kan bl a finna sådan i Rocheblave

Spenie (1962). I detta sammanhang noterar jag dock helt summariskt

att det är först på 1930-talet som speciellt rollsärspråk och

speciella rollstudier kan urskiljas. Under den därpå följande
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perioden fram till dags dato har rollsärspråken vuxit från få

till många begrepp, från vaga till mer explicita ideer och

från enbart begreppsapparat tagit steget till operationali

serbarhet. Själva termen 'roll' användes visserligen redan

före trettiotalet, men då representerade det inte ett veten

skapligt begrepp (Biddle och Thomas, 1966).

5.3 "ROLLTEORI"

Rollsärspråk har olyckligtvis blivit betecknade "rollteori" •

Denna beteckning implicerar att särspråk och kunskapskropp nått

en sådan mognad t ex via omfattande empirisk prövning att be

teckningen "teori" skulle vara adekvat. Den kanske största nack

delen med denna beteckning är emellertid att vissa mindre in

vigda "konsumentgrupper" kan uppfatta denna beteckning som ett

indicium på existensen av "en övergripande rollteori" (ungefär

motsvarande "grand theory"). Någon sådan existerar emellertid

in te i dags läget. "Rollteori" uppträder företrädesvis i tre

former: som enkla hypoteser, som logiskt relaterade hypoteser

inom "samma område" och som såväl logiskt som "områdesmässigt"

relaterade hypoteser (Biddle & Thomas, 1966).

Rollsärspråk (liksom alla särspråk) består som tidigare nämnts

av föreställningar, begrepp och begreppsrelationer samt en

terminologi. Begrepp möjliggör identifiering och klassificering

av studerade objekt och deras egenskaper och termerna för dessa

begrepp ger referenspunkter och möjliggör därmed kommunikation.

Själva rollbegreppet är bara ett av begreppen i rollsärspråk,

men då det helt självklart intar en central position kommer det

att utförligt behandlas nedan. Dessförinnan vill jag emellertid

ta upp begreppet förväntning och föreställningar kring detta

till behandling. Kännedom därom underlättar sannolikt förståelsen

av de följande rollresonemangen. Förväntning representerar enligt

min uppfattning en grundläggande relationstyp i rollsärspråklig

beskrivning.
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5.4 FÖRVÄNTNINGSBEGREPPET

Låt mig inledningsvis behandla det begrepp som intar en central

plats i de flesta roI lresonemang , nämligen begreppet 'förväntning'.

Enligt Stogdill (1963) har begreppet förväntning i den vetensKap

liga diskussionen sitt ursprung i sannolikhetsteorin. Förväntning

definierat med denna förankring innefattar (helt summariskt) pre

diktion av värden för en rad (möjliga) utfall. Stogdill finner det

svårt att definiera begreppet förväntning utan att nyttja synonymer.

"It can be defined in such a manner as to predict (a) the
value as a set of possible outcomes, (b) the static poten
tiality for response (personality), or (c) the probability
of overt response."

Stogdill ser sitt personliga val av synsätt som inrangerbart under

den sistnämnda kategorin och han väljer att "redefiniera" begreppet

enligt:

"Expectation is ••• defined as readiness for reinforcement."

Detta innebär likhetstecken mellan förväntning och en individs

beredskap på att (t ex) någon annan skall bete sig på ett visst

(förutsett) sätt. Enligt mitt förmenande representerar detta

strikt prediktiva innehåll i förväntnings tanken en ofullständig

beskrivning. I en situation som innebär interaktion både sänder

och mottager individen förväntningar på ett mer komplicerat sätt

än vad Stogdills (1963) definition ovan synes implicera. Jackson

(1964) påstår nämligen att individer som interagerar utvecklar

förväntningar på varandras beteende och då inte enbart i den be

märkelsen att det möjliggör ömsesidig prediktion utan också i den

bemärkelsen att individerna därmed utvecklar preferenser hur andra

"bör" bete sig under vissa omständigheter. Dessa preferenser i

form av förväntningar har ett flertal olika "källor" såsom indivi

dens personliga behov, de kulturella värden han utvecklar; och kan

ske vid organisationsmiljöer mest betydelsefullt: i de funktio

nella krav ett system (en organisation) ställer så fort som indi

vider interagerar i avsikt att utföra samordnad verksamhet. För att
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låna en Parsonsk (1951) formulering - "förväntningar blir sanktioner"

- d v s annorlunda formulerat, förväntningar innerhåller inte enbart

en prediktiv ingrediens utan (vilket kanske framför allt är betydel

sefullt i detta arbete) också en normativ.

Förväntningar kan beskrivas och nyanseras på ytterligare två sätt som är

aktuella för detta arbete. Den ena nyanseringen rör föreställningar

om den funktionella relationen (mellan subjekt och objekt) mellan

interagerande individer och den andra innefattar det tidigare upp

märksammade system till komponentförhållandet. Tolman (1952) exem

plifierar det förstnämnda synsättet enär han ser förväntningar (i

rollsammanhang) som reciproka.

"It applies not only to expectations of alters ••• that ego
will behave in certain ways but it applies as weIl to the
expectations of ego that if he behaves in these expected ways,
the alters will meet his behavior with approval (or at any
rate with lack of disapproval) and with other appropriate,
complementary meshing behaviors of their own."

Förväntningar representerar således föreställningar om interak

tion mellan individer och innefattar en distinktion mellan subjekt

och objekt, som jag återkommer till i kapitel 7 m fl. Jämför i

detta sammanhang också Scotts (1967) typologi över rollsärspråk.

Mangus (1957) föreslår en annan infallsvinkel och därmed beskriv

ning av förväntningar i ro Ils ammanhang. Han formulerar denna på

följande sätt:

"Role expectations may be viewed from two very important
perspectives. They may be looked at from the point of view
of social organization or from that of the individual. From
social standpoint role expectations are seen as culturaI
patterns or as systems of social positions, statuses or of
fices to be occupied by group members • ••• The other main
vantage point from which ro les may be viewed is that of the
individual participant in social acts or interactional sit
uations."

Mangus (1957) uppfattning illustrerar det hierarkiska beroende

förhållandet i förväntningsföreställningen. Han har ett synsätt

som jag närmast skulle vilja karaktärisera som positionelIt. I det

ta betraktar han system av positioner (komponenter i min termino-
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logi) som en manifestation av samhällsförväntningar.

Jacksons (1964) synsätt (ovan) sammanfört med Talmans (1952)

och Mangus (1957) uttrycker min uppfattning att förväntningar

inte enbart representerar en beredskap hos en individ på hur

någon annan kommer att agera (= prediktiv betydelse) utan

också en normativ, d v s individpåverkande föreställning. För

väntning innebär således ett interaktivt förlopp med en distinkt

fördelning av subjekt och objekt och en interaktion som även

refererar till relationen mellan en individ och hans föreställ

ning om sig själv och sin situation.

Förväntningsresonemangen kommer att utvecklas och förtydligas,

dels i nästa kapitel via beskrivningen aven komplement före

ställning (jag kallar den 'referens'), dels och framför allt

från och med kapitel 7. Den redogörelse jag ovan presenterat

bedömer jag dock som tillräckligt underlag för den följande

diskussionen kring begreppet roll i detta kapitel.

5.5 BEGREPPET ROLL

En huvuduppgift för mig i det följande blir att söka utveckla

ett embryo till en "rollteori". Denna skall utgöra en av huvud

ingredienserna i taxonomin över (företags)organisation. Vidare

ämnar jag redan i nedanstående genomgång av rollföreställningar

och rollbegrepp försöka visa deras starka knytning till enskilda

individer och relations föreställningar; de sistnämnda förhållan

dena är något som jag tidigare markerat betydelsen av för denna stu

die. Genomgången av bl a ett flertal olika definitioner har således

inte endast ett semantiskt syfte, utan skall klarlägga intensionella

differenser och dessas relationer till olika situationsbeskrivningar

och referensramar.

Som nämndes i föregående avsnitt användes inte termen roll som

ett tekniskt-vetenskapligt begrepp förrän fr o m 1920/30-talet

7-EFI
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och de som främst brukar tillskrivas pionjärfunktionen var bl a

Mead, Woodworth, Guthrie, Weber, Moreno och Linton (se t ex

Biddle och Thomas, 1966). Meads mest betydelsefulla arbete anses

i vetenskapliga kretsar vara "Mind, Self and Society" (1934),

Woodworths "Psychology" (1934), Guthries "Psychology of Human

Conflict" (1938), Webers "Wirtschaft und Gese llschaft" (1922),

Morenos "Who Shall Survive" (1934) och Lintons "The Study of

Man" (1936) eller möjligen "The Culturai Background of Persona

lity" (1945). Jag påminner dock om mina (från Merton hämtade)

tidigare synpunkter beträffande "föregångare" och dessas ur

skiljande. I deras verk och givetvis av många senare tiders

författare har definitioner av begreppet roll och därtill re

laterade begrepp presenterats och i detta avsnitt skall jag visa

på några av dessa. Slutligen redovisar jag mitt val av definition.

En insikt som tillförs forskaren vid konfrontation med ett ur

skilj t särspråk är att den "enhetlighet" som forskaren observe

rat vid ett mer detaljerat studium visar sig i stället snarare

vara "oenhetlighet" i form av osäkerheter i begreppsinnebörd

och hög applikationsspecificitet. Ett indicium på detta för

hållandes realitet ser jag förekomsten (främst på senare tid)

av s k begreppsöversikter vara, där författarna som explicit

syfte har att redovisa, relatera och (förhoppningsvis) redu

cera begrepp och/eller tolkningar av desamma. Utmärkta exem

pel på verk av denna typ är Gross et al 1958 samt Biddle och

Thomas 1966. Den ovan nämnda applikationsspecificiteten kan

ha sin rot i hög frekvens av empiriskt inriktade studier med

därmed följande krav på operationaliseringar av begrepp. Av

sikten med operationalisering är bl a att öka graden av säker

het i begreppen och detta innebär oftast att de blir mer speci

fika.

5.5. l Vad är en 'roll'?

Några författare (Gross et al (1958), Levinson (1959), ~eiman

& Hughes (1951) samt Israel (1964) har ställt upp enkla klassi

ficeringar av de rolldefinitioner som förekommit i den veten-
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skapliga diskussionen. Begreppet 'roll' har enligt dem använts

i åtminstone tre bemärkelser (explicit eller implicit) av olika

författare (eller samma författare vid olika tillfällen).

I en första grupp av definitioner av begreppet roll placerar

de definitioner som i sin formulering beaktar förväntningar

från någon individ, grupp, organisation, samhälle eller annat

kollektiv på en individ i en position. Gross et al (1958) formu

lerar detta på följande sätt (jfr även Neiman & Hughes (1951):

"Role either equates ••• with or defines ••• to include
normative culture pat te rns ••• ."

Levinson (1959) formulerar sig mer utförligt:

"Role may be defined as the structurally given demands (norms,
expectations, taboos, responsibilities, and the like) associated
with a given social position. Role is, in this sense, something
outside the given individual, a set of pressures and facili
tations that channel, guide, impede, support his functioning
in the organization."

Israel (1964) talar i detta sammanhang om att roll har att göra

med de sociala processer som innefattar normativ påverkan.

Vid tillgodogörandet av ovanstående definitioner av roll upp

lever jag behovet aven precisering av förväntningssändarna som

någonting betydelsefullt, då de ovan formulerats i relativt

otydliga termer som "strukturellt givna krav", "kulturmönster"

och "sociala processer". Till denna precisering återkommer jag nedan

i avsnittet kring hur rollen formas.

En andra grupp rolldefinitioner kan sägas bestå av de som cen

trerar kring individens upplevelse av den egna situationen. Gross

et al (1958) uttrycker detta på följande sätt:
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"Role is ••• an individual's definition of his situation
with reference to his and others' social posi tion •••• "

Analogt synsätt på rollen beskriver Levinson något utförligare

(1959) enligt följande:

"Role may be defined as the member's orientation or concep
tion of the part he is to play in the organization. It is,
so to say, his inner definition of what someone in his social
position is supposed to think and do about it."

Bland de författare som definierar begreppet roll i upplevelse

tenner hos en "mottagare" av förväntningar betonar framför allt

Parsons såväl ensam (1951) som tillsammans med Shils (1951) den

interaktiva situationen.

"A role ••• is a sector of the total orientation system of
an individual actor which is organized about expectations
in relation to a particular interaction context, that is
integrated with a particular set of value-standards which
govern interaction with one or more alters in the appro
priate complementary roies" (Parsons, 1951).

"The role is that organized sector of an actor's orientation
which constitutes and defines his participation in an inter
active process" (Parsons och Shils, 1951).

Detta interaktiva inslag är någonting sorr. jag tidigare i detta

kapitel uppmärksammat och betecknat som centralt vid förvänt

ningsföreställningar (jfr avsnittet om förväntningsbegreppet

ovan). Sargent (1951) tar en liknande utgångspunkt då han,

förutom att han liksom Parsons (1951) och Parsons och Shils

(1951) förankrar sin rolldefinition i ett betonande av att

individen själv i stor utsträckning avgör vilken roll som

kommer att utkristalliseras i olika sammanhang, också fram

häver det reciproka i rollernas "natur" - de skapas genom

ömsesidiga förväntningar. Till resonemang om ömsesidighet och

om individens eget rolldefinierande återkommer jag utförligt

i kapitel 7. Låt oss tills vidare hålla grundtankarna kring

ömsesidighet i förväntningarna och betydelsen av individens

personliga rolldefinition i minnet. Jag kommer nedan att söka

visa på att det är svårt att behandla dessa individupplevelse-
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förankrade rollsynsätt som särskilda från det ovan nämnda för

väntningscentrerade, och att en integration av de bägge roll

synsätten är nödvändig i mitt arbete på en taxonomi över (före

tags)organisation.

Den tredje gruppen rollsynsätt, slutligen, fokuserar på beteendet

(i en position), Gross et al (1958) definierar detta rollbegrepp

som följer:

"Role (is)
positions."

the behavior of actors accupying social

Levinson (1959) beskriver denna rolldefinition i följande termer:

"Role is commonly defined as the actions of the individual
members - actions seen in terms of their relevance for the
social structure (that is, seen in relation to the prevailing
norms). In this sense, role refers to the ways in which
members of a position act (with or without conscious intention)
in acc~rd wi th or in viola_tjoO!! of agive!1s~-'=__QL~r:$?nizational
norms. II

Israel (1964) nämner i detta sammanhang att roll utgörs av de

beteenden som är förknippade med sociala positioner. Den kanske

stramast beteendeorienterade definitionen av roll formuleras

emellertid av Davies (1948):

"How an individual actually performs in a given position,
as distinct from how he is supposed to perform, we call his
role. The role, then, is the manner in which a person actually
carrie s out the requirements of his position."

De beteendebeskrivande rollföreställningarna har det gemensamt

med de som behandlar individens upplevelse av sin situation,

att rollen hänförs till den individuelle aktören snarare än till

hans förväntande omgivning. Parsons (1951) beskriver roll som

beteende i relation till andra individer (jfr föregående avsnitt)

och förtydligar detta något då han i sin definition för fram be

teendets funktionella betydelse för ett socialt system som en

referenspunkt.
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" ... what the actor does in his relations with others, seen
in the context of its functional significance for the social
system" (Parsons, 1951).

I föreställningen om funktionell betydelse tolkar jag reciproci

teten, d v s att individens beteende får konsekvenser för

delar av det omgivande systemet och att dessa därvid har

förväntningar på individens beteende. Också Cottrell (1942)

och Sarbin (1954) betonar att (roll)beteende äger rum i

interaktiva situationer:

"I shall be using the term role to refer to an internally
consistent series of conditioned responses by one member of
a social situation which represents the stimulus pattern for
a similary internally consistent series of conditioned responses
of the other(s) in that situation. Dealing with human behavior
must always be placed in sorne specified self-other context"
(Cottrell, 1942).

Samtliga tre grupper av rolldefinitioner ovan beskriver centrala

moment i vad Kahn et al (1964) betecknar som "rollepisoden"

("role episode") vilken utgör en sammanfattande term för hela

utkristallisationsprocessen.

Analogt med mitt resonemang i föregående kapitel kring distink

tionen mellan latent och manifest kommer jag att i det följande

nyttja det beteendecentrerade rollbegreppet som den manifesta

rollen och de förväntnings- och upplevelseförankracle rollbegreppen

som den latenta rollen. Till detta återkommer jag utförligt dels

i detta kapitel men framför allt i det nästföljande kapitlet (7).

Den i ovanstående stycke antydda rollföreställningen som någon

ting närmast motsvarande en integration av de tre tidigare refe

rerade synsätten kan återfinnas redan hos Linton (1936) (som

sannolikt är den mest citerade författaren i rollsammanhang).

Han definierade roll enligt följande, där han samtidigt också

framför en definition av begreppet "status" och skillnaden mellan

roll och status. Dessa bägge senare distinktioner är emellertid
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oväsentliga för mig i detta arbete.

"A status. as distinct from the individual who may occupy
it. is simply a collection of rights and duties •••• A
role represents the dynamic aspect of a status: The indi
vidual is social ly assigned to a status and occupies it with
relation to other statuses. When he put the rights and duties
which constitute the status into effect he is performing a
role • Every individual has a series of roles deriving
from the various patterns in which he participates •••• "

Också Newcomb (1952) formulerade en definition av rollbegreppet

som inneslöt alla tre grupperna enligt ovan. I bägge dessa för

fattares verk och i detta omfattande rollbegrepp antages sam

tidigt överensstämmelse mellan disposition och beteende samt

mellan omgivningens sociala förväntningar på individen och

dennes upplevelse av desamma (Levinson. 1959). Dessa antaganden

vill jag i det följande icke göra då ett flertal empiriska

studier och teoretiska resonemang tyder på att de nämnda kon

gruenserna inte föreligger.

5.5.2 Vilka förväntningar konstituerar en roll?

I det ovanstående delavsnittet pekade jag på att (den latenta)

rollen kunde beskrivas som bestående av omgivningens förvänt

ningar på en individ i en viss position och av individens upp

levelse av dessa förväntningar och sin situation. Vidare förut

skickade jag att. som en följd av detta betraktelsesätt. före

ställningen om vilka som förväntar måste preciseras för de följande

resonemangen (kapitel 7 och följande). Låt mig för detta ändamål

visa på hur några författare på olika sätt beaktat och sökt formu

lera en avgränsning av förväntningssändarna.

Levinson (1959) representerar med sin formulering en mycket

generell ståndpunkt i fråga om beskrivningen av den förväntnings

sändande kategorin. Han definierade rollen som strukturellt betingad

i ett socialt system (vilket som helst). Bennet och Tumin (1948)

däremot är mer preciserade och anger i sin avgränsning samhällets

förväntningar. liksom bl a Rommetveit (1953).
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"(role is) ••• what the society expects of an individual
occupying a given status" (ung. = position)
(Bennet och Tumin, 1948).

Parsons (1945), begränsar sig i en av sina (många) definitioner

till gruppens förväntningar på en individ, men nämner å andra

sidan gruppens sociala traditioner, vilket kan tolkas som en

medvetenhet om vidare sociala systems relevans (dock relevanta

främst via gruppen).

"From the point of view of the act or his role is defined by
the normative expectations of the members of the group as
formulated in its social traditions" (Parsons, 1945).

Hickson (1968) ställde explicit frågan vilka individer eller

kollektiv som "föreskrev" olika roller, d v s vilkas förvänt

ningar som är relevanta vid utkristallisation aven viss roll

(utöver rollinnehavarens egna). Han besvarade delvis frågan

själv med att påstå att organisationens "krav" vanligen anges

i strukturen och då särskilt av hierarkiskt överordnade indi

vider. Än mer explicit och samtidigt mer nyanserad är Jacobson

et al (1951), som också uttalade uppfattningen att en defini

tion av roll i förväntningstermer måste innefatta-vems eller

vilkas förväntningar som skall beaktas. Jacobson et al refe

rerar till dessa förväntare som s k "kriteriepopulationer" (för

roller) och de anför att i hierarkiska organisationer dessa

utgörs av:

a) personer som upprätthåller motsvarande positioner som den
aktuella,

b) personer som är starkt funktionellt beroende av dessa posi
tioner samt

c) personer som är relaterade (om än icke starkt funktionellt
beroende) genom formulerande/implementerande av organisa
tionens (eller systemens) vidare målsättning.

Det kan observeras att dessa kriteriepopulationer inte helt

överensstämmer med "role-sets" i Mertons (1968) särspråk och

inte heller begreppet "multiple roles", som bl a Linton (1936)

introducerade, då under beteckningen "general role". Lintons

"general role" (och således "multiple role") representerade en
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sammanslagning av alla roller i olika positioner som individen

i ett visst tidsintervall upprätthöll, medan Mertons "role-set"

refererade till alla tänkbara relationer som agerande i en viss

position (befattning) innebar. Mertons begrepp är fruktbart i

detta sammanhang, då det implicerar olikheter i förväntningar

mellan olika (eventuellt relevanta) kriteriepopulationer, d v s

det ställer på sin spets problemet av gränsdragningskaraktär:

vilka förväntningsdelmängder skall beslutas avgränsa en roll?

Skillnaden mellan Merton och Jacobson et al ligger dels i detta

sammanhang där de senare väljer kriterierna (a), (b) och (c)

ovan för att lösa problemet och dels i att Merton inte alls

diskuterar gruppen (a). Kahn et al's (1964) begrepp "rollkluster"

förefaller ligga nära Jacobson et al's föreställning om kriterie

population.

5.6 EN ROLLFÖRESTÄLLNING

Jag har i genomgången av definitionsfloran funnit främst olik

heter i betonanden av moment i den utkristalisationsprocess, som

Kahn et al (1964) betecknar "rollepisod". Dessa olikheter har jag

sökt åskådliggöra i den ovan redovisade genomgången av rolldefini

tioner och den (delvis jämförande) diskussionen av några kompo

nenter i dessa. Olikheterna i fokusering mellan de angivna för

fattarna kan hänföras till flera källor. En av de mer självklara

är enligt Gross et al (1958) påverkan från respektive författares

individuella referensram, vilken förvärvats genom den utbildning

forskaren utsatt sig för/blivit utsatt för bl a genom exponering

inför en viss typ av frågeställningar eller problem. Gross et al

exemplifierar detta med att Linton (som antropolog) betonar sociala

(= kulturella) förändringar, att Sargent (som psykolog) betonar

individuell perception samt att Parsons (som Parsons) roll före

ställning harmonierar med hans teoretiska modell för sociala system.

Författare, som i sina definitioner valt att framföra endera av

de ovan exemplifierade föreställningarna, tenderar ofta att bruka
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kompletterande begrepp eller begreppsmängder för att beskriva "de

övriga" beståndsdelarna i (bl a) "rollepisoden" • Ett exempel på

detta förhållande utgör Newcomb (1952), som gör en distinktion

mellan roll och rollbeteende då hans rolldefinition inte inne

fattar det senare. Det för oss smidigt över på ett andra skäl,

som Gross et al anger till olikheterna i definitioner, nämligen

det semantiska, d v s samma föreställning tilldelas ideligen

olika etiketter.

Den föreställning om förväntning och roll som jag företräder och

i detta sammanhang formulerar blir efter ovanstående genomgång

delvis en upprepning av de ståndpunkter jag ovan successivt redo

gjort för. Ett undantag utgör den distinktion jag vill införa

mellan roll och funktion. Det senare kan ses som refererande till

förväntningar på viss position oavsett vilken individ som upp

rätthåller densamma.

Jag menar att relaterade individer utvecklar förväntningar på

varandra. Förväntningarna innehåller ett prediktivt och ett

normativt moment där det senares betydelse ökar med relationens

grad av väsentlighet (ömsesidighet) för de agerande. I organisa

tioner av typ företag, som representerar ett samarbetssystem

(interaktion), är den normativa funktionen särskilt markerad.

De förväntningar som utsändes mot en individ och det sätt denna

uppfattar dessa representerar sammantaget en (latent) roll.

Denna manifesteras i rollbeteende. Roller utkristalliseras (kon

stitueras) således via egna och andras förväntningar på beteende

och manifesteras i relationer i en grupp, en organisation eller

samhället i övrigt.

I likhet med bl a Jacobson et al (1951) ser jag avgränsningen

av förväntningspopulationen som någonting centralt i rollsamman

hang och denna kommer att spela en viktig roll i de fortsatta

resonemangen. Jag har i detta kapitel också valt att antyda

en komplementrelation till begreppet förväntning, nämligen refe

rens. Detta senare begrepp analyseras utförligt i nästa kapitel.



6 Q> REFERENSSÄRSPRÅK

I kapitel 4 diskuterade jag några tänkbara särspråk för en (före

tags)organisatorisk taxonomi och faktorer att beakta vid valet

bland desamma. Jag bedömde det som fruktbart att söka nyttja

socialpsykologiska roll- och referenssärspråk som integrerande

struktur tillsammans med fragment av mer "traditionella" admi

nistrationssärspråk. Dessa särspråk och delar av särspråk kommer

således att utgöra en av grundvalarna i det taxonomiska arbetet.

En annan viktig del utgör systemsynsättet (kapitel 2) vars ana

lytiskt motiverade distinktion mellan komponent och relation är

ett genomgående drag i konstruktionen och utnyttjandet av de

ovan nämnda särspråken.

I föregående kapitel (kapitel S) redovisade jag mitt synsätt på

begreppen förväntning och roll och skisserade föreställningen

att förväntnings- och referensbegreppen kunde beskrivas som ko~

plementära. I detta kapitel ämnar jag försöka att mer i detalj

redogöra för referenssärspråk och försöka precisera mitt synsätt

på de däri ingående begreppen. För att göra denna precisering
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behöver jag studera i vilka sammanhang och på vilket sätt för

fattare tidigare dels handskats med refererande termer och dels

nyttjat motsvarande begrepp (men andra termer). Vidare avser

jag att beskriva på vilket sätt jag betraktar begreppen för

väntning och referens som komplementära. på samma sätt som jag

i föregående avsnitt visade beträffande rollsärspråk kan refe

renssärspråk (analytiskt) behandlas som uppbyggda av komponenter

och relationer. Komponenterna kan utgöras av individer, grupper,

organisationer etc och relationerna utgörs av refereranden (per

ceptions- och jämförelsemoment; se vidare nedan).

Den av mig valda etiketten på detta kapitel (referenssärspråk)

är mer generell än den mest frekventa tillämpningsformen av

referenstankegångar, som är uppbyggd kring begreppet referens

~' Skälet till att jag medvetet valt den förra termen och

att jag således refererar till ett vidare begrepp (referens

objekt) är min strävan att själv komma ifrån den ofta hämmande

traditionella begränsningen till "gruppnivån" (och eventuellt

stimulera andra till detsamma).

Referenssärspråk baseras som ovan nämndes på en relation av

refererande typ, medan av diskussionerna kring rollsärspråk i

föregående kapitel framkom att den primära relationen där ut

gjordes av förväntningen. Referens kan betraktas som en form

av inflytanderelation (typ: " 0m ••• så ••• ") där den som utövar

inflytande 1nte behöver vara medveten om den influerades existens.

Ätminstone utövar influeraren inte avsiktligt sitt inflytande.

Förväntningar däremot förutsätter medvetenhet om den influerades

existens.

Låt mig med ett exempel söka åskådliggöra skillnaden mellan en

relation av typ förväntning och en relation av typ referens. Be

greppens komplementaritet hoppas jag framträder samtidigt. Antag

att vårt intresse är riktat emot en byggarbetsledares situation i

en organisation. Förenklat (en fullständigare bild presenterar

iag i nästa kapitel) menar jag att han är föremål för (normativa)

förväntningar t ex från närmast överordnade befattningshavare
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(t ex en platschef). Förväntningsbegreppet fokuserar på relations

riktningen platschef till byggarbetsledare även om, vilket jag

senare visar, relationen innefattar aktivitet från förväntnings

mottagarens (= byggarbetsledarens) sida.

Om byggarbetsledaren i exemplet i stället själv percipierar och

definierar ett objekt och på något sätt låter sig påverkas av

detta (utan att detta medvetet sänder förväntningar mot bygg

arbetsledaren i fråga) representerar objektet ett referensdito.

Relationen är då primärt riktad i motsatt (jämfört med ovanstående

stycke) riktning, d v s i detta exempel från byggarbetsledaren

ti Il p latschefen i fråga. (Se figur 6: l nedan.)

Som förhoppningsvis framgick av exemplet i ovanstående stycke

är den mest betydelsefulla relationsriktningen vid refereranden

den som utgår från den som influeras medan vid förväntningar

den primära relations riktningen är den rakt motsatta. Särspråken

FÖRVÄN- .~_
_.T.A.RE _f_o_·r_v_ä_n_t_n_i_n_g_a_r L:jid

REFERENS-, r.e.f_e.r.e.r_a_n.d.e.n .._~tindi'id
OBJEKT ,... ~.

.. mest betydelsefull
relationsriktning

mindre betydelsefull
....~...--- relations riktning

Figur 6:1 Huvudsakliga relationsriktningar vid refere
randen och förväntningar. Se vidare mer de
taljerat figur 6:2 och 7:2. För detaljerad
verba l beskrivning se ans lutande text.

kan på detta sätt betraktas som komplementära. Med detta synsätt

kan refererande t behandlas som en del i de normativa processer

i samhället som överför vissa värderingar i konkret beteende

(jfr Eisenstadt, 1954). Referensobjekten (d v s referensindivid,
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referensgrupp etc) utgör en "länk" via vilken "nya" föreställ

ningar introduceras i t ex en organisation. Detta synsätt be

handlar referensobjekt som en del i en individs föreställnings

ram. Referensobjekten i en individs föreställningsram kan så

ledes betraktas som indikatorer på influenskällor. Mer om detta

i kapitel 7.

6.1

6. L l

TERMEN OCH BEGREPPET REFERENSGRUPP

Hymans studie (1942)

Termen referensgrupp användes först av Hyman (1942), som sökte

finna ut hur individer såg sin egen position via sina val av

jämförelsekategorier. Hans huvudintresse kan dock sägas ha legat

snarare i statusbegreppet och då speciellt i "subjektiv status",

som han definierade som en persons konception av den egna posi

tionen relaterad till andra individer. Relaterandet till andra

individer såg Hyman således som en viktig beståndsdel i en indi

vids föreställningsram och han formade de mer avgränsade be

greppen referensgrupp och referens individ för detta beskrivnings

ändamål.

Näraliggande (dock ej samma term) begrepp hade dock (enligt t ex

Hyman och Singer, 1968) tidigare skisserats av Summer (1906) i

hans föreställning om "in-groups" och "out-groups" och av Cooley

(1902) i hans diskussion av selektivt släktskap med grupper utan

för den omedelbara omgivningen.

6.1.2 Newcombs studie (1943)

Ungefär samtidigt med Hyman sökte Newcomb (1943) studera attityd

förändring (el avsaknad av sådan) bland studenter vid Bennington

College. Han undersökte bl a systematiskt hur studenterna på

olika sätt relaterade sig till samhället som omgav högskolan

eller med andra ord, vilka som valde detta som referensobjekt.
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Studien visade bl a att medlemskapet (här: istudentsamhället)

inte i sig avgjorde valet av referenspunkter vid olika former

av social anpassning. Newcomb styrktes vidare i sin uppfattning

att attityder inte förvärvas i ett socialt vakuum utan är en

produkt av refereranden till såväl grupper där individen är

medlem som de han/hon står utanför (medlems- och icke medlems

grupper). Han använde således såväl termen som begreppet refe

rensgrupp analogt med Hyman (1942).

6.1. 3 Stouffer et als studie (1949)

Stouffer et al (1949) använde i sin välkända del av studierna

av "The American Soldier" ett begrepp som var nära relaterat

med referensgrupp, etiketterat "relativ försakelse" ("relative

deprivation"). De drog bl a slutsatsen att soldaternas till

fredsställelse inte enbart var avhängig av deras reella situation

utan snarare deras relativa situation till dem (= referensobjek

ten) som de själva valde att jämföra sig med. Låt mig exempli

fiera deras resonemang. Flygkårister ("Air Corpsmen") befanns

vara mer otillfredsställda med sin befordringssituation än

militärpoliser trots att deras befordringsmöjligheter och be

fordringarnas antal vida översteg militärpolisernas. Flyg

kåristernas förväntningar (eller anspråksnivå) översteg dock

vida militärpolisernas och de hade andra referensobjekt än

militärpoliserna. Bägge dessa senare faktorer tagna tillsammans

ansågs kunna "förklara" skillnaderna i tillfredsställelse mellan

grupperna.

6.1.4 Merton och Rossis systematisering (1949)

Föreställningar kring referensgrupper sammanställdes och syste

matiserades emellertid först i och med Herton och Rossi (1949)

(Hyman och Singer (1968». Enligt dem syftar referensgruppteori

till att systematisera determinanter och konsekvenser av de

värderingsprocesser, där individer tar andras värden/standards
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som en jämförelsebas. Systematiken i deras arbete medförde att

de formulerade ett flertal begreppsdistinktioner, som i senare

forskning på området visat sig fruktbara att tillämpa. Jag åter

kommer till flera av dessa nedan, eftersom de är centrala bestånds

delar i den utvecklade taxonomin.

Merton och Rossi (1949) sökte avgränsa applikationsområdet för

begreppet referensgrupp och därmed ge begreppet en snävare

betydelse genom att i första hand använda detta på problem

rörande individens orientering till grupper som individen inte

(samtidigt?) var medlem i. Med min parentes vill jag markera

att jag uppfattar en ofullständighet i deras synsätt (det bör

observeras att Merton och Rossi hela tiden klart sett föränderlig

heten i val av referensobjekt såväl över tiden som i specifika

situationer), vilken sannolikt bidragit till att den referens

särspråkliga utvecklingen på denna punkt inte följt Merton och

Rossis intentioner. Forskningen kring referensbegreppen har

nämligen därefter i lika hög grad centrerat kring just medlems

grupper. Från början av femtiotalet har referensiden förekommit

i ett mycket stort antal skrifter. De som jag tar upp nedan inne

håller några begreppsliga distinktioner, vilka är nödvändiga för

den organisationsbeskrivning jag i detta arbete presenterar.

6.2

6.2.1

NÄGRA TYPOLOGI ER

Kelleys typologi (1947)

Den senare utvecklingen av föreställningar kring referensobjekt

kan enligt min bedömning med fördel beskrivas med hjälp av olika

författares förslag till typologier. En för referensobjektsstudier

betydelsefull distinktion gjordes redan i slutet av fyrtiotalet

av Kelley (1947). Han talade om två funktioner hos referens

gruppen, nämligen dels en normativ och dels en komparativ funk

tion. Referensgruppens normativa funktion för en individ består

enligt Kelley i att den sätter och vidmakthåller normer för en
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person att agera i enlighet med. Den andra funktionen hos referens

gruppen är att den tjänar som en jämförelsepunkt. Observera att

dessa två funktioner, de normativa och komparativa, kan förenas

i ett och samma referensobjekt. Kelley nämner vidare i detta

sammanhang att referens(grupp)teori med normativ inriktning bör

ses som en del i en mer generell teori avseende social influens

(eller inflytanderelationer mellan individer).

I denna studie utgör referensbegreppet ett av de centrala i

arbetet med att försöka utveckla en taxonomi över (företa~s)

organisation, varför Kelleys (1947) dikotomi ovan blir otill

räcklig och måste kompletteras. Kelleys distinktion förefaller

möjlig att utveckla med hjälp av Kempers (1968) mer sofisti

kerade typologi. Eisenstadts (1954) väsentligt annorlunda syn

förefaller däremot mer oförenlig. Låt mig för att kunna redo

visa några för mig betydelsefulla sätt att beskriva referens

föreställningar utgå från och analysera först Kempers (1968)

och sedan Eisenstadts (1954) synsätt.

6.2.2 Kempers typologi (1968)

Liksom Kelley (1947) gör Kemper (1968) en grundläggande distink

tion mellan normativa och komparativa referensobjekt, men Kemper

ti llfogar en tredje kategori som han beteckar "audience groups" ,

vilka enligt honom (idealt) varken medför normativa eller värde

validerande beteenden för individer som refererar till dessa

slag av referensobjekt. Med normativa referensobjekt avser Kemper

(enligt min uppfattning helt förenligt med Kelleys (1947) syn

sätt) de som påverkar en refererande individs beteende genom att

explicit klargöra sina förväntningar på denne. Med "påverkan"

avser Kelley att förväntningarna på något sätt fastställes av

den refererande individen och att denne på något sätt (ointressant

vilket) beaktar dessa i sitt beteende (såväl konformism som trots

utgör exempel på möjliga reaktioner).

Komparativa referensobjekt tillhandahåller en föreställningsram

som underlättar bedömning och värdering av olika förhållanden

8-EFI
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eller ger ledning för hur man bör bete sig i olika situationer.

Som framgår i den empiriska delen nyttjar jag komparativa refe

rensobjekt som en ingrediens i den utvecklade taxonomin. Kom

parativa moment spelar dock generellt i detta arbete en mindre

central roll än normativa. Den som önskar ytterligare precise

ringar kring de komparativa momenten kan inhämta dessa i

Sjöstrand (1973b).

Vad gäller "audience-groups" slutligen visar Kemper (1968) o

säkerhet och nämner att de kan ses både normativt och komparativt,

men att de i ett idealfall icke representerar någondera. Individen

tilldelar i detta fall vissa värderingar till objektet och för

söker bete sig i enlighet därmed. Referensobjektet kan, men be

höver inte, tidigare ha gjort sina värderingar explicita för

individen.

Om jag i termen normativ inlägger ett krav på att förväntningar

och därmed medvetenhet om mottagaren existerar - blir min enda,

men viktiga invändning mot Kempers första typ av referensobjekt

att förväntningar kan vara implicita, d v s icke-manifesterade

och att detta fall bör inrangeras under normativa (d v s för

väntningsberoende) referensobjekt. Termen referens anger här

(som nämnts förut) att primärrelationen ligger hos förväntnings

mottagaren. Distinktionen gäller därför mellan detta fall och

den situation (jfr kapitlet om rollsärspråk) där förväntnings

objektet uppfattar endast vissa av förväntningarna (perception).

Ananmar jag däremot en vidare syn på termen "normativt referens

objekt" t ex genom att avstå från att knyta termen normativ till

begreppet förväntning och i enlighet med bl a Eisenstadt (1954)

i stället betraktar (normativa) referensobjekt som de objekt vars

normer vi identifierar oss med, blir även flera av Kempers (1968)



komparativa (sub)typer av referensobjekt inrangerbara under termen

normativ. Kemper gör nämligen skillnad mellan fyra subtyper av

komparativa referensobjekt: "equity group", "legitimator group",

"role model" samt "accomodator group", där åtminstone "legitimator

group" och "role model" med Eisenstadts synsätt är "normativa".

Detta då "legitimator group" används aven individ då (osäkerhet

råder om eller) hans beteendes legitimitet ifrågasätts och då

"role model" demonstrerar för en individ hur någonting bör göras.

Den som utgör "role model" äger med andra ord kunskaper och färdig

heter som den refererande individen saknar (eller tror sig sakna).

101

komparativa
och normativa
referenser

BE ATTNIN•
t IN IVID

En individ relaterar sig/sin situation
till en/flera andra individer/kategorier.

REFERENS
OBJEKT

sig
individen
tilldelar
objektet
förväntningar

Figur 6:2 En beskrivning av referensobjekt. Speciellt
åskådliggörs några typer av normativa referens
objekt. I ö se anslutande text i avsnitt 6.2.
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Det är något svårare att se såväl "equity group" som "accomodator

group" som normgivande då den förstnämnda används som referens

vid avgöranden om den egna situationen är rimlig eller rättvis

och den senare stimulerar individen till vad Kemper betecknar

som komplementärt beteende av såväl samarbets- som konkurrens typ.

Sammanfattningsvis (jfr figur 6:2 ovan) använder jag således

termen normativt referensobjekt i en bemärkelse som varken samman

faller med Kempers (1968), Ke11eys (1947) eller Eisenstadts (1954),

då jag ser den som knuten till förväntningsbegreppet, såväl latent

som manifesterat. Observera dock att referensobjektet, som icke

har förväntningar på en individ (som t ex inte vet om individens

existens), kan ha en "normativ funktion" (jfr Kelley, 1947) vis

a-vis den som refererar då denne t ex kan tilldela referens

objektet förväntningar. Jag betraktar de resterande icke-förvänt

ningsbaserade referensobjekten som komparativa och betonar för

kommande resonemang att dessa inte bara påverkar den refererandes

situationsuppfattning, värderingar och attityder utan också be

teendet (jfr Kempers (1968) typologi ovan).

6.2.3 Ytterligare referenssärspråkliga distinktioner

Ytterligare några referenssärspråkliga nyanseringar äger relevans

i beskrivningen av (företags)organisation. Jag har redan genom

valet av begreppet referensobjekt markerat att jag accepterar

att objekten kan utgöras av såväl enskilda individer som grupper

eller andra former av aggregat. Främst Merton (1949 och 1957) har

betonat betydelsen av just referensindivider.

Merton och Rossi (1949) framförde en annan distinktion mellan

spontana och tilldelade referensobjekt. Med spontana avsåg de

objekt som individerna angav själva utan ledning från under

sökaren, medan vid tilldelade forskaren listade olika alterna

tiv som individen fick jämföra sig med (alternativen kan givet

vis vara en följd av resultat från tidigare explorativa under-
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sökningar). Jag kommer att lägga tonvikten vid de spontana refe

rensobjekten, men jag kommer också att uppmärksamma de till

delade via relateranden till en tidigare empirisk studie kring

referensobjekt som jag utfört (Sjöstrand, 1969 och 1973b).

6.3 EN DEFINITION

Jag kommer att förankra min definition av referensobjekt till

stora delar i den Kemper (1968) framfört. Referensobjekt repre

senterar för mig en individ, grupp, organisation eller annan

form av aggregat som en individ relaterar sig till vid identi

fikation av alternativ, värdering av desamma, val av beteende

eller värdering av ett förhållande i omvärlden. Jag föreställer

mig (jfr ovan) såväl normativa som komparativa referensobjekt

och koncentrerar min analys till de spontana, men beaktar även

tilldelade referensobjekt. De senare studeras i första hand

för att fungera som ett slags jämförelsepunkter till de förra.

Vidare har jag ovan försökt markera att jag ser termen normativ

som knuten till föreställningar om förväntningar. Termen referera

använder jag som ett kompletterande begrepp till förväntningar

representerande relationer,där den influerande själv utsätter

sig för influens.

Ett antagande som ofta ligger implicit i "referensteoretiska"

sammanhang är att referensobjekten inte tillförs en individs

föreställningsram för att "försvara" redan utförda handlingar,

värderingar eller situationsbeskrivningar etc. Detta antagande

gör dock inte Kemper (1968). Om jag tolkat hans typologi riktigt

har han en subtyp "legitimator group" som just beaktar detta

ex post fall. Låt mig utveckla konsekvenser av detta antagande

något, då det innesluter vissa delar av möjligheten att beakta

föränderlighet i den utarbetade taxonomin (taxonomin i tids

perspektiv penetreras utförligare i detta arbetes avslutande
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kapitel). Referensobjekt är inte enbart (i allmänhet) olika för

en individ beroende på vald aspekt, utan de är också föränderliga.

Föränderligheten kan beskrivas på ett flertal sätt. Innan jag i

nästa kapitel och avslutningskapitlet utvecklar detta vidare vill

jag redan här framhålla att i denna förändringsprocess råder en

interaktion mellan olika momentant aktuella referensobjekt, mellan

individuella situationsbeskrivningar och de aspekter som (i ett

givet ögonblick) har hög prioritet, samt mellan referensobjekt

och en individs situationsbeskrivning. Det antagande som jag in

ledningsvis i detta avsnitt refererade implicerar att relationen

mellan referensobjekt och situationsbeskrivning skulle vara enkel

riktad. Mitt resonemang i detta stycke har avsett att markera att

jag inte accepterar detta antagande.



7~ ROLLSKEENDET

I detta kapitel avser jag att sammanföra och konkretisera de

föreställningar kring utvecklandet aven taxonomi över (före

tags)organisation, som jag i de föregående kapitlen presen

terat. I detta integrations- och preciseringsarbete försöker

jag göra en beskrivning av komponenter och relationer i ana

lysobjektet (företags)organisation i form aven föreställning

om rollskeendet. Detta rollskeende representerar en beskriv

ning i form av ett förlopp mellan två snitt i tiden. I det av

slutande kapitlet i denna bok sätts rollskeendet in i ett ut

vidgat tidsperspektiv.

Rollskeendet är ett uttryck för min strävan att sammanföra

främst sociologiskt och sociopsykologiskt förankrade organisa

tionsteoretiska föreställningar till ett slags helhet. Det

representerar grunddragen i den taxonomi i vilken beskriv

ningen av de olika organisationerna kommer att struktureras

och utifrån vilken jämförelser (komparation) kommer att ske.
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på detta sätt arbetar jag i denna framställning på att uppfylla

syftet, inledningsvis formulerat i kapitel l, att utveckla ett

särspråk som såväl integrerar skilda beskrivningsnivåer som

sammanlänkar vid organisationsstudier aktuella språkfragment.

Detta utvecklade särspråk manifesteras således bl a (framför

allt) i rollskeendet. Det är också bl a rollskeendets struktur

och de i de följande kapitlen redovisade beskrivningarna kring

denna, som jag vid tillförandet av den empiriska förankringen

ämnar belysa och analysera. Jag kommer i denna senare del att

söka visa på forskarens betydelsefulla roll som komponent i

det taxonomiska systemet (val av analytisk eller empirisk ansats

t ex). Dessa senare strävanden utgör samtidigt ett led i upp

fyllandet av det metodologiska syftet, dvs att diskutera och

applicera ett taxonomiskt angreppssätt på organisationsföre

ställningar.

Arbetet med att beskriva rollskeendet är som antyddes i ovan

stående stycke på flera sätt intimt sammanknutet med de före

ställningar som jag i tidigare kapitel presenterat. Jag be

traktar dessa föreställningar som en beskrivning av förut

sättningar och ställningstaganden av stor vikt för detta och

följande kapitels inriktning och innehåll. Att jag valt att

presentera dessa föreställningar i tidigare kapitel har främst

två motiv. Dels representerar innehållet i dessa föreställ

ningar synsätt av mer grundläggande art från vilka detta och

följande kapitels framställningar har emanerat, dels minskar

en tidig (särskild) presentation av dessa komplexiteten i

beskrivningen i det följande.

7.1 ROLLSKEENDET I SITT SAMMANHANG

Rollskeendet, som nedan utförligt behandlas, kan enligt mitt

synsätt ses som en konsekvens av det av mig valda särspråket

för beskrivning och klassifikation av (företags)organisation.

Detta betyder att min diskussion kring val av särspråk (kapitel

4) i hög grad har varit avgörande för denna beskrivning. Jag

vill särskilt erinra om den egenskapslista och de olika klassi-
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fikationer av organisationsbeskrivande särspråk som i kapitlet

(4) genomgicks. Denna diskussion utmynnade i val av ett sär

språk som inneslöt föreställningar om förväntning och referens.

Dessa föreställningar utgjorde basen för utvecklandet av beskriv

ningen av (företags)organisation. Av detta skäl behandlade jag

mer i detalj olika förväntnings- och referens baserade särspråk

(kapitel 5 och 6). I dessa kapitel presenterades vidare ett antal

distinktioner och relateranden som kommer till mer sammanhangs

specifikt uttryckt i rollskeendet nedan.

Det bör framhållas att arbetet med beskrivningen av rollskeen

det representerar en ingrediens i det taxonomiska arbetet helt

i enlighet med framställningen om vad som utgör objektet för

taxonomin respektive klassifikationerna (kapitel 3; sid 59).

De särspråk (därmed delvis också teorier) i vilka forskare gör

en beskrivning av analysobjekt utgör (som angavs i kapitel 3)

objekten för det taxonomiska arbetet. Klassifikationsobjekten

(= analysobjekten) utgörs i denna studie av de enskilda före-

precisering av
rollskeendet i
ett (företags)
organisatoriskt
sammanhang

språk (speciellt begreppet
ning) (kapitel 5)

ssärspråk (kapitel 6)

tionerna mellan:
ponent och relation,
ension och intension samt
ent och manifest
l 2-4)

skillnaden emellan analys
ssifikationsobjekt (kapitel 3)

en taxonomi? (kapitel 3)

----
och kla

vad är

referen

rollsärr; förvänt

distink
a. kom

ROLLSKEENDET I
b. ext

7 c. lat
(kap i te

I I
relations-

9
komponent-

beskrivning beskrivning8

Figur 7:1 Rollskeendebeskrivningen i perspektiv
(jfr anslutande text). Siffrorna t v
om rektanglarna anger kapitelnummer.
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tagen. Avgränsningen av analysobjekten får i och med ovan

stående resonemang betydelse för beskrivningen av bl a roll

skeendet, eftersom ett intensionellt avgränsat analysobjekt

till viss del definierar objektet för taxonomin (jfr fi~ 7:1).

Rollskeendet är som framgått av ovanstående redogörelse en

huvudbeståndsdel i taxonomin över (företags)organisation. Det

är en beskrivning av denna jag i det följande ämnar presen-

tera. För att emellertid redan inledningsvis ge ett mer över

siktligt perspektiv på rollskeendet och dess funktiom som vik

ti~ beståndsdel i taxonomin vill jag söka summariskt beskri-

va det sammanhang i vilket rollskeendet är en viktig be

ståndsdel. Rollskeendet omfattar individuella (befattnings

havares) föreställningar. Skälen till detta kommer att fram

föras i det följande. Bl a blir därvid vad jag forsättnings-

vis betecknar som aggregeringsproblem aktuella. Aggregerings

problemet är i första hand en konsekvens av att denna studie

syftar till jämförande analys av flera analysobjekts organisa

tion (= en komparativ studie). Målsättningen vid komparativa

organisationsstudier är beskrivning av aggregaten organisa

tioner. Det är inte självklart att beskrivningar av individsitua

tioner kan aggregeras (sammanföras) till organisationsbeskriv

ningar. Detta område behandlas utförligt i appendix A.

Vidare bygger som nämnts rollskeendet på den systemsärspråkliga

(jämför kapitel 2), analytiskt betingade distinktionen mellan

relation och komponent. Beskrivningen av relationer och kompo

nenter i analysobjektet grundas på det mönster eller den struk

tur rollskeendet manifesterar, men utvecklas och utformas i

organisationsmiljö via kapitlen kring relationsbeskrivning och

komponentbeskrivning (kapitel 8 och 9). Först i och med dessa

bägge sistnämnda kapitel kan en taxonomi över (företags)orga

nisation sägas ha utvecklats. Rollskeendet representerar så

ledes en betydelsefull struktur för den eftersträvade (före

ta~s)organisatoriska taxonomin. I sig representerar den dock

icke hela taxonomin.
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7.2.1

BESKRIVNING AV ROLLSKEENDET

Extensioneli komponentbeskrivning
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I den följande framställningen beskriver jag rollskeendet på det

sätt som det skisseras i figuren 7:2 på nästa sida. I detta ar

betes ansats till taxonomi över (företags)organisation utgörs

komponenterna på den av mig valda lägsta förstoringsnivån av

individer (= befattningshavare) i organisationer. En avgräns

ning av ett praktiskt obegränsat antal möjliga intensionella

avgränsningar av begreppet befattningshavare kommer successivt

att renodlas i de följande resonemangen.

Som en startpunkt väljer jag att avgränsa komponenten befatt

ningshavare (i analysobjektet) extensionelit, dvs motsvarande

den enskilda individen. Redan i detta inledande skede vill jag

emellertid tillföra ett intensionellt kriterium på befattnings

havare, då jag tillfogar egenskapen systemtillhörighet. Därvid

begränsar jag begreppet befattning till att representera indi

vider i en viss organisation.

I och med det i ovanstående stycke redovisade beslutet gör jag

(tills vidare) ett viktigt antagande, nämligen att varje individ

tillhörig ett på detta sätt avgränsat system upprätthåller en

(unik) befattning. Ett inom svenskt näringsliv traditionellt

nyttjat befattningsbegrepp omsluter emellertid flera individer

efter ett klassifikationsschema som skapats delvis intuitivt

och delvis analytiskt. Detta schema är en produkt av uppställan

det av ett antal kriterier på att en individ (intensionellt)

tillhör en viss befattning (eller klass av befattningar). Denna

analytiskt grundade intensionella befattningsbeskrivning finns

idag i praktiskt bruk. I denna kan kriterierna härledas från

beskrivningar av hierarkisk nivå och funktioner (jfr SAF 1968).

Jag kommer vid mitt urval av komponenter för den empiriska

applikationen att nyttja dessa kriterier bl a för stratifierings

ändamål.
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7.2.2 Intensione11 komponentbeskrivning
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Ovan beskrev jag en extensione11 avgränsning av komponenten be

fattningshavare, dvs jag utgick från kongruens mellan begreppen

individ och befattningshavare. Med ett sådant förenklat synsätt

existerar således lika många (olika) befattningar som individer.

Enligt Larsson (1953) är det enbart en fördel om (den exten

sionella) utgångsdefinitionen görs så "intetsägande" som möjligt

och sedan successivt kompletteras (intensione11t). Det bör note

ras att extensionella avgränsningar ofta är omtvistade (jfr

tidigare diskussion kring be~reppet 'företag'). Det här av mi~

valda förfaringssättet att ta utp,ångspunkten i individen kan

emellertid vad gäller den (extensionella) avgränsningen be

traktas som jämförelsevis odiskutabelt.

Jag nämnde ovan att den extensionella ansatsen successivt skulle

"ersättas" med en intensione11 beskrivning. Den intensione11a

beskrivningen begränsar befattningsbegreppet bl a via tillföran

det av egenskapen systemtillhörighet (se sid 109), men

vidgar befattningsbegreppet från att representera en enskild

individ till att representera en delmängd på individnivån. Det

senare söker jag uppnå genom att beskriva befattningsbegreppet

på en sådan specificitetsnivå att flera individer definitions

mässigt (in tensionell t) upprätthåller "samma" befattning. I

detta resonemang ligger vidare implicit åtminstone en rent be

greppsmässig möjlighet att i den intensione11a beskrivningen

skilja mellan individ och befattning.

Den intensione11a beskrivningen baserar jag (som tidigare fram

gått) främst på en integration av förväntnings- och referens

föreställningar. Dessa situationsspecificeras och inte~reras

via tillförda enskilda be~repp eller andra fragment från orga

nisationsbeskrivande särspråk till det s k rollskeendet och till

dess vidare utveckling i kapitlen om relationsbeskrivning och

komponentegenskaper (kapitlen 8 och 9).
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7.2.3 Integrationstanken

Detta arbete med att utveckla en taxonomi över (företags)organi

sation syftar som ovan nämndes bl a till att söka utveckla ett

särspråk för beskrivning av differentiering och integration av

individer i en organisation. Denna beskrivning skall ytterst

syfta till att göra komparation mellan organisationer möjlig.

Föreställningar kring roll- och referenssärspråk presenterades

som viktiga grundföreställningar för beskrivningen av denna in

tegration,bl a manifesterad i rollskeendet (jfr figur 7:1 ovan).

De nämnda socialpsykologiskt förankrade särspråken har tidigare

ofta hårt kritiserats, men på senare år åter aktualiserats då

de använts i till synes mer fruktbara sammanhang (jfr t ex Kahn

et al 1964) och då på en delvis förändrad förstorinp,snivå.

Min uppfattning är emellertid snarare att svagheten mer legat i

att särspråken ofta brukats relativt isolerade, dels ifrån

varandra, dels ifrån andra särspråk. Dess båda brister ämnar jag

i detta arbete i möjligaste mån söka undvika. Ftt underlättande

drag vid integration mellan förväntnings- och referensföreställ

ningar utgör det förhållandet att bägge teoribildningarnas pri

mitiva (i Zetterbergsk bemärkelse) begrepp på ett fruktbart sätt

kan utsättas för den tidigare diskuterade distinktionen mellan

komponent och relation. De nämnda socialpsykologi ska särspråkens

primitiva begrepp kan nämligen beskrivas, dels som relationer

mellan komponenter (förvänta, referera), dels som komponenter på

varierande förstoringsnivå (förväntare, referensobjekt). Denna

distinktion och de därav följande beskrivningsmässiga konsekven

serna utvecklas nedan i den fortsatta redogörelsen för rollskeen

det.

7.2.4 Om förväntningsobjekt

Som tidigare redovisats (kapitel S) definierade jag rollen som

konstituerad av egna och andras förväntningar på en individ i

en befattning och manifesterad i individens beteende. De pri-
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mära komponenterna utgörs med detta synsätt av individ och

befattning och en primär relation representeras av förvänt

ningen. Komponenterna har jag ovan avgränsat och tills vidare

definierat. Begreppet förväntning genomgick jag relativt ut

förligt i kapitelS.

Jag omfattar föreställningen, vilket framgår av figur 7:2 (sid

110), att förväntningar sänds mot individ och befattning sedda

som en helhet. Innehållet i förväntningarna är således bl a en

funktion av både objektindividen och den befattning denne upp

rätthå ller.

Två specialfall kan naturligtvis tänkas i vissa situationer,
dels vid okunskap hos förväntaren om vilken individ som upp
rätthåller en viss befattning, dels vid okunskap om vilken
befattning en individ innehar. Det är möjligt att organisa
tioner varierar vad gäller avvägningen av de bägge objekt
beståndsdelarnas vikt, dvs om förväntningarna i främsta rummet
riktas på person eller på befattning (jfr figur 7:4).

Antagandet att förväntningar i en organisation riktas mot individ

och befattning sedda som en helhet (bortsett från de ovan redo

visade bägge undantagsfallen) inrymmer föreställningen om att

'rollen' är en produkt av individen som en helhet och att en "be

fattningsaspekt" på individen svårligen kan behandlas isolerad

från andra aspekter (jfr den s k byråkratiska skolans synsätt).

bäremot ger detta betraktelsesätt utrymme för prioriteringar be

träffande i hur hög utsträckning befattningen skall sättas i

centrum vid beskrivningen av individers föreställningar om sin

situation i organisationen. Syftet, som det angavs i kapitel l,

skulle kunna motivera någon form av prioritering i den riktningen.

Innehållet i förväntningarna är dock icke bara en funktion av

objektindividen och den befattning denne innehar. Därtill kommer

vad jag väljer att beteckna som 'eko-effekten'. Med detta termi

nologiska val avser jag att illustrera en sekventiell interaktions

process mellan en förväntare och ett förväntningsobjekt. Figuren

7:3 söker i bildens form beskriva min föreställning om att A:s

förväntningar på B är en funktion av hur A upplever B:s förvänt-
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*a~b
~

b~a
~

a~b

Figur 7:3 'Eko-effekten'

upplevelse av

förväntningar på

väntningar på A. Dessa B:s förväntningar på A är i sin tur en funk

tion av B:s upplevelse av A:s förväntningar på B osv. Detta förhål

lande har jag valt att beteckna 'eko-effekten' och antagit att det

sker som en process över tiden. Antagandet är i denna studie

mindre väsentligt, då jag valt att avstå från att empiriskt

behandla mer än de två första stegen i sekvensen med betoning

på det första (se figur 7:3). Den nödvändiga graden av djup

analys är svårförenlig med denna undersöknings komparativa

huvudinriktning.

7.2.5 Bates' begrepp 'dominerande roll'

Bates (1956) formulerar avvägningssituationen individ-befatt

ning på ett något annorlunda sätt än jag gjort ovan, då han

utgår från ett speciellt positionsbegrepp. Position är en

plats i en social struktur som är förknippad med en uppsätt

ning normer. En roll utgörs för Bates aven del aven position

där kriteriet på gränserna mellan olika roller utgörs av norm

olikheter. Bates' något annorlunda betraktelsesätt kan åskåd

liggöras med en analys av positionen "fader". Enligt Bates kan

positionen fader innefatta många roller, t ex försörjare, äls-



kare, uppfostrare, lärare etc. Han väljer att postulera att en

individ endast kan ha en position och därtill att en roll är

den dominerande.

Mitt arbetssätt att med utgångspunkt från studiens syfte

prioritera befattningsaspekter på individen, stöds i princip

av Bates' (1956) resonemang ovan. Forskaren låter, för att för

ett ögonblick låna Bates' terminologi, studiens syfte styra

val av 'dominerande roll' i beaktande av 'positionen' som en

helhetsföreställning. En skillnad, som delvis försvårar möj

ligheterna att se likheter i andra dimensioner, utgör förhål

landet att Bates' rollbegrepp är beläget på en annan (lägre)

förstoringsnivå. Detta är dock mindre väsentligt i detta

sammanhang (jfr figur 7:4 nedan).
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7.2.6 Individens förväntningar på sig själv

I min bild av rollskeendet (figur 7:2) är bl a föreställningen

att en individ har förväntningar på (sig själv i) sin befatt

ning inbakad. Borgatta (1960) menar att en individ själv värderar

sin situation på basis av egen erfarenhet. Vid upplevd osäkerhet

(= okunskap om) kring befattningsspecifika förväntningar söker

individen sluta sig till dessa (jfr Kempers, 1968, kategori

"audience groups" sid 100 och Gross et al, 1958).

Jag menar sammanfattningsvis att individens föreställning om

sin befattning för det första (och till helt dominerande del)

formas av uppfattade, av andra sända, förväntningar på den

egna befattningen eller av bedömningar av sannolika sådana

(vid osäkerhetssituationer). Vidare påverkas individens före

ställning om sin befattning av tidigare erfarenheter, dvs

bl a av i liknande befattningar upplevda förväntningar. Slut

ligen har individen ofta förväntningar på sig själv, på vad

han/hon skall uppnå (jfr begreppet aspirationsnivå).

Jag har vidare i beskrivningen av rollskeendet antagit att be

fattningen i sig (= etiketten) påverar individens rollföreställ-

'1-EFI
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A~ förväntningsobjekt (två extremfall) (7.2.4)

individ ~ befattning

dominerande 'roll' (7.2.5)

familjefader

aktiv med lem
i MHF

'position'

dominerande
'roll'
(t ex befattning
i företag)

ordförande i
sportklubb

c~,
~ den aktiva selektiva perceptionen (7.2.7)

ej uppfattade
förväntningar

percipierade
beaktade
förväntningar

percipierade
obeaktade
förväntningar

Figur 7:4 En beskrivning av valda bitar i rollskeendet. För
detaljerad förklaring av figuren hänvisas till
textmaterialet i avsnitt 7:2.



ning och därmed hans manifesterade roll (= rollbeteende). Min

tanke har varit att etiketten är en produkt av institutionali

serade förväntningar i en organisation.

Becker och Carper (1956) hävdar att själva etiketten tenderar

att bli en viktig bit i individens 'arbetsidentitet'. Huruvida

den påverkar individen direkt, som jag ovan anfört, eller in

direkt, dvs via förväntares upplevelser av etiketten på en be

fattning, eller bäggedera förefaller dock svårt att avgöra.

Becker och Carper ger ingen ledning på den punkten.

Jag omfattar vidare föreställningen att en individ har s k~

selektiv perception, vilket i detta sammanhang innebär att endast

vissa av ett antal existerande förväntningar mottas av objektet

och således påverkar individen medan andra "rinner förbi" eller

negligeras. Den aktiva selektiviteten innebär vidare en betoning

av bl a att individens bild av den innehavda befattningen och

hans erfarenhet påverkar vilka förväntningar han uppfattar/be

aktar. Till selektion återkommer jag nedan i diskussionen av re

fereranden (jfr figur 7:4).
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7.2.7 Refereranden

Ett första steg i komplicerandet av den ovan beskrivna roll

modellen representerar beaktandet av vad jag betecknat som en

"komplementrelation" till förväntning (se kapitel 6); nämligen

refererande. Distinktionen mellan begreppen förvänta (förvänta

re) och referera (referensobjekt) baserade jag på den primära

relationsriktningen och på den ömsesidiga kännedomen hos de

relaterade individerna om varandras existens (jfr nedan).

Om den studerade individen ,betecknas "rollinnehavaren", utgörs

den primära relationsriktningen vid förväntning av relationen

förväntare till rollinnehavare samtidigt som förväntaren defini

tionsmässigt (jfr kapitel 5) måste vara medveten om rollinne

havarens existens. vid referens är den primära relationsrikt-
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ningen den motsatta (jfr figur 7:2), dvs från rollinnehavaren

(till referensobjekt) och rollinnehavaren måste (definitions

mässigt) vara medveten om referensobjektets existens medan re

ferensobjektet både kan vara medveten och omedveten om rollinne

havarens existens (jfr kapitel 6). Det senare är således i detta

fall oväsentligt, men utgör en distinktion till vilken jag nedan

får anledning att återkomma.

Tidigare markerade jag en skillnad mellan riktade och ömsesidiga

förväntningar mellan två individer. Jag betraktade ömsesidigheten

som ofrånkomlig vid interaktion och betecknade ömsesidiga för

väntningar som normativa (jfr sid 81 f) och ensidiga förväntning

ar som prediktiva. Vidare angav jag mina skäl till varför jag i

denna studie av organisation valt att inrikta mig på de~

tiva (ömsesidiga) förväntningarna.

Vid refereranden existerar också ibland ömsesidighet, dvs

två individer har varandra till referensobjekt. Detta är

specialfall dock av mindre intresse (jfr Sjöstrand 1973b).

I de fall där referensobjektet icke är kongruent med en förvänt

are (det "normala" förhållandet), föreligger en för denna studie

väsentlig skillnad mellan att rollinnehavaren refererar till

referensobjektets situation eller förväntningar i andra samman

hang och att rollinnehavaren tilldelar referensobjektet vissa

egenskaper eller förväntningar. Dessa senare förväntningar kan

rikta sig emot såväl rollinnehavaren som andra individer. I

den senare typen av refereranden etiketterar Kemper (1968) (som

nämnts) referensobjekten "audience groups". Den förstnämnda

typen av refereranden, där rollinnehavaren refererar till refe

rensobjektets situation eller förväntningar på andra individer,

är mer komplicerad. Detta antyddes redan i diskussionen i

kapitel 6. Rollinnehavaren kan vara benägen att på basis av

identifikation med förväntarens objekt (t ex "samma" befattning)

beakta dessa förväntningar (jfr Kempers, 1968, kategori roll

modell sid 101). Denna beskrivning sammanfattar jag under eti

ketten normativa referensobjekt.



Jag nämnde ovan att en individ har s k aktiv selektiv perception.

Individen uppfattar således vanli~en inte samtli~a mot honom

adresserade förväntningar utan bland dem individen percipierar

utför han en aktiv selektion ("väljer"). I denna aktiva selek

tion li~ger att den primära relationen (i ovanstående bemärkel

se) utgår från rollinnehavaren, dvs den har med mitt synsätt

referenskaraktär. Individen refererar till ("väljer") endast

vissa av ett referensobjekts (en förväntares) förväntningar.

De förväntningar (eller refereranden) som en individ har (gör)

på (till) en annan individ, måste baseras på någon form av mer

eller mindre fullständig relevant kunskapsmängd som den förre

äger om den senare. Även ytterligt osäkra föreställningar om en

annan individ (t ex befattningsetiketten) utgör dock en beskriv

ning som ibland grundar förväntningar och/eller refereranden.

I denna studie, som syftar mot en taxonomi över (företags)

organisation, kan jag illustrera ovanstående abstrakta resone

mang med att peka på vilken betydelse beskrivningar av t ex

företagspolicy, mål på olika nivåer i företaget, arbetsrutiner,

befattningsbeskrivningar och etiketter kan ha. Mer om detta

längre fram i detta arbete.
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7.2.8 , Rolltagande'

Den tidigare nämnda ömsesidigheten i förväntningsrelationerna kan

beskrivas mer utförligt med hjälp av Turners (1956) föreställ

ning om 'rolltagande'. Turner avser med detta begrepp det för

hållandet att en observatör skapar sig en föreställnin~ om

någon annan individs beteende genom att se individens roll i

dess sammanhang. Denna föreställnin~ påverkar den observerande

individens eget rollbeteende. Det bör påpekas att rollta~ande

således innebär något mer än en reaktion på nå~on annans be

teende. Turner talar vidare i detta sammanhang om en "empathic

ability" (= inlevelseförmåga), dvs en förväntares förmåga

att sätta sig in i den andres situation. Om inlevelsen är kon-
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gruent med objektets egen rollbeskrivning är för Turner i

sammanhanget ointressant. Det betydelsefulla för denna studie

är att en förväntares föreställningar är beroende av ovanståen

de faktor och därmed förväntningarna (jfr Mead 1934).

ömsesidigheten som ovan angavs medförde en koncentration till

de normativa förväntningarna och i detta ligger som nämndes i

kapitel 5 utvecklade preferenser kring hur andra bör agera i

vissa situationer. Dessa preferenser har olika källor som t ex

individens behovssystem, kulturella värderingar som individen

anammat och hans situationsbedömning (jfr Jackson 1964). Detta

synsätt på förväntningar är starkt besläktat med såväl Cooleys'

(1902) resonemang om 'spegel-jag' som Meads (1934) föreställ-

ningar.

En annan användning av termen 'rolltagande' som framförts är

att knyta detta till den enskilda individen. 'Roll tagande ,

blir i detta fall individens val av 'roll' i en situation

från en upplevd innehavd repertoar av roller (jfr mina re

sonemang idelavsnitt 7.2.5 ovan).

7.3 ALTERNATIVA SYNSÄTT PÄ ROLLSKEENDET

Hur förhåller sig den ovan redovisade beskrivningen av roll

skeendet och dess beståndsdelar till främst tidigare social

psykologisk forskning kring rollbegreppet? En forskare startar

sällan i ett vakuum, eftersom andra forskare tidigare vanligen

penetrerat åtminstone besläktade fält. Ett antal av dessa ar

beten och de däri utvecklade särspråken har jag efter förmåga

sökt inhämta, och de författare som i främsta hand påverkat och

stimulerat mig till utvecklandet av föreliggande synsätt är

Gross et al (1958), Kahn et al (1964) och Biddle & Thomas (1966).



Ingen av dessa har dock haft ett denna studie tillräckligt när

liggande syfte, varför deras rollsärspråk endast delvis direkt

kunnat tillämpas (jfr de riktlinjer jag beskrev i kapitlet om

val av särspråk). Detta trots att åtminstone Biddle & Thomas

syftat mot ett (generellt) rollsärspråk.
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7.3.1 Gross et als 'rollskeende'

Gross et al (1958) grundar sitt rollsärspråk på begreppen posi

tion, relation och situation. Jag har valt att bygga upp taxo

nomin i begrepp som är analoga till begreppen position och rela

tion. Att jag valt systemteorins term komponent och inte termen

position beror dels på min strävan att använda systemsärspråk

genomgående som länk mellan de beskrivande särspråken, och dels

på att termen 'position' i ett företag har en mer specifik (och

annan) innebörd. Gross et al antyder svårigheter att isolera be

greppet position från begreppet relation och menar att positioner

implicerar relationer och vice versa. Jag har behandlat detta

problem på så sätt att jag utgått från en extensionell definition

av komponenten, men tillfört intensionella avgränsningar av rela

tionskaraktär (systemtillhörighet och hierarkisk nivå) vid preci

seringen av komponenten befattning. Mitt sätt att urskilja kom

ponenter innesluter således relationsföreställningar.

Gross et al hävdar vidare att i ett system positionerna (här:

komponenterna) tilldelas etiketter eller identiteter av betrak

tare; etiketter som så småningom förvärvar självständig signi

fikans. I denna självständiga ställning ligger faromomentet att

de kriterier, som avgjort positionens (komponentens) avgränsning,

skjuts i bakgrunden eller t o m ut ur observatörens medvetande.

Gross et als positionsbegrepp rör "belägenhet" och är skilt från

begrepp som förväntningar och refereranden. Detta förhållande är

emellertid främst analytiskt betingat, och om analysen vidgas

till att omfatta "positionellt beteende" impliceras förväntningar.
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Med det tredje begreppet, situation, avser Gross et al någonting

av "rumslig lokal1.sering". Ett exempel på situationsspecificerad

position skulle en befattning i ett företag på en viss ort kunna

utgöra.

7.3.2 Kahn et als 'rollskeende'

Kahn et al (1964) använder termen "office" för att beteckna en

komponent i ett system (egentligen "punkt i en organisations

rymd") • I "office" ligger inbakat delar av Gross et als (1958)

begrepp "situation", och det motsvarar mitt tidigare definierade

befattningsbegrepp. Deras modell av rollskeendet innefattar

några av de områden som är relevanta för denna studie, t ex

organisatoriska förhållanden, relationer mellan individer, per

sonlighetsfaktorer, rollsändare, befattningshavare etc. Då Kahn

et als huvudsyfte är att utforska rollkonflikt och rollsäkerhet

i befattningar blir dock dels deras begreppsval i sig annorlunda

(större betoning av personlighetsfaktorer och konflikt termer

t ex) och själva integrationen av särspråkdelarna i sig mindre

centralt. Någon strikt genomgående distinktion mellan komponent

egenskaper och relaterande begrepp gör de icke heller.

7.3.3 Biddle och Thomas' 'rollskeende'

Biddle och Thomas' (1966) rollsärspråk härrörde ur en djupgående

analys av många av de i tidigare forskningsarbeten förekommande

begreppen inom området "rollteori". De strävade att nå generellt

användbara "grundbegrepp". De omfattade således en reduktionistisk

grundfilosofi. Jag är delvis kritisk till en sådan. Min kritik

kan bl a sammanfattas i tvivel på att komponentbeskrivningar

äger giltighet oavsett det sammanhang de nyttjas i. Jag föreställer mig

att komponentkombinationer äger "emergent-egenskaper" (mer om

detta senare i denna studie centrala begrepp återfinns i appen-

dix A).

Biddle och Thomas (1966) utgår från distinktionen mellan indelande
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relaterande och kombinerande begrepp. I denna studie tar jag i

stället som nämnts min utgångspunkt i distinktionen mellan kom

ponenter och relationer. Jag betraktar såväl indelande som ko~

binerande begrepp som relaterande. Fördelen med Biddle och Thomas'

utgångspunkt är att de kringgår Gross et als dilemma kring posi

tion och relation som tidigare diskuterades.

'Position', i deras terminologi, ligger nära det jag betecknat

befattning. De avser ungefär kollektivt uppfattade gemensamma

egenskaper/beteenden hos individer. Position är emellertid ett

vidare begrepp än befattning då det är tillämpligt på många

former av sociala system, medan befattning reserveras för (so

ciala) organisationer.

Biddle och Thomas' relaterande begrepp är genomgående dels base

rade på likhet i olika bemärkelser och dels på ett slags determi

nism. Exempel på kombinerande begrepp är arbetsfördelning och

positionsmängd (det sistnämnda begreppet refererar till det antal

positioner en individ samtidigt upprätthåller, varav en del kan

innefattas i mitt befattningsbegrepp).

De synsätt och modelldelar som dessa tre författarkombinationer

låter framträda har till vissa delar Stimulerat till det av mig

ovan beskrivna rollskeendet, men som framgått är skillnaderna

väsentliga.

7.4 ROLLSKEENDET SOM EN 'PROCESS'

I beskrivningen av rollskeendet (figur 7:2) har jag som tidi

gare nämnts, valt ett begränsat tidsförlopp. Detta kommer till

uttryck genom att jag i rollskeendet inte betonar föränd

ringen över tiden i de där ingående relationerna och komponent

mängderna. Detta att beakta förändringsprocesser är emellertid

en naturlig utveckling vid ett fortsatt forskningsarbete. Detta

behandlar jag mer i detalj i det avslutande kapitlet, där

jag också skisserar hur rollskeendet kan utvecklas till att re

presentera en modell som mer påtagligt beaktar föränderlighet

över tiden.
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Redan på detta stadium kan dock nämnas att beteendet (markerat

i figur 7:2) spelar en viktig roll i processbeskrivningen av

rollskeendet, då det bl a kan ses som en återföring, vilken på

verkar förväntare och vars konsekvenser/utfall påverkar val av

referensobjekt m m (jfr figur 7:5 nedan). Detta behandlas

emellertid (som ovan nämndes) utförligt i kapitel 15.

förväntningar
ttning

elektiv perception

'vid

_be
~ktiv

~__r_e_f_e_r_e_n_s_e_r t-_t in

...
I
I
r
r
I
I återföring JL~__~_~_~ ~

Figur 7:5 Principiell skiss över rollskeendet som process
(jfr vidare kapitel 15)

I appendix A tar jag upp rollskeendets applicerbarhet på be

fattningar i allmänhet i en organisation (dyadiska beskriv

ningars generalitet) samt på vilka sätt rollskeendets individ

centrerade beskrivningar kan aggregeras och kompletteras till

att utgöra beskrivningar på företagsnivå.

I de två närmast följande kapitlen (kapitel 8 och 9) avgränsas

komponenter samt beskrivs såväl relationer som komponenter in

tensionelit. Detta innebär att rollskeendebeskrivningen successivt

utvecklas och sätts in i ett organisationsteoretiskt sammanhan~.

I och med dessa kapitel (7, 8 och 9) har jag redovisat min ansats

till taxonomi över (företags)organisation och i de därpå följande

kapitlen (10, Il, 12, 13 och 14) diskuteras taxonomin i relation

till ett större insamlat empiriskt material från omkring fyrtio

(företags)organisationer.



B ~ BESKRIVNING AV RELATIONER

ANALYSOB.JEKTET
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I kapitel 2 beskrev jag hur begreppet organisation kan definieras.

Jag definierade en organisation som bestående av komponenter och

relationer som påverkas av sin omvärld (jfr termen 'öppet system')

under en ordnings- och en stabilitets restriktion mot en för

änderlig komplex målsituation. Denna diskussion av kriterier på

organisation utgör en begränsning för den i detta kapitel presen

terade beskrivningen av relationer ianalysobjektet (företags)

organisation. Den i samma kapitel (2) framförda analytiskt be

tingade distinktionen mellan komponent och relation (sid 30)

utgör som framgått ett centralt element i ovanstående definition.

I min diskussion i föregående kapitel markerade jag de svårig

heter som ligger i att isolera begreppet position från begreppet

relation och att jag menar att positioner implicerar relationer

och vice versa. Jag sökte emellertid komma till rätta med denna

svårighet genom att utgå ifrån en extensioneli definition av kom

ponenten som successivt tillfördes intensionella avgränsningar
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av relationskaraktär. Mitt sätt att urskilja komponenter inne

sluter således relationsföreställningar. Detta resonemang utgör

motivet till att jag först (dvs i detta kapitel) behandlar be

skrivningar av relationer i analysobjektet (här: organisationen)

och att jag sedan (dvs i nästa kapitel) avgränsar komponenter

och beskriver komponentegenskaper.

Detta kapitel kring relationsbeskrivning och det följande kring

komponentbeskrivning representerar inte helheten i den ansats

till taxonomi över (företags)organisation detta arbete söker

redovisa. Det utgör snarare en fördjupning och precisering av de

i de inledande kapitlen (1 till 6) skisserade intentionerna. Ob

servera också den centrala funktion beskrivningen av rollskeendet

(kapitel 7) har,då det utgör strukturen för hur olika beskriv

ningar och avgränsningar av komponenter och relationer skall

sammanföras. Rollskeendet skisserar (extensionelit) vilka kom

ponenter som är aktuella men inte konkret i vilka egenskaper

de (intensionelit) skall beskrivas.

8.1 OLIKA KO~~ONENTTYPERS RELEV~~S

Denna ansats till taxonomi över (företags)organisation koncen

trerar som ovan nämndes sin re1ations- och komponentbeskrivning

med utgångspunkt från beskrivningen av rollskeendet. Rollskeendet

är en manifestation aven prioritering av vissa komponenter och

relationer. Jag bedömer det emellertid som nödvändigt att inled

ningsvis visa på vilka områden av relationstyp och vilka kompo

nenter som mindre eller inte alls beaktas i denna studie och mina

motiv till dessa avgränsningar.

Ett viktigt ställningstagande som avgränsar taxonomins område re

presenterar min tidigare redovisade uppfattning att de studerade

analysobjektens organisation utgörs av relaterade komponenter

och att ett studium av (företags)organisation innefattar en ana

lys av relationer och komponenter ianalysobjektet.



En viktig begränsning är vidare att studiet av organisation inte

gäller relationer mellan alla slags komponenter och deras egen

skaper utan främst relationer mellan komponenter av typen indi

vider (jfr resonemangen på sid 34 f). på detta sätt undantar jag

delvis i denna taxonomi, i linje med vad som angavs i kapitel 2,

icke-mänskliga komponenter, vilket också framgick i beskrivningen

av rollskeendet. Detta betyder reellt att relationer mellan indi

vider och icke-mänskliga komponenter tilldelas en lägre prioritet

(vilken och motiven för valet redovisas i detalj i detta kapitels

avslutande avsnitt) i denna studie och att relationer mellan icke

-mänskliga komponenter, t ex mellan tekniska komponenter (= pro

cessbeskrivning), undantas från denna framställning.

8.2 RELATIONER MELLAN INDIVIDER

Med relation avser jag generellt uttryckt två (extensionelIt de

finierade) komponenter som inte existerar isolerade från och

oberoende av varandra. Mer formaliserat kan en relation också

beskrivas som (en mängd) ordnade par, där relationer utgör med

let att associera en komponent med en annan (jfr Starbuck, 1965).

Observera dock att komponenter ofta preciseras intensionellt i

relations termer. Kort uttryckt avses således med begreppet rela-'

tion en beskrivning av något slags beroendeförhållande mellan

komponenter.
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8.2.1 Beroende och inflytande

Organisationer karaktäriseras av beroendeförhållanden (jfr dis

kussionen av Thompsons (1967) synsätt längre fram i detta kapitel

samt diskussionen i kapitel 2). Utformningen av organisationen,

dvs relaterandet av individer till varandra och till andra kom

ponenttyper syftar till att underlätta ett samordnat beteende

(och därmed beroende) mellan enheter. Beroendeförhållandena är

som Thompson nämner bl a avhängiga av de teknologiska förutsätt

ningarna i en organisation men också av förhållandena i organisa

tionens miljö.



128

Den heterogenitet i fördelningen av beroende mellan individer i

en organisation som existerar (jfr bl a den hierarkiska uppbygg

naden) är bl a motiverad av organisationens beroenderelationer

till (hierarkiskt) överordnade system (t ex samhällen). Rela

tioner till enheter i överordnade system finns latent inbyggda

i rollskeendet, men tonvikten ligger i detta liksom i hela studien

på analysobjektet organisationen. Organisationen betraktas dock

i denna studie som ett 'öppet system', vilket bl a just innebär

ett beaktande av relationer till olika utomorganisatoriska en

heter.

på ett generellt plan kan studiet av (företags)organisation karak

täriseras som en beskrivning och analys av de ovan påtalade be

roendeheterogeniteterna, vilka bl a manifesteras i inflytande

utövning (för att använda ett etablerat organisationsteoretiskt

särspråk) eller (för att använda denna studies särspråk) ut

sändande av normativa förväntningar. Jag menar således att

beroendeförhållanden (som karaktäriserar en organisation) impli

cerar existensen av normativa förväntningar - existens av norma

tiva förväntningar skulle kanske t o m kunna sägas representera

ett kriterium på organisation. Beroendet varierar givetvis mellan

olika komponenter (det är således heterogent fördelat - jfr reso

nemangen i ovanstående stycke). Det viktiga i detta sammanhang är

att det (definitionsmässigt) existerar.

Jag har svårt att föreställa mig dels att två beroende individer

(som är medvetna om varandras existens) saknar utvecklade latenta

eller manifesta normativa förväntningar på varandra, dels att dessa

förväntningar inte representerar en viktig form av vad en del för

fattare etiketterar 'inflytande'. Jämför bland ett flertal förfat

tare som antytt (men inte klart formulerat) denna tankegång, t ex

Simon 1947, Parsons 1951 och Jackson 1964. Jag skall i det föl

jande söka visa att denna föreställning att en huvudsaklig form

för inflytande i organisationer utövas i form av ömsesidiga för

väntningar mellan komponenter är förenlig med mer traditionella

föreställning kring inflytande i organisationer.



8.2.2 Inflytande och normativa förväntningar
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Cartwright (1965) anser att organisationer för att de skall kunna

fungera förutsätter förekomst av utövat inflytande mellan kom

ponenter och att inflytande således utgör en central relations

typ att beakta vid studier av (företags)organisation. Det existe

rar dock andra slags relationer och då bl a sådana som rör icke

-mänskliga komponenter. Jag återkommer nedan till i vilken

utsträckning och på vilket sätt (bl a via ingredienser i roll

skeendet) dessa relationer kommer att beaktas i denna ansats till

taxonomi över (företags)organisation.

Jag ämnar i det följande som ovan framgått söka visa på att en

dominerande inflytandeform mellan individer i en organisation

utgörs av olika slag av latenta och/eller manifesta förväntningar

och refereranden i enlighet med den beskrivning av dessa begrepp

jag givit dels i kapitel 5 och 6 samt dels i rollskeendet (kapitel

7). I de sammanhangen diskuterade jag bl a förväntningsbegreppet

och de olika former av detta som kan tänkas. I rollskeendet fram

träder i första hand ett normativt synsätt på förväntningsbe

greppet, då jag definierade rollen som bl a utkristalliserad av

egna och andras förväntningar på beteende i en viss befattning

(Kahn et al, 1964, talar t o m i liknande sammanhang om sändares

"rollföreskrifter") •

En författare som antyder en koppling mellan roll(särspråk) och

föreställningar kring inflytande är Cartwright (1959).

Cartwright nämner inledningsvis att 'makt' är en försummad be
skrivnings dimension bland socialpsykologer och att föreställ
ningar inom maktområde t (i de fall de behandlas av socialpsyko
loger) tenderar att beskrivas i begrepp som attityd, förväntning
och perception. Socialpsykologiska problem kan enligt Cartwright
inte studeras utan maktbegreppet beskrivet "som maktbegrepp" •
Han diskuterar några studier av Strodbeck och drar slutsatsen
att en individs förmåga att influera andra beror på 'rollen'.
Detta utvecklar han via en analys av Ohio-gruppens studier av
ledarskap, som dokumenterar ett flertal studier kring rollbe
greppet. 'Ansvar' är för Ohio-gruppen en dimension av funda
mental betydelse; varje individ är ansvarig för vissa aktivi
teter och inför vissa individer. positioner i organisationer
kan urskiljas och beskrivas i dessa två aspekter (för vad;
inför vem) på ansvar. Medlemmar kan mer eller mindre accep-
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tera ansvarsstrukturen. Om den accepteras leds en individs be
teende enligt Cartwright-av andra individers krav (= förvänt
ningar) och eventuellt av "organisationens" krav.

Som framgår av Cartwrights resonemang ovan hänger således

föreställningar om inflytande intimt samman med förväntnings

beskrivning.

En annan författare som beskriver anknytningen mellan makt/in

flytande-föreställningar och normativt reglerat beteende (= för

väntningsbaserat beteende) är Jackson (1964). Han använder

termen "authoritative behavior" för att (enligt egen utsago)

undvika osäkerheten i innebörden i termerna auktoritet, makt

och inflytande.

" authoritative behavior is normative ly regulated: i e, that
the concept "norm", suitably defined, can be used to bring to
gether into a unified model many of the existing conceptions,
questions, and generalizations about authority, influence, power
and decision making" (Jackson, 1964).

Ovanstående citat formulerar delvis min egen ståndpunkt. Jag an

vänder dock både förväntningsbegreppet och referensbegreppet

som de begrepp med vars hjälp de mer etablerade (och ointegrerade)

organisationsteoretiska begreppen integreras i en taxonomi. Roll

skeendet representerar som nämnts i olika sammanhang den grund

läggande "stommen" för integrationen. Begreppet 'norm', som

Jackson (1964) ovan betonade använder jag i en annan och mindre

grundläggande bemärkelse. En 'norm' utgör i mitt begreppssystem

en mängd kongruenta förväntningar i ett givet (del)system.

8.3 OM INFLYTANDE (I ORGANISATIONER)

I detta avsnitt söker jag visa att traditionella organisations

teoretiska begrepp med fördel kan integreras och beskrivas med

hjälp av det särspråk som beskrevs i rollskeendet. på detta sätt

sammanlänkas samtidigt också olika beskrivningsnivåer (från indi

vid- till och med organisationsnivå). I slutet av föregående av-
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snitt redovisade jag sambandet mellan det organisationsteoretiska

begreppet inflytande och latenta/manifesta normativa förväntningar.

I detta avsnitt ämnar jag inledningsvis fortsätta på denna tanke

gång med utgångspunkt från några organisationsteoretikers synsätt

på begreppet inflytande och diskutera dessa utifrån mitt i roll

skeendet redovisade perspektiv. på detta sätt formar jag ett för

väntnings- och referenssärspråkligt grundat inflytandebegrepp.

Detta specificeras i de följande avsnitten via andra organisations

teoretiska begrepp som kontroll, auktoritet, ledarskap, makt, an

svar m fl. Dessa begrepp kommer således att erhålla sin mening i

ett gemensamt, ur rollskeendet härledbart, främst förväntnings-

och referensbaserat särspråk. Som framgick i kapitel 3 (Taxonomi 

teoretisk grund för klassifikation och komparation) innebär detta

uppfyllandet av ett betydelsefullt kriterium på vad som skiljer en

taxonomisk ansats från en klassifikatorisk.

8.3.1 Gilman och Cartwrights klassifikationer av inflytande

I sin diskussion av begreppet inflytande identifierar Gilman

(1962) fyra olika former av inflytande, nämligen tvång, manipu

lering, auktoritet och övertalning. Cartwright å sin sida (1965)

föreslår kategorierna fysisk, belönings/sanktions-, auktoritets

samt informationskontroll. Ingen av dessa klassifikationer be

aktar (åtminstone inte explicit) förväntningar. Gilmans och

Cartwrights första kategorier motsvarar i stort varandra och

betyder ungefär uppvisande eller brukande av våld. Likaså överens

stämmer deras sista kategori auktoritet.

Mer exakt formulerar Cartwright auktoritet som en form av in
flytande, där den som utövar inflytande använder sig av den
influerades inställning till att påverkas av influeraren.
Gilman ser auktoritet som representerande det förhållande att
ett samstämmighetsbeslut existerar kring den enes rätt att
influera den andre.

Med manipulering (detta begrepp återkommer jag nedan till) avser

Gilman ett kontrollerat störande aven individs situationspercep

tion. De övriga kategorierna förefaller mig för välkända för att

behöva ytterligare förtydligas.

1 O-E Fl
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8.3.2 Några distinktioner

Jag kommer att i det följande söka åstadkomma en något annorlunda

beskrivning av former för inflytande än de ovan redovisade, dels

därför att jag söker integrera dessa begrepp i ett förväntnings

grundat (jfr rollskeendet) synsätt och dels därför att jag ser de

ovan presenterade klassifikationerna (delavsnitt 8.3.1) som en

produkt av ett sammanförande av vad jag nedan betecknar 'form' och

'bas' för inflytande.

I de följande resonemangen i detta avsnitt kommer jag att ta upp

ett flertal distinktioner beträffande relationer av typ 'inflytande',

nämligen om det är direkt, indirekt eller manipulativt, vilka

former det kan tänkas ta, några tänkbara skillnader mellan olika

baser för inflytande samt om inflytandet är medvetet eller omed

vetet.

Ovan antydde jag en distinktion mellan direkt och manipulativt

inflytande. Om influerande t sker via avsiktlig påverkan av indi

videns omgivning (t ex via förväntningar på individens arbets

grupp), betecknar jag det som 'manipulativt'. Sker detsamma från för

väntarens sida oavsiktligt betecknar jag influerandet som 'indirekt'.

Direkt inflytande, slutligen, utövas på individen i fråga utan

omvägar. Det är i första hand direkt inflytande jag i denna studies

empiriska del söker beskriva.

Låt mig nu visa hur också resonemangen kring olika~ för

inflytande med fördel kan beskrivas i förväntnings- och referens

föreställningar, dvs med det särspråk jag nyttjade i rollskeendet.

Nyckeln ligger i den tidigare redovisade distinktionen mellan

latenta och manifesta förväntningar. Förväntningar kan enligt mitt

synsätt manifesteras i beteende (jfr t ex figur 7:2) som tar sig

olika former. Manifesta förväntningar kan vara handgripliga,

verbala eller skriftliga.



133

Exempel på skriftliga förväntningar utgör officiella papper,

organisationsplaner, befattningsbeskrivningar, manualer, regler

etc. Dessa kan sägas representera ett slags etablerade (och ofta

gemensamma) förväntningar inom en organisation mellan individer

om hur de "bör" bete sig i respektive befattningar.

De skriftliga förväntningarna kan vara mer eller mindre "histori

ska". Ett mer speciellt fall gäller individens förväntningserfaren

heter från verksamhet i andra organisationer, vilka av individen

i viss utsträckning kan upplevas som relevanta även i den aktuella

organisationen. Denna typ av "historiska" förväntningar är dock

snarast att hänföra till kategorin referenser. Det är nämligen

rimligt att betrakta individerna i hans tidigare arbetssituation

som referensobjekt i den nya situationen. För att kunna klassi

ficera detta historiska inflytande som en form av normativa för

väntningar krävs (som tidigare visats) ömsesidighet i relationer-

na.

Förväntningar i~ form kan skapa olika grad av normativitet

beroende på om manifestationen av förväntningarna sker som order,

besked eller förslag. Detsamma gäller i princip förväntningar som

manifesteras skriftligt, även om det är mer frekvent med denna typ

av distinktion i de verbala fallen. Begreppen order, besked och för

slag (eventuellt med fler nyanser eller i andra termer) kan enligt

mitt synsätt sägas utgöra fallande grad av normativitet i förvänt

ningar. Individen upplever således förväntningarna olika beroende

på graden av normativitet och beter sig därefter.

En tredje form av inflytande utgör utövandet av fysiskt våld.

I vissa typer av organisationer är detta en realitet. Denna

studie gäller dock företagsorganisation och av detta skäl bort

ser jag i det följande från denna form. Förväntningar som varken

manifesteras verbalt eller skriftligt beaktar jag således inte

i denna studie.
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I detta delavsnitt skall jag försöka utreda vilka komponentegen

skaper hos förväntare eller hos referensobjekt som beskriver och

differentierar mellan olika baser för inflytande. Dessa olika

baser ligger till grund för olikheter i förväntningar och refe

reranden.

~?~~~~~?~?;. Basen för utövat inflytande utgörs vanligen aven

komponent typ individ eller typ befattning eller av kombinationer

med dessa bägge slags komponenter som beståndsdelar. Kombinationer

av den förstnämnda komponenten brukar vanligen betecknas 'grupp'.

Ett specialfall av grupp. som vid diskussion av inflytande är

aktuellt. är det som inryms under etiketten koalition.

Med koalition avser jag. till skillnad mot vid bruket av etiketten

grupp, en bland individer medveten samordning för uppnåendet av

ökat inflytande vis a vis någon annan komponent. Avgränsningen

aven grupp är vanligen avhängig andra kriterier som interaktions

intensitet. arbetsuppgiftshomogenitet etc. En koalition karaktäri

seras vidare av att agerande t gentemot den/de andra komponenten

(erna) sker som ~ komponent. Egenskaperna hos denna (extensionelit)

sammansatta komponent koalitionen är således vanligen annorlunda

än för de adderade enskilda komponenterna (jfr principresonemangen

i appendix A).

Vad gäller koalitioner är min uppfattning att de i de flesta fall

avgränsas på samma eller liknande kriterier som gruppbildningar.

något som bl a Emerson (1964) antyder:

"We wish to suggest that the coalition process is basically
involved in all organized group functioning. whether the group
be called a coalition or not. We believe this illuminates the
role which power processes play in the emergence and maintenance
of group structure in general."

!~~fYf~:l~~!~~~~f~~~~~~~r~~.f~!!~~~~~~.Den första distinktionen
efter klarläggandet av skillnaden mellan å ena sidan grupp/koali-

tionsinflytande och å andra sidan individuellt baserat inflytande



135

gör jag mellan (jfr rollskeendet) individförankrat och befattnings

förankrat inflytande.

Som jag nämnde i kapitel 7 sänds förväntningar vanligen mot en

upplevd helhet av komponenterna individ och befattning och för

väntningar upplevs likaledes vanligen från dessa helheter. De

följande redovisade renodlade baserna för inflytande bör så

ledes uppfattas som extremvärden på ett kontinuum. Helhetsupp

levelsen individ/befattning är det gängse. Möjligen kan en be

dömare sträcka sig till att försöka precisera dominerande in

grediens (individ eller befattning) för förväntningarna.

När basen för inflytande är individen i sig (dvs individens
personliga egenskaper) talar forskare ofta om 'karismatiskt'
inflytande. Detta är en referens relation då det är den influera
de som tilldelar karisma till den influerande individen. Indi
viden tilldelas egenskapen karisma i den refererandes föreställ
ningsmängd. Denna form av referensbaserat inflytande vill jag
emellertid snarast se som en ltrestpostlt, där forskningen hi ttilis
haft svårigheter att tillföra en preciserad intensionell beskriv
ning. Då karisma är en referensrelation är den samtidigt, som
jag nedan utvecklar,ett specialfall av begreppet legitimerat
inflytande.

Motsatsen till karismatiskt inflytande kallas ofta legalt eller
rationellt inflytande (Scott 1967). I detta senare fall före
ligger också en referensrelation,men den grundas på ett refe
rerande till en viss befattning (ltfunctionlt ) i en formell orga
nisation. Detta innebär också en legitimeringsprocess (jfr
nedan) •

I ovanstående bägge fall behandlade jag referensrelationer. Låt
mig nu komplettera denna bild med motsvarande bägge förvänt
ningsrelationer (= beskrivning av skillnaden mellan om förvänt
ningar sänds mot individ eller befattning). I de fall där för
väntningar och influerande baseras på sändarens perception av
en befattning kan etiketten funktionellt inflytande vara rele
vant. Det baseras i första hand på (historiska) kunskaper och
erfarenheter som en befattning/funktion. Om förväntningarna
och inflytandet baseras i första hand på upplevelsen aven
individ (oavsett befattning) är etiketten personbaserat infly
tande möj lig.

~~6~~~T~l~~~~6~~~~.~~f!~~~v~~.I ovanstående resonemang har jag

berört skillnader mellan legitimt och tvingande inflytande. Jag

nämnde att relationer av referenstyp påminner och överlappar in

tensionelit med föreställningar om legitimitet. Jag påstår
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vidare att tvångs inflytande i en organisation måste baseras på

innehav av befattning, dvs på att den influerade åtminstone till

någon del upplever uppfattade förväntningar som knutna till en

befattning. Det är svårt att föreställa sig tvingande inflytande

som inte baseras på innehav aven befattning vilken medför tillgång

till medel.

Legitimt inflytande kan dock enligt min bedömning emanera såväl

ur individen som sådan som hans befattning (jfr ovan karismatiskt

och legalt/rationellt inflytande).

Legitimering av inflytande via individen upplevd på något sätt
skild från sin befattning i organisationen kan ske på ett fler
tal sätt. Låt mig nämna överföringseffekter från andra posi
tioner individen upprätthåller i övrigt i samhället eller att
den influerade upplever att den andre har vissa attraktiva
kunskaper/erfarenheter. Vidare kan också förekomst av vänskaps
band spela in. I samtliga fall föreligger en relation av refe
renstyp, men det som skapar legitimiteten är den influerades
bedömning aven individs egenskaper. Den influerade tilldelar
referensobjektet vissa egenskaper, vilket legitimerar förvänt
ningar.

Hopkins (1964) menar med legitimitet att medlemmarna i ett
system delar olika värden och normer, vilka är de som rättfär
digar existensen av systemet av influenser och således bl a de
förväntningar som definierar rollerna i systemet. Detta resone
mang innebär ett utvidgande av det ovan förda dyadiskt för
ankrade legitimitetsbegreppets giltighet till flerpersonrela
tioner.

I nästa kapitel går jag mer i detalj in på olika tänkbara kom

ponentbeskrivningar, dvs förutsättningar för inflytande t ex

i form av tilldelade eller uppfattade egenskaper typ kunskap/

/erfarenhet (expertinflytande), vänskapsförhållanden, andra

positioner i samhället osv.

En fjärde distinktion som kommer att vara relevant i den följande

beskrivningen och som använts i uppbyggnaden av rollskeendet är

mellan de fall där individen är medveten respektive omedveten om
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den influerades existens. Definitionsmässigt existerar inte (jfr

kapitel 5) förväntningar mellan individer som inte känner varandras

existens.

En individs omedvetenhet om existensen aven förväntningsmottagare

(och därmed om det utövade inflytandet över denne) har jag tidi

gare diskuterat dels i kapitlet om referensteori (kapitel 6)

och dels i beskrivningen om rollskeendet (kapitel 7). Jag tänker

på referensobjekt där en individ själv utsätter sig för inflytande

från någon komponent som inte är medveten om att han har denna

normativa funktion vis å vis denne. Den som utövar inflytandet

vet således ej om mottagarens existens, men den senare känner

till den förre och tilldelar honom/henne värden, kunskaper,

färdigheter, förväntningar etc. Denna senare form av infly-

tande betecknar jag referensbaserat (i motsats till förvänt

ningsbaserat inflytande). Termen referens är vald därför att

initiativet och medvetenheten finns hos mottagaren och inte

(som vid förväntningar) hos sändaren (jämför figur 6:2 sid 101).

Sammanfattningsvis urskiljer jag således medvetet (till domine

rande del förväntnings grundat) respektive omedvetet (referens

baserat) inflytandeutövande. Allt medvetet utövat inflytande

täcks dock enligt min uppfattning inte av den förväntningsba

serade föreställning som jag ovan angav. Vid medvetenhet kan in

flytande nämligen utövas dels med avsikt (= latenta/manifesta

förväntningar) och dels oavsiktligt. Det senare fallet är ana

logt med sändarens omedvetenhet, dvs är av referenstyp.l)

l)Lippitt et al (1952) gör på detta område en distinktion mellan
"direkt inflytande" och "beteendesmitta", där det förra inne
bär att den som utövar inflytande gör det med avsikt medan det
senare inflytandet sker oavsiktligt. Deras synsätt förefaller
analogt med det jag framfört, även om det är mindre detaljerat
och dessutom förankrat i andra särspråk.
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8.4 SPECIELLA INFLYTANDERELATIONER

I detta avsnitt ämnar jag redovisa några av de oftast

förekommande relationstermerna inom området organisationsteori

och försöka ge dem en (integrerad) intensione11 mening. Den in

tensionella preciseringen sker via de föreställningar kring för

väntningar och refereranden som framförts, dels tidigare i detta

kapitel, dels i avsnittet om rollskeendet. Jämför nedan i figur

8:1 på vilket sätt de speciella inflytanderelationerna integreras

och sammanförs med föreställningarna i rollskeendet.

dominerande

fö rvän tnin g

se fig
8.2

förväntning

t
diskrepans

BETEENDE .---_....

se fig
8.2

förväntnings underlag

förväntningar

latenta förväntningar

manifesta förväntningar

förväntninemensamma

se fig
8.3

se fig
8.4

se fig
8.5

Figur 8:1 De speciella inflytanderelationernas förhållande
till beskrivningen av rollskeendet (se vidare an
slutande text för detaljinformation).



I de följande delavsnitten utvecklas mer exakt den intensionella

innebörden i de speciella inflytanderelationerna och därmed

också hur de inbördes hänger samman. Jag väljer att behandla be

greppen 'kontroll' (två slags), 'ledarskap', '~', 'delege

ring' och 'styrning'. Valet av dessa begrepp är i första hand

betingat av att jag uppfattar de föreställningar som begreppen

(för mig) representerar som centrala vid denna studies orga

nisationsbeskrivning (se särskilt sidorna 139-147).

Termvalet har skett på mer pragmatiska grunder. Väl etablerade,

konventionella termer har valts där så varit möjligt och i

övrigt har jag strävat att minimera möjligheterna till miss

förstånd genom att markera min integration mellan begrepp och

term.
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8.4.1 Kontroll

Termen 'kontroll' refererar till ett flertal olika föreställ

ningar beroende på i vilket forsknings sammanhang och från vilken

författares kunskapsbakgrund den hämtats. Tannenbaum (1968),

för att ta ett exempel, använder i likhet med ett flertal för

fattare termen kontroll utbytbart med termen inflytande. Deras

termer kontroll och inflytande motsvarar i min framställning

(ovan) begreppet inflytande.

Ett något annorlunda synsätt representeras av Newrnan (1963)

m fl, vilka ser kontroll som möjligheten att på något sätt

värdera huruvida andra individers agerande är "godtag-

bart". Kontroll utgör med detta synsätt en sammanfattande

etikett för en befattningshavares möjlighet att vidtaga åt

gärder för att åstadkomma korrigering i andra befattnings

havares beslutsmönster. Denna typ av kontroll väljer jag att

beteckna 'sekventiell' kontroll,enär utövandet av densamma

förutsätter interaktion över tiden och därvid ett sekventiellt

präglat agerande.
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Uttryckt i förväntningsbegrepp innebär (sekventiell) kontroll

att vid differenser mellan den kontrollerandes förväntningar

på en individ och den senares faktiska agerande (eller andra

konsekvenser av dennes egna förväntningar) har den förstnämnde

möjlighet (jfr olika baser för inflytande ovan idelavsnitt

8.3.2.3) att vidtaga åtgärder för att förändra den senares

förväntningsperception eller (t ex) dennes beslutsmönster.

Ett något "smalare" synsätt än Tannenbaums utvecklar Cartwright

(1959). då han ser kontroll som ett specialfall av inflytande.

En person kontrollerar en annan om hans förväntningar har en

dominerande ställning i relation till andras förväntningar på

den aktuella individen. Kontroll är således ett begrepp som re-

t
differens

• be attning

aktivelektiv
\perce tlon

~ in ivid

~
beteende ......!i-----..~

förväntnin ar

~ (ovan) de förändrings punkter förväntare söker påverka

förväntare

förväntningar

• b attning

ivid

en dominerande förväntare

Figur 8:2 Begreppen sekventiell respektive dominanskontroll
åskådliggjorda. För ett kompletterande verbalt beskriv
ningssätt se anslutande text.



presenterar föreställningar om dominerande inflytande och be

skriver således en relation mellan individer. Jag betecknar denna

form 'dominanskontroll'. Detta kontrollbegrepps relativitet

består i att dess relevans är betingad av andra individers in

flytande (normativa förväntningar) på den influerade individen.

Komponenter som kontrolleras av individer kan också vara icke

mänskliga (maskiner etc). Dessa relationer faller dock i huvudsak

utanför denna studies område.
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I detta arbete kommer jag vid klassifikationsarbetet (jfr kapitel

13 och 14) att arbeta såväl med sekventiell kontroll som med

dominanskontroll. De bägge begreppen söker jag visualisera i

figuren 8:2 ovan.

8.4.2 Ledarskap

Begreppet 'ledarskap' är förenat med en rik mängd intensionella

meningar. French & Snyder (1959) ser t ex ledarskap som en indi

vids potentiella inflytande över en annan/andra individ(er).

Andra författare beskriver en ledare som en individ som tar ini

tiativ till kontakter med andra individer. Etzioni (1965) talar

om (informellt) ledarskap i termer som "förmåga att kontrollera"

andra individer.

Vanligare än ovan nämnda preciseringar är måhända formuleringar

som "förmåga att influera andras beteende" eller "få andra indi

vider att acceptera egna föreställningar". Dessa egna föreställ

ningar kan t ex röra en organisations mål och en 'ledare' kan

bl a agera på sådant sätt att (mål-)osäkerheten hos organisa

tionens individer reduceras. Med detta senare synsätt skulle

ledarskap kunna formuleras som ett tillförande av normativa för

väntningar i en situation där andra individer upplever avsaknad

av sådana. Ledarskap innebär med detta synsätt samtidigt redu

cerande av osäkerhet i en befattning.
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Rollkonflikt, ett begrepp som omfattar ett "otal" olika före

ställningar om motstridiga förväntningar;

en persons förväntningar på en individ varierar över tiden, två
personers förväntningar på en individ är oförenliga, en individ
upprätthåller förväntningsmässigt oförenliga positioner, för
väntningarna mot en individ och den befattning individen upp
rätthåller är oförenliga, individens förväntningar på sig själv
skiljer sig från andras förväntningar på individen, ro fl; (jfr
Israel, 1964; Kahn et al, 1964; Asplund, 1968);

skulle kunna sägas elimineras vid en ledarskapsrelation. Ledar

skap skulle i detta sammanhang kunna sägas representera en slags

renodling (en slags extern relevansbedömning) aven individs

förväntningsbild.

Rollosäkerhet, som innebär att individen i fråga inte vet vad

han/hon skall göra i en viss situation, kan reduceras på ett

flertal sätt utöver enbart via förväntningstillförsel. Begreppet

ledarskap kan nämligen tänkas spjälkat upp i fyra beståndsdelar

(jfr Bowers och Seashores tankegångar). De fyra beståndsdelarna

skulle vara: stödja, underlätta interaktion, målfokusera och

underlätta arbetsutförandet. Ett tillförande av normativa för

väntningar ingår i den första och den tredje av ledarskapsfak

torerna. Därtill kommer att ledarskap således också utövas vid

underlättande av uppfattandet av och/eller stimulerande till

(ömsesidigt) utsända förväntningar (faktor två och fyra ovan).

Detta senare kan t ex ske genom planering, samordning och ska

pande av kommunikationskanaler.

En mycket vanlig diktomisering sker mellan ledarskap sett som

person- alternativt situationsbaserat. Det första synsättet

leder oss att studera individens kvaliteter och förm11ga medan

det senare leder oss att studera organisationen och makt- och

auktoritetsmönster däri. Jag har hittills nästan helt undvikit

just dessa två begrepp (makt och auktoritet) och i detta kapitel



behandlat inflytande, kontroll, ledarskap m fl relationsbeskri

vande begrepp. Jag undviker begreppen makt och auktoritet därför

att jag betraktar dem som beskrivande komponentegenskaper - inte

relationer mellan komponenter. Deras integrerande i taxonomin

diskuteras utförligt i det följande (komponentegenskapsbeskri

vande) kapitlet.

Som kommer att framgå fortsättningsvis och som behandlingen av

inflytanderelationer ovan visat ansluter min syn på ledarskap

till den senare av de bägge ovan redovisade kategorierna. Jag

betonar situationsansatsen (förväntningar mellan organisationens

befattningshavare) och diskuterar i mindre grad personegenskaper

(jfr också nåsta kapitel).

Sammanfattningsvis ser jag således ledarskap som en relation

av förväntnings typ. Ledarskap innebär utsändande av ofta mani

festa normativa förväntningar i av mottagarna upplevda osäker-

hets- eller extraordinära situationer (= exekutivt ledarskap)

eller underlättande av förväntningsutbyte mellan individer

(= katalytiskt ledarskap). Det kan också innefatta viss elimina

tion av rollkonflikt.
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8.4.3 Ansvar

Begreppet 'ansvar' representerar ännu en speciell inflytande

relation som integreras via rollskeendeföreställningen. Enligt

mitt synsätt beskriver begreppet ansvar en speciell komplement

relation till inflytande. Som figuren (8:3) nedan söker visa

representerar ansvar det förhållande att förväntningar på en

komponent grundas på förväntarens kunskap om ett helt system

i vilket komponenten av förväntaren antingen betraktas som med

lem eller faktiskt tillhör.

Det unika i ansvarsrelationen är en konsekvens av diskrepansen

mellan den faktiske mottagaren av förväntningarna och de(t)

objekt som utgjort underlaget för de sända förväntningarna
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avgränsat
system

förväntningar

~ individer

•
förväntningsmottagande
individ i systemet

~ viktig ski.llnad i sändandet
~ och mottagandet

systemutfall

Figur 8:3 Ansvarsrelationen. För en verbal beskrivning hänvisas
till anslutande text.

(= rollsystemet; begreppet rollsystem beskrivs och diskuteras

utförligt i nästa kapitel). Detta betyder att förväntningarna

gäller beteendet i hela systemet, men att de av sändaren foku

seras på ~ individ (vanligen rollsystemets 'chef' eller 'ledare').

Förväntningsmottagaren i rollsystemet kommer på detta sätt i en

ansvars relation till förväntaren.

Den individ som mottager en (hierarkiskt) överordnads förvänt

ningar på ett rollsystem har således att ansvara för att de för

väntningar som existerar mosvaras av rollsystemets totala fak

tiska aktivitetsmängd. En konsekvens av detta blir att förvänt

ningsmottagaren med tiden (vanligen) blir rollsystemets domi

nerande förväntare. Jämför här olika författares föreställningar

om s k 'kontrollspann' samt föregående delavsnitts resonemang

kring begreppet dominanskontroll.

Med begreppet ansvar brukar föreställningar om 'befogenhet'

följa. Enligt mitt synsätt representerar begreppet befogenhet

en relativt generell beskrivning av rätt att utöva inflytande

(jfr resonemangen om legitimerat inflytande idelavsnitt 8.3.2.3).
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Denna legitimering är emellertid något specifik då den sker hierar

kiskt "ovanifrån". Befogenhet implicerar i sig ingen legitimering

hierarkiskt "underifrån". Detta är det intensionellt specifika

i begreppet befogenhet som jag nyttjar det. I denna komparativa

studie är graden av detalj analys inte på en sådan nivå att be

greppet empiriskt nämnare beaktas. Det fyller dock sin funktion

i denna taxonomi bl a då det underlättar förståelsen av föreställ

ningen om 'kontrollspann' (jfr nästa kapitel).

8.4.4 Delegering

I ovanstående delavsnitt beskrevs relationen mellan en förväntnings

sändare och en (underordnad) mottagare av förväntningar. En speciell

relation mellan mottagare (och systemmedlem) och sändare beteck

nades med 'ansvar' I de följande resonemangen disktuerar jag mängden

manifesterade normativa förväntningar ur en förväntningssändares

synvinkel. Begreppet delegering beskriver nämligen delvis för

ändring i en sändares förväntningsmängd på givna objekt, vilket

jag nedan skall söka visa.

Traditionellt representerar delegering föreställningar kring

överförandet av aktiviteter från en nivå (en befattningshavare)

till en lägre nivå (ofta flera befattningshavare). Denna över

föring kan motiveras av önskvärda förändringar i en individs

manifesta (= sända) förväntnings~~ngd.

Förändringen kan dels beröra innehållet i och dels mängden av

förväntningar på givna objekt. Delegering kan sägas representera

en minskning av andelen manifesta förväntningar i förhållande

till de latenta. Figuren 8:4 nedan söker åskådliggöra den för

delaktiga och i många situationer tvingande nödvändigheten av

förändringar i en individs manifesta förväntningsmängd.

Delegering förändrar relationsbilden på flera sätt. Dels skapas

en ansvarsrelation av den typ jag beskrev i föregående avsnitt

och dels innebär delegering en hierarkisk överföring av befatt-



146

•
Al~

• • • • • EJ DELEGERING

l l l l l

41~
• • • • • DELEGERING

l l l l l
•• befattninRshavare på olika hierarkisk nivå

__....~ manifesta förväntninRar

___~~ latenta förväntningar

Figur 8:4 Delegering. För en verbal beskrivning hänvisas till
anslutande text.

ningsbaserat inflytande (jfr punkten 8.3.2.3). Det senare kan

t ex innebära förändring i dominerande förväntare (dvs i kontroll

strukturen; (dominans)kontroll, figur 8:2). Givetvis inrymmer

delegering också en förändring i lokaliseringen av arbetsuppgifter

i en organisation.

Delegering innebär vidare p g a minskad manifesterad förväntnings

mängd att de berörda individerna upplever ett mer "ostyrt" (se

nästa delavsnitt) och mer självständigt arbete. Det är emellertid

viktigt att notera ansvarsrelationen och den fortsatta existensen

av latenta förväntningar.
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En delegerings relation kan därtill få till konsekvens en för

ändringsprocess i underlaget för den delegerandes förväntningar.

Detta skulle kunna innebära att förväntningarna får ett successivt

mer generellt "ram"-innehåll. Huruvida detta senare faktiskt före

kommer utreds emellertid inte i denna studie. Begreppsparet cen

tralisering-decentralisering återkommer jag till i nästa kapitel.

Det kan i denna studie sägas representera egenskaper hos en orga

nisation sedd som en helhet.

8.4.5 Styrning

Den sista preciseringen av inflytanderelationer som jag presen

terar i detta kapitel rör begreppet 'styrning'. Med styrning avser

jag en beskrivning i princip av likartad struktur som beträffande

begreppen ansvar och delegering ovan. Det föreligger emellertid

ett par väsentliga särdrag i föreställningen kring styrning.

Likheterna gäller förhållandet att såväl kollektivets (roll

systemets) som den enskildes beskrivningsnivå är relevanta. I

motsats till tidigare resonemang, där förväntningarna grundats

på perception av någon individ (undantag: ansvarsrelationen),

baseras styrning på perception av ett kollektivs "arbetsuppgifter"

eller annorlunda uttryckt ett rollsystems målsärdrag. unika kom

petens eller dylikt (jfr Ramström 1969). på basis av denna före

ställning sänder den styrande individen normativa förväntningar

med ett relativt homogent innehåll i princip till ett flertal

befattningshavare i organisationen (= individer i kollektivet).

Sändaren kan givetvis välja att sända dessa förväntningar till
vissa individer i olika rollsystem, dvs använda sig av delegering,
men principen blir densamma.

Styrning - vanligen från företagsledningens sida - kan exempelvis

ske i form av de utsända förväntningar som följer på upprättan

det aven organisationsplan, utövandet aven speciell organisa

tionspolitik eller uppställandet aven specifik målsättning för

11-E1<'1
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organisationen som helhet. Begreppet styrning omfattar således

en individs sändande av normativa förväntningar mot andra indi

vider, som av influeraren betraktas som en enhet, och där dessa

förväntningar har ett gemensamt innehåll.

gemensamt
förväntningsinnehåll

uppfattning
systemets

m den
~styrande

särdrag och gränser

de
styrda

Figur 8:5 Styrning. För en verbal beskrivning hänvisas till an
slutande text.

Som jag ovan antydde sker 'styrning' inte enbart från företags

ledningen (dvs hierarkiskt ovanifrån). Även enskilda befatt

ningshavare kan genom sitt agerande dels "styra" företags led

ningsbeslut och dels utöva "styrning" av varandra. Citations

tecknen kring 'styrning' i dess senare bägge sammanhang avser

att markera att de representerar en delvis annan intensionell

precisering av begreppet styrning. Denna annorlunda precisering

överlappar med de relationsföreställningar av inflytande typ som

jag skisserade i rollskeendet i föregående kapitel. Observera

dock i figur 8:5 ovan individernas möjlighet att påverka/stimu-
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lera viss perception aven organisations olika måltillstånd hos

hierarkiskt överordnade (t ex hos en företagsledning). Också på

detta sätt utövar således enskilda befattningshavare (visser

ligen indirekt) styrning av såväl överordnade som av (sig själva

och) varandra.

I och med resonemangen kring begreppet styrning har jag avslutat

de speciella inflytanderelationer som jag utifrån rollskeende

föreställningen prioriterar i denna studie. De komponentavgräns

ningar och komponentegenskaper som bl a på basis av ovanstående

resonemang blir aktuella penetreras i det följande kapitlet.

8.5 ICKE-INFLYTANDERELATIONER

Det existerar andra relationer mellan komponenter typ individer

i en organisation än de som jag ovan gått igenom under samlings

rubriken 'inflytanderelationer'. Icke-inflytanderelationer är

emellertid i denna studie mindre centrala, då ett studium av

(företags)organisation definitionsmässigt (jfr kapitel 2) med

för en koncentration på konsekvenser av beroende och samordning.

Avsikten med bildandet aven organisation är vanligen att skapa

relationer av samordning mellan individer för att verka i rikt

ning mot någon komplex (föränderlig) målsituation.

Av delavsnittet 'beroende och inflytande' (punkt 8.2.1 ovan)

framgick att existensen av beroendeförhållanden mellan individer

(som är ett kriterium på organisation) med nödvändighet medförde

att inflytandeutövning förekom och att detta inflytandebegrepp

(jfr avsnitten 8.3 och 8.4) genomsyrar en dominerande bit av tradi

tionell organisationsteoris relationsföreställningar (t ex kontroll,

ledarskap, ansvar, delegering och styrning). Det är en annan sak

(se bl a kapitel 9) att organisation inte uteslutande kan karak

täriseras i relationsbegrepp.

Relationer av icke-inflytandetyp som beskriver organisation kan

vara s k komparativa referenser (jfr kapitel 6 sid 99 f) och s k
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prediktiva förväntningar (jfr kapitel 5 sid 81 f). Bägge dessa

relations typer grundas på förhållandet att ömsesidigt upplevda

beroendeförhållanden saknas mellan vissa individer. Till dessa

relationer återkommer jag i någon mån dels i kapitel 9, dels i

kapitlen 12-14 vid diskussionen av det empiriska materialet.

8.6 RELATIONER MELLAN INDIVIDER OCH
ICKE-MÄNSKLIGA KOMPONENTER

I och med att jag söker en beskrivning av organisation arbetar

jag med vad vissa författare brukar beteckna som ett 'socio

tekniskt' system. Mitt intresse kommer dock som tidigare fram

gått främst att vara inriktat på individer och relationer mellan

individer i organisationer dvs på den sociala strukturen. Jag

kommer emellertid som nämnts inte att bortse från systemens

teknologi, då teknologin till en del ger den sociala struk

turen en viss inriktning.

En fråga att söka ta ställning till rör det tekniska systemets

betydelse för och därmed väsentlighet vid beskrivningen av indi

vider och relationer mellan dessa i en organisation. Ända sedan

Woodwards (1958) banbrytande studie kring sambandet mellan orga

nisationsstruktur och teknologi har den vetenskapliga diskussionen

pendlat mellan att tilldela teknologins betydelse för organisa

tioner ett relativt högt respektive ett relativt lågt värde.

Jag väljer att analysera ett antal studier av organisation, som

sökt beskriva sambandet mellan organisation (definierad enligt

kapitel 2) och teknologi, för att utröna en eventuell inverkan

av (beskrivna) olikheter i teknologi på organisationsutformning.

8.6.1 Woodwards studie

Woodward (1958) baserar sin klassificering av företags teknologi
på hur individuella anspråk kunderna hade på ett företags produkt I
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/ t j äns t (= specialiserad kontra standardiserad "produktion"). En
heterna med specialiserad produktion differentierades ytterligare
beroende på om de tillverkade (tillhandahöll) "enkla" respektive
"komplicerade" produkter/tjänster samt beroende på om produkten/
Ajänsten tillverkades/konstruerades i etapper. De enheter som
klassificerats som arbetande med en standardiserad produktion
indelades ytterligare beroende på om produktionen skedde kon
tinuerligt eller periodiskt samt om produkt arsenalen som helhet
kunde beskrivas som heterogen eller homogen. Woodwards klassi
fikation är således hierarkiskt uppbyggd även om hennes slutliga
val av klassifikation i elva klasser snarast bäst beskrivs som
ett kontinuum (kontrollkontinuum).

Woodwards kanske viktigaste slutsats från studien var att
länken mellan teknologi och struktur "existerade" och empiriskt
kunde verifieras. Det är värt att notera att hon inte påstod att
teknologi var den enda eller ens den viktigaste variabeln vid
bestämmandet av organisationsstrukturen.

Viktigt för detta arbete är att i Woodwards resonemang studera
hur hon karaktäriserat organisationen. dvs det objekt som be
skrevs variera beroende på olika teknologiska förutsättningar.
Hon skilde primärt mellan tre organisationstyper. nämligen linje-.
funktionell och linje-stabsorganisation. Den mer allmänna karak
tären hos organisationen beskrevs vidare i termerna mekanisk och
organisk organisation. Den mer detaljerade beskrivningen innehöll
faktorer som hierarkins höjd. storlek på kontrollspannen på olika
nivåer. arbetskraftens uppdelning i olika kategorier samt kost
naderna för desamma. Ett samband mellan viss teknologi (enhets-,
mass- eller processproduktion) och utformning av organisations
strukturen visade Woodward bl a för avdelningens hierarkiska om
fång, VD:s kontrollsektor, andelen arbetare/tjänstemän, andelen
administrativ personal samt andelen akademiker inom produktions
avdelningar.

Ovanstående analys innehöll. som delvis framgått en beskrivning
av (företags)organisation. Den visar att det för denna studies
ansats till taxonomi över (företags)organisation och då särskilt
i detta kapitels relationsbeskrivning är väsentligt att beakta
produktionsmässiga beroendeförhållanden mellan individer. Sär
skilt är en beskrivning av vissa karaktäristika för befattningar.
den rumsliga (geografiska) spridningen mellan individerna samt en
beskrivning av kontrollsituationen i allmänhet relevant (jfr
ovan det av Woodward nyttjade "kontrollkontinuumet" som hon nytt
jade vid klassificeringen av olika företag med avseende på använd
teknologi).

8.6.2 Socio-teknikernas synsätt

Begreppet socio-tekniskt system introducerades enligt Marek (1967)
av Trist kring år 1950. Det grundläggande antagandet i den socio
tekniska ansatsen är att de icke-mänskliga (maskinella) komponen
terna och relationerna till viss del föreskriver en utformning av
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de individuella relationerna. Dessa bägge slag av komponentrela
tioner (individuella och maskinella) formar ett socio-tekniskt
system. Synsättet har i första hand applicerats på relationer
mellan arbetsledare och arbetare.

Trist et al (1963) diskuterar i sin beskrivning av arbetsgrupps
organisation fem aspekter på vad de kallar "aktivitetsstruktur"i
nämligen arbetsroller, arbetsgrupper, arbetsnormer ("work cul ture") ,
mellangrupprelationer och ledningssystem. De hävdar att teknologin
visserligen begränsar den möjliga arbetsorganisationens 'typ', men
inte dess utformning. Den senare kan analyseras just i de ovan
stående fem aspekterna. Det är viktigt att notera att samtliga
dessa fem föreställningar tas upp i beskrivningen av rollskeendet
i kapitel 7 om än formulerade i ett annat särspråk. Observera
också att Trist et al fokuserade på det socialpsykologiska sy
stemet ("socio-psychological system").

Rice (1958) menar att begreppet socio-teknik formades för att
beakta att varje produktionssystem (= relationer mellan maski
nella komponenter) kräver både en teknologisk organisation
(= utrustnings- och process layout) och en arbetsorganisation
(= relaterande av komponenter av typ individer till varandra).
Den teknologiska organisationen sätter enligt Rice restrik
tioner för möjlig typ av arbetsorganisation, men han menar
också att (arbets)-organisation kan beskrivas i socialpsyko
logiska egenskaper, som i sig är orelaterade till teknolo
giska föreställningar.

Jag kommer inte att behandla det Rice betecknar som den teknolo
giska organisationen annat än i den mån den påverkar vilka rela
tioner mellan individer och deras befattningar och vilka kompo
nentegenskaper som är relevanta. Rices diskussion avkastar så
ledes på detta sätt ett relevanskriterium för vad som skall in
gå i denna studies taxonomi över (företags)organisation.

Marek (1967) presenterar en modell över arbetsrelationer som är
inspirerad av Tavistock-gruppen. Han menar liksom de föregående
socio-teknikerna att arbetsuppgifts karaktäristika päverkar hur
individer relaterar sig till andra. Dessutom tillfogar han att
produktionssammanhanget också påverkar individen och hans rela
tioner inte bara via arbetsuppgifterna utan även "direkt". Detta
sammanfaller enligt min uppfattning med den beskrivning jag fram
förde i rollskeendet av befattningsbegreppet där detta represen
terar arbetsuppgifterna i funktionell relation till varandra.
Detta senare kriterium för befattningsbeskrivning kommer jag
även fortsättningsvis att beakta vid utvecklandet av min taxonomi.

8.6.3 Thompsons analys

Thompson (1967) pekar på teknologin som en viktig faktor när
det gäller att förstå (beskriva) komplexa organisationer. Han
upplever avsaknaden aven generell och relativt enkel klassi
ficering av teknologier som besvärande. Som en följd härav
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väljer han att själv beskriva tre typer: den seriekopplade,
den förmedlande samt den intensiva teknologin.

l sin diskussion av teknologi och struktur pekar Thompson på att
strukturen maste underlätta ett samordnat agerande mellan beroende
enheter. För att förstå organisation måste vi således studera
beroendeförhållanden (= ett visst slags relation) i organisationen.
Thompson talar om delat, serie- och ömsesidigt beroende. Där
beroende råder kommer gemensamma aktioner till stånd via sam
ordning. Beroendeförhållandena kan sägas, fortfarande enligt
Thompson, härröra från olikheter i teknologiska krav inom orga
nisationen. Delat beroende (varje del ger bidrag till helhet
och stöds av densamma) samordnas via standardisering, seriebe
roende (riktat, dvs osymmetriskt fördelat beroende mellan kompo
nenter) samordnas via planering och ömsesidigt beroende slutligen
(båda komponenterna kan skapa oförutsedda händelser för varandra)
samordnas via ömsesidig anpassning. Jämför ovanstående resonemang
med avsnittet om beroende och inflytande (punkt 8.2.1) ovan.

8.6.4 Lawrence och Lorschs perspektiv

l en redogörelse för några grundläggande föreställningar, begrepp
och termer karaktäriserar Lawrence och Lorsch (1967) organisa
tioner som "öppna system". Etiketten är välbekant och dess inten
sionella mening är enligt min uppfattning relativt begränsad. För
Lawrence och Lorsch omsätts den intensionella meningen konkret i
beskrivningar som de följande: individers beteenden i organisa
tioner är relaterade, beteenden är relaterade till den formella
organisationen, beteenden är relaterade till de individuella ar
betsuppgifterna, beteenden är relaterade till egen och andras
personlighet samt till de "oskrivna reglerna" angående vad som är
lämpligt beteende för en medlem i en organisation. Dessutom till
lägger Lawrence och Lorsch att alla dessa relationer sinsemellan
också är relaterade (= systemsynsätt?).

"Under this concepts of system the behavior of any one manager
can be seen as determined not only by his own personality needs
and motives, but also by the way his personality interacts with
those of his colleagues. Further, this relationship among orga
nization members is also influenced by the nature of the task
being performed, by the formal relationships, rewards, and con
trols, and by the existing ideas within the organization about
how a well-accepted member should behave. lt is important to
emphasize that all these determinants of behavior are themselves
interrelated."

Jag arbetar med en liknande föreställning, vilken bl a (om än i
ett annat särspråk) manifesterats i rollskeendet. Överensstäm
melsen på föreställningsnivån kommer att framgå tydligare i
främst detta och nästa kapitel. De icke-mänsklig~ komponenter
Lawrence och Lorsch i ovanstående citat pekar på är arbetsupp
gifternas "natur" och (vilket kan vidareutvecklas) ett etablerat
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"kontrollsystem" (på något sätt i sin tur relaterat till belö
nings-/sanktionsdimensionen). Arbetsuppgifterna i sig beaktar jag
(som tidigare framhållits) i rollskeendet och kontrollsystemens
relation till teknologin (som Lawrence och Lorsch påtalar) är
något som jag också mer utförligt behandlar. Det senare ini
tierades också av Woodwards studie.

8.6.5 Prioriterade icke-mänskliga komponenter

Av ovanstående summariska redovisning av ett antal författares

syn på relationen mellan individer och icke-mänskliga komponen

ter (de senare främst teknologiskt grundade) följer enligt min

bedömning vissa specificeringar av det synsätt jag presenterade

under etiketten rollskeende i kapitel 7. Specificerinparna (i

vissa fall kompletteringar) utgör prioriteringar från min sida

rörande vilka icke-mänskligheter jag uppfattar (på basis av

delar av den tidipare organisations teoretiskt inriktade forsk

ningen) som särskilt betydelsefulla vid studiet av (företags)

organisation.

Mina beslut torde ha framskymtat i samband med framställningen

ovan av de olika författarnas synsätt. Likaledes bör det ha fram

gått i vilken utsträckning "inhumaniteterna" beaktas i rollskeen

det. Oavsett detta vill jag här mer explicit sammanfatta mina

överväganden och beslut. De (teknologiskt betingade) områden som

är viktiga att beakta vid utarbetandet aven taxonomi över (före

tags)organisation vill jag sammanföra till tre huvudområden:

arbetsuppgifter, beroendeförhållanden och kontroll i organisationer.

Woodward (1958) talar beträffande det förstnämnda huvudområdet

(arbetsuppgifter) om produktionsmässiga beroenden mellan arbets

uppgifter, socio-teknikerna om "arbetsrollens" • "arbetsorganisa

tionens" och arbetsuppgiftskaraktäristikas betydelse för orga

nisationsutformning. Lawrence och Lorsch (1967) poängterar

den funktion arbetsuppgifternas "natur" har för bl a rela

tionerna mellan individer. Denna grupp av icke-mänskliga rela

tioner beaktar jag i rollskeenclet via begreppet 'befattning' och

mitt sätt att funktionellt beskriva detta (kapitel 7 och 9).
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Beträffande det andra huvudområdet, beroendeförhållanden (som

härrör från olikheter i teknologiska krav), framförs det mest

kraftfullt av Thompson (1967). Även Woodward (1958) är uppmärk

sam på områdets vikt vid studium av organisation. Jag har i ett

tidigare avsnitt i detta kapitel sökt utveckla resonemanget

kring beroende, då främst mellan individer. Beroenden mellan

icke-mänskliga komponenter och individer beaktar jag dels i enlig

het med ovanstående styckes beskrivning av befattningsbegreppet,

dels via relationer av rumslig/geografisk och kontrollerande

typ (jfr avsnitten om rollsystem i kapitel 9).

Det tredje huvudområdet omfattar icke-mänskliga komponenters

påverkan via relationer av kontrolltyp. Jämför här Woodwards

(1958) kontroll-kontinuum-baserade klassifikation av teknologier

och hennes resonemang kring en beskrivning av rumsliga/geografiska

relationer mellan komponenter. Även Lawrence och Lorsch (1967)

tar upp kontrollrelationer och deras betydelse vid beskrivning

av relationer i en organisation. Detta område behandlade jag inte

explicit i rollskeendet. men som framgick i ett tidigare del

avsnitt (8.4.1) analyserade och integrerade jag bep,reppet kontroll

i taxonomins förväntningsbaserade relationsbeskrivning. Begreppet

kontroll erhöll därvid ytterligare preciserad intensionell mening.

8.7 STRUKTURELLA OCH S K "EMERGENT"-EGENSKAPER

I detta avsnitt ämnar jag avslutningsvis relatera den tidigare

i detta kapitel redovisade beskrivningen av relationer i analys

objektet till den analys av olika aggregeringsvägar jag disku

terar i appendix A. Valet av metod vid aggregering grundar jag

bl a på en diskussion av olika egenskapsklassifikationer och

slag av egenskaper (jfr figur A:l i appendix A). I detta kapitel

är endast en del av dessa egenskaper relevanta, nämligen de som

sammanfattats under etiketten relationsbeskrivning. Komponent

beskrivning behandlas i nästa kapitel.
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Aggregering av relaterande egenskaper kan ske antingen inten

sionellt eller "extensionellt" (innebörden i denna distinktion

penetreras i appendix A, avsnitt 4.) De relationer som be-

skrivits ovan i detta kapitel, medelst vilka jag försökt

integrera organisationsteoretiska grundbegrepp via bl a en be

skrivning av rollskeendet bygger på den intensionella typen av

aggregering. Aggregering av "extensionell" typ kommer i detta

arbete dels att användas vid komponent integration (i nästa

kapitel) och dels (nedan) vid relationsintegration.

8.7.1 Beaktade "emergent"-egenskaper

Jag har endast i ringa utsträckning i detta kapitel behandlat

relationer av "emergent"-typ på olika beskrivningsnivåer (roll

systemnivå och organisationsnivå). Detta är avhängigt av för

hållandet att systemavgränsning i stor utsträckning grundas på

relationsföreställningar. Resonemang kring detta tas först upp

i det följande kapitlet. Beskrivningsnivån organisationen är

emellertid redan (i kapitel l) fastlagd varför "emergent"-rela

tioner på denna nivå kan aktualiseras redan i detta kapitel.

Vad beträffar de relationer som avgränsar/definierar olika roll

system (om 'rollsystem' se vidare kapitel 9) är de samma som

ovan (i avsnittet 8.6) redovisades och i första hand associerades

till rollskeendenivå. Det unika i begreppet rollsystem, vilket

utförligare kommer att behandlas i nästa kapitel, är besluten

rörande de kriterier med vars hjälp systemen skall avgränsas/

/definieras (t ex olika homogenitets- eller intensitetskrite

rier) •

De "emergent"-relationer som hänförs tillorganisationsenheten

som helhet, och däribland relationer till andra organisationer

eller delar av supersystemet samhället, har jag tidigare icke
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behandlat. En dominerande del av dessa nivåunika organisations

relationer är dock inte relevanta i denna studie som fokuseras

på (företags)organisation, dvs ytterst på relationer mellan

individer.

Av de relationer som är specifika ("emergent") för organisations

nivån kommer jag att beakta de som i helhetsföreställningar be

skriver en organisations relationer till den omgivande miljön.

Konkret innebär detta bl a att jag beskriver relationernas homo-/

/heterogenitet med avseende på eventuella olikheter i berörda av

gränsade system i miljön. Vidare tar jag upp miljörelationernas

relativa hierarkiska och funktionella inplacering i den analyse

rade organisationen.

En stor del av relationerna mellan en organisation och dess miljö

beaktas också via roll skeendet och specificeras ytterligare i

detta och nästa kapitel (dvs bl a via de s k relaterande/struktu

rella egenskaperna). Därtill kommer den eventuella existensen av

och relevansen för "emergent"-egenskaper (av relationstyp) på orga

nisationsnivå.

Det bör noteras att det sistnämnda området som berördes i ovan

stående stycke representerar en mindre del i taxonomin som hel

het. Detta beror dels på att jag i denna studie koncentrerar mina

ansträngningar till att studera organisation i "snäv" bemärkelse

(jfr definitionen i kapitel 2) och dels (som nämnts) på att rela

tioner till omvärlden också (och i främsta hand) beskrivs i roll

skeendet.

8.7.2 Förväntningar på och referenser till en organisation

I tidigare kapitel har jag intensionellt avgränsat och karak

täriserat komponenter på mikronivå (befattning, individ) med

hjälp av beskrivningar av beroendeförhållanden i organisationer

och beroenden av objekt i organisationens omvärld. Även orga

nisationer (percipierade som helheter) uppvisar heroenden,

dock med delvis annan intensionell innebörd. Beroendet på or

ganisationsnivån uttrycker förhållandet att organisationens

medlemmar söker påverka omvärlden och att samtidigt påverkan
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från omvärlden föreligger på organisationen upplevd som en

helhet (således utöver på de enskilda individerna; se roll

skeendebeskrivningen).

Det system inom vilket en organisation förvärvat pregnans som

en enhet (manifesterat t ex i viss etikett) kallar jag fortsätt

ningsvis supersystemet (jfr Sjöstrand, 1973a). Det representeras

inte av någon generell föreställning om samhället som helhet

utan aven strukturering av organisationens omvärld på basis

av beskrivningar av föreliggande beroendeförhållanden. Gene

reellt kan supersystemet spjälkas upp i system (här: organisa

tioner), delsystem (här: rollsystem) och komponenter (här: t ex

individer).

Beroendeförhållandena emellan system i ett supersystem impli

cerar att inflytande utövas dem emellan. Detta inflytande kan

på analogt sätt som i tidigare resonemang karaktäriseras med

begreppen förväntningar och refereranden. Detta trots att en

organisation (som helhet) enligt mitt synsätt varken kan ut

trycka förväntningar eller refereranden (annat än genom sina

medlemmar).

Jag menar att komponenter (vanligen individer) i supersystemet

har såväl normativa som prediktiva förväntningar på en orga

nisationsenhet. Dessa förväntare differentierar i många fall

inte mellan olika individer eller delsystem i organisationen

(vid faktisk differentiering hänvisas till min tidigare beskriv

ning av omvärldsrelationer i kapitlet om rollskeendet). Vidare

menar jag att individer (eller grupper/koalitioner/agglomerat)

i olika sammanhang refererar till hela analysobjekt. Dessa bägge

beskrivningar, förväntningar och refereranden, karaktäriserar

en del av det inflytande en organisation som en helhet (bort

sett från individuellt mottaget inflytande) utsätter sig för

i sin omvärldsinteraktion.

Även om således en organisation i sig inte utsänder förvänt

ningar annat än genom sina individer kan den tillskrivas dylika

(jfr resonemangen om "audience groups" i kapitel 6) också via
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någon form av intensionell aggregering (jfr t ex begreppet 'före

tagspolitik'). Underlaget för förväntningar och refereranden kan

dock samtidigt vara individers perception av kollektivenheter.

Supersystemets "förväntningar" på organisationen är således gene

rellt förankrade hos individer i miljön. I denna studie kommer

jag endast att karaktärisera enheter utanför organisationen som

urskiljs (definieras) via det ovan prioriterade betraktelsesättet

på "emergent"-relationer mellan organisation och miljö. Denna

förenkling är en konsekvens av studiens syfte, som det formulerades

i inledningskapitlet.

Supersystemets "förväntningar" kan förekomma såväl i latent som

manifest form. Exempel på det senare utgörs av lagar, förordningar

och olika regler och bestämmelser vid avtal. Latenta förväntningar

kan förekomma t ex som olika slags upparbetade ritualer för hur

"en organisation" (läs: dess medlemmar) bör eller sannolikt kommer

att fungera i olika situationer. I detta arbete ämnar jag söka

urskilja de individer (eller mer komplexa system) som jag be

traktar som betydelsefulla förväntare/refererare för de stu

derade analysobjekten. Jag beskriver dessa förväntare/refere

rare intensionellt i slutet av nästa kapitel.
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B~ BESKRIVI'-IING AV KOMPONENTER
OCH ROLLSYSTEM

I föregående kapitel som behandlade beskrivning av relationer

upprepade jag inledningsvis min syn på distinktionen mellan kom

ponenter och relationer och vidare redovisade jag hur jag nytt

jade relations föreställningar vid avgränsandet/definierandet av

komponenter (eller system).

Jag finner det motiverat att i inledningen av detta kapitel

understryka relativiteten i begreppsparet system-komponent. Den

intensionella innebörden i begreppet system är enligt min upp

fattning densamma som i begreppet komponent, men i en specifik

beskrivningssituation, där nivådistinktioner är betydelsefulla,

arbetar jag med begreppet komponent som hierarkiskt underordnat

begreppet system. Ett system omfattar ett antal komponenter

(och relationer dem emellan), men en komponent kan i princip

i sin tur betraktas som ett system bestående av komponenter osv

(jfr kapitel 2 och Sjöstrand 1973a).
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I denna ansats till taxonomi över (företags)organisation arbetar

jag snarast med tre nivåer på ett tänkt förstoringsnivåkontinuum;

nämligen komponentnivå (jfr beskrivningen av rollskeendet), del

systemnivå (jfr nedan resonemangen nedan om rollsystem) samt

systemnivå (organisationen som helhet). Denna approximativa tre

delning utgör min disposition av huvuddelen av detta kapitels

tankar sammantaget med kompletterande resonemang kring agp,re

gering mellan (dessa) nivåer.

I föregående kapitel beskrev jag ett antal relationsföreställ

ningar. Dessa kommer att på ett avgörande sätt bestämma vilka

komponentegenskaper som äger relevans i denna organisations

taxonomi. Som motiveras i appendix A om aggregering kommer

nivåunika egenskaper på del(rollskeende-)nivå inte att beaktas.

Följaktligen aktualiseras "emergent"-egenskaper i första hand

vid beskrivningen på organisationsnivå. S k individuella/ana

lytiska egenskaper utgör huvuddelen av komponentbeskrivning på

de bägge övriga (lägre) beskrivningsnivåerna.

"Extensionell" aggregering kommer i detta kapitel om beskriv

ning av komponenter att spela en mer framträdande roll än vid

föregående kapitels relationsbeskrivning (om innebörden i "exten

sionell" respektive intensionell aggregering se appendix A).

9.1

9.1.1

KOMPONENTBESKRIVNING PÅ ROLLSKEENDENIVÅ

Komponenter i rollskeendet

I kapitlet om rollskeendet (kapitel 7) redogjorde jag utförligt

för hur komponenterna i rollskeendet avgränsades. Komponenten l )

l) I min beskrivning betecknar jag ibland individen som en "kom
ponent". Som förhoppningsvis klart framgått och klut fortsätt
ningsvis kommer att framgå betyder detta förfaringssätt inte
att jag använder mig av någon "mekanisk" människomodell, vilket
termvalet eventuellt kan ge en läsare associationer till. Ko~

ponentföreställningen används av mig då jag finner den frukt
bar vid relativt abstrakta resonemang kring taxonomins grund
distinktioner och motiveras främst av konsistensskäl.
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individen avgränsades inledningsvis extensionellt och sammanföll

i detta skede med komponenten befattning. Via tillförsel av kri

teriet systemtillhörighet gavs befattningsbegreppet en inten

sionell mening som separerade detta från individbegreppet. Kri

teriet uteslöt individer utanför ett definierat system (organi

sationen definierad enligt resonemangen i kapitel 2). Därtill

ifrågasattes vad jag skulle vilja beteckna 80m "myten om indi

videns unika positionsinnehav" genom att begreppet befattning

intensionellt ytterligare preciserades via funktions- och hierar

kikriterier.

Komponenten individ avgränsades i kapitlet kring rollskeendet

endast extensionellt. De intensionella preciseringarna som till

fördes specificerade endast komponenten befattning. Jag åter

kommer nedan till vilka egenskaper hos individ och befattning

som jag menar är relevanta.

I beskrivningen av rollskeendet angavs ytterligare två "kompo

nenter" utöver individ och befattning, nämligen förväntare och

referensobjekt. Citationstecknen kring ordet "komponenter" moti

veras av att dessa vanligen består av agglomerat av komponenter

av typ individer i olika befattningar. Termen agglomerat väljer

jag för att markera att varken förväntare eller referens objekt

kan sägas omfatta något slags system, då såväl förväntare som

referensobjekt beskrivs via relationer externt till en foku

serad individ och inte via interna relationer. De sammanförs i

stället i kategorier med hjälp av olika likhetskriterier. Dis

tinktionen beskrivs utförligt i avsnitt 9.2.1 nedan. Det kan

dock redan här nämnas att agglomeratens sammansättning och re

levans helt avgörs av existensen av förväntningar på den foku

serade individen eller refereranden som densamme gör. Relations

beskrivningen avgör således här komponentavgränsningen.

9.1.2 Relationen mellan individ och befattning

Den första relationen i rollskeendet som jag ämnar analysera

mer i detalj gäller den mellan (den extensionellt avgränsade)
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sionellt avgränsade) komponenten befattningen. Denna relation

karaktäriserades i kapitlet kring rollskeendet dels med hjälp

av individens förväntningar på den egna befattningen och dels

via den egna befattningens påverkan på individen (jfr figur 7:2,

sid 110). Dessutom är kombinationen individ plus befattning på

ett flertal sätt relaterad till förväntare och refererare. Detta

behandlar jag dock separat i senare delavsnitt i kapitlet.

Den följande analysen av relationer mellan individ och befatt

ning syftar till att presentera underlag för beslut rörande vilka

intensionella komponentbeskrivningar (= egenskaper) som äger

relevans i denna taxonomi över (företags)organisation. Rela

tionerna i sig betraktar jag som i sin huvuddel valda och beskriv

na i föregående kapitel om relationsbeskrivning.

Låt mig inledningsvis lägga tonvikten på att behandla relationen

mellan individ och befattning beskriven som befattningens på

verkan på individen. Med denna formulering vill jag markera att

egenskaper som karaktäriserar komponenten befattning påverkar

individens rollföreställning och därmed hans rollbeteende. Egen

skaperna påverkar individens förväntningar på sig själv i befatt

ningen.

En av de i denna studie relevanta egenskaper som beskriver kom

ponenten befattning blir med detta synsätt befattningens etikett.

Etiketten representerar enligt mitt synsätt (jfr sid llSf) insti

tutionaliserade förväntningar i en organisation. Dessa (och där

med etiketten) påverkar individens förväntningar på den egna be

fattningen. Etiketten på en befattning är vanligen en konsekvens

av befattningens arbetsuppgifter. Dessa utgör således också en i

detta sammanhang väsentlig beskrivning av befattningskomponenten.

Det finns flera olika sätt att empiriskt karaktärisera en befatt

nings arbetsuppgifter. Detta redovisar jag i ett sammanhang dels

12-EFI
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principiellt i analysen av relationen mellan egenskaper och empiri

i kapitel 11, dels i bilaga l. Det bör vidare noteras att komponent

egenskaperna etikett och arbetsuppgifter inte uteslutande erhåller

sin relevans via detta delavsnitts diskussion av relationer mellan

individ och befattning. Detta kommer att framgå i de följande del

avsnitten och gäller även några nedan följande intensionella kom

ponentpreciseringar.

Befattningen kan vidare karaktäriseras genom att ange dess

'status'. Med begreppet status avser jag en komponentegenskap

som bestäms av den relativa hierarkiska inplaceringen aven

komponent i ett definierat system. En befattnings status i

t ex systemet samhället behöver således icke sammanfalla med

befattningens status i systemet organisationen. Egenskapen

status hos en befattning kan sägas påverka en individ genom

att influera hans/hennes förväntningar på den egna befatt

ningen. Observera således att status för mig representerar en

egenskap hos en komponent och att den intensionella meningen

i statusbegreppet är systemrelativ.

Den ovan beskrivna föreställningen om etikettens betydelse vid
komponentbeskrivning bör kompletteras med ett påpekande. Etikett
begreppet överlappar intensionellt delvis såväl befattningens
arbetsuppgifter som befattningens status. Detta är viktigt att
hålla i minnet vid diskussionen av indikatorer. Påpekandet
gäller också flera av de intensionella preciseringarna i
de följande delavsnitten.

En egenskap som karaktäriserar komponenten befattning och bl a

påverkar individens förväntningar på (sig själv i) befattningen

utgörs av befattningens grad av unikhet. Med denna intensionella

precisering avser jag att beskriva huruvida befattningen (karak

täriserad enligt ovan) tidigare existerat i organisationen obe

roende aven enskild individ. Befattningar äger således egen

skapen att vara mer eller mindre unika. Detta påverkar individens

förväntningar på (sig själv i) befattningen på bl a följande

sätt. Om befattningen kan betecknas som unik existerar vanligen

en större extern okunskap eller osäkerhet kring relationen

mellan individ och befattning. Denna osäkerhet medför då ofta
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att individen i högre grad självständigt skapar sina förväntningar

på (och formar) befattningen.

Ovanstående resonemang kring individens möjligheter att själv

ständigt forma sin befattning kan preciseras i två avseenden.

Graden av okunskap och 8aäkerhet hos externa förväntare är bl a

en konsekvens av befattningens formella och funktionella inte

gration. Med egenskapen formell integration avser jag att beakta

huruvida en befattning finns beskriven som en komponent i ett

i organisationen manifesterat och etablerat befattningssystem.

En befattningshavare kan t ex vara mer eller mindre klar över

tänkbara befattningar till vilka han/hon kan befordras. Föreställ

ningen om funktionell integration avser att söka fånga (den upp

levda) vik~en av befattningsexternt inflytande på en individs

befattningsformande i förhållande till det (upplevda) egna

aktionsutrymmet. Hur avgörande för det egna agerandet i en be

fattning är t ex den närmast överordnades förmåga att fullgöra

sin funktion?

9.1.2.2 Individen---------
Egenskaper som karaktäriserar individen i denna taxonomi över

(företags)organisation är bl a dennes tidigare innehav av be

fattningar och/eller (tidigare) medlemskap i andra organisa

tioner. En sammanfattande beteckning på dessa egenskaper ut

gör termen '(tidigare) erfarenheter'. Relevansen hos dessa

egenskaper bestäms av föreställningen om att individens själv

ständiga förväntningar - vid avsaknad av situationsspecifika

förväntningar - just baseras på tidigare befattning- eller

organisationseffekter.

En ytterligare egenskap hos individen som i detta sammanhang

blir av vikt är individens aspirationsnivå. Begreppet aspira

tionsnivå motsvarar föreställningar om vad individen själv

strävar mot att uppnå och i detta sammanhang specifikt vilken

befattning som utgör individens tänkta 'slutbefattning'. Före-
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ställningar om aspirationsnivån påverkar enligt mitt synsätt de

förväntningar individen har på (sig själv i) befattningen.

på analogt sätt som tidigare erfarenheter (av befattnin~ar eller

or~anisationer). utgör individens utbildning en viktig egenskap

att beakta i denna taxonomi. Individens utbildning påverkar de

förväntningar han har på (sig själv i) befattningen (jfr Sjöstrand

1969).

Individen kan ha förväntningar på innehavare av befattningar

liknande eller identiska med den egna. Relevant blir i denna

taxonomi att söka beakta vilken (tidigare) erfarenhet och ut

bildning individen anser nödvändig för den egna befattningen.

Dessa "krav" kan sedan relateras till innehavarens egen erfaren

hets-/utbildningsnivå. Jag menar att denna jämförande analys

ger en bild av individens erfarenheter av sin egen befattning.

Den ligger därmed bl a till grund för hans/hennes (fortsatta)

förväntningar på densamma.

Relaterandet, som beskrivet i ovanstående stycke, medför att jag

beaktar kongruensföreställningar av funktionell och hierarkisk

typ. Med de senare två preciseringarna avser jag dels överens

stämmelsen mellan egen och ideal befattningssituation, dels

(eventuell) överensstämmelsen mellan systemets individers per

ception aven befattnings hierarkiska status och innehavarens

perception av densamma.

Den intensionella preciseringen av komponenterna individ och

befattning på basis aven analys av relationen mellan individ

och befattning avslutar jag med en beskrivning av individens

övriga 'befattningar' eller funktioner i samhället. Som fram

gick i kapitel 7 är individens rollbeteende inte endast en

produkt av 'arbetsrollen' utan av individen som en helhet. Som

kommer att framgå i de empiriskt betonade kapitlen är detta

emellertid en egenskapsmängd som i relativt ringa grad denna
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studies empiri omslutit (jfr Bilaga l).

status

befattningserfarenhet

företagserfarenhet A

arbetsuppgi f ter

kontinuerlig }
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C"
"
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branscherfarenhet

teoretisk utbildning

praktisk utbildning

aspi rationsni vå

Figur 9:1 I denna studie prioriterade egenskaper för kompo
nenterna befattning och individ. Se anslutande
text för motivering av prioriteringarna.
Jämför vidare bilaga l.

Relationen mellan förväntare och individ/befattning

Som tidigare framhållits delar jag föreställningen att förvänt

ningar vanligen sänds mot helhetsupplevelsen av individ plus

befattning. Mottagarindividen har dock vad jag betecknat som

aktiv selektiv perception, vilket innebär att endast vissa av

ett antal sända förväntningar faktiskt påverkar individen. Be

träffande en mer sofistikerad beskrivning av relationen mellan

förväntare och individ plus befattning hänvisas till resone

mangen i kapitel 7, främst avsnitt 7.2.4.

Tidigare har jag också penetrerat förväntares komplexitet och

bl a pekat på att endast i ett specialfall (en ensam förväntare)
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är beteckningen komponent relevant. De egenskaper som är rele

vanta för att karaktärisera agglomeratet förväntare är därtill

desamma för samtliga individuella förväntare. Jag föredrar av

dessa skäl att också fortsättningsvis bruka etiketten agglomerat

som beskrivning av "komponenten" förväntare. I detta delavsnitt

liksom i föregående väljer jag att lägga tonvikten i relations

beskrivningen på den ena extensionelit avgränsade enheten, näm

ligen i detta fall på förväntaren och behandlar avslutningsvis

mottagarindividens aktiva selektiva perception.

Förväntningsrelationen ser jag som huvudsakligen latent interak

tiv, vilket betyder att förväntningarna på individ plus befattning

vanligen icke utsänds utan kunskap om mottagaren (jfr begreppet

styrning i föregående kapitel). Även ytterligt osäkra föreställ-

ningar om objektet för förväntningarna (t ex befattningsetiketten)

utgör ofta en grundval för förväntningar. Detta betyder att känne

dom om någon, några eller t o m de flesta av de i föregående del

avsnitt beskrivna komponentegenskaperna (beträffande komponenterna

befattning och individ) påverkar förväntarens influenser. Relatio

nen mellan förväntare och individ plus befattning kan således möj

liggöra intensionell beskrivning såväl av agglomeratet förväntare

som ytterligare intensionell precisering av komponenterna befatt

ning och individ.

Relationen i sig, förväntarens influerande (m via normativa för

väntningar), har utförligt penetrerats i föregående kapitel och

ett antal intensionella prioriteringar har gjorts. Dessa kommer

att utgöra utgångspunkten för de följande resonemangen.

9.1.3.1 Makt-------

I avsnittet som behandlade inflytande äger i första hand dis

kussionen kring olika baser för inflytande relevans i komponent

beskrivande sammanhang. Det kan vara på sin plats att komplet

tera det relationskaraktäriserande inflytandebegreppet med dess

komponentegenskap. nämligen begreppet makt.
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Med makt avser jag en egenskap hos en komponent (eventuellt ett

system) som utövar inflytande. Makt kan sägas manifesteras i in

flytande. Makt är därmed en egenskap som bestäms i förhållande

till någon eller några andra komponenter. Makt kan preciseras

t ex genom att hänsyn tas antingen till influerarens perception,

den influerades perception eller till någon kombination av dessa

föreställningar t ex som uppfattad av någon observatör. Observera

att egenskapen makt är assymetriskt fördelad trots att reciproci

teten i inflytanderelationer sällan helt elimineras (jfr Wrong,

1968).

Emerson 1964) tillhör dem som företräder föreställningen att makt

är en funktion av beroende. En organisation karaktäriseras, som

jag tidigare markerat, av ömsesidiga beroendeförhållanden mellan

individer. Denna formulering innebär inte en homogenitetsföre

ställning: tvärtom företräder jag den motsatta ståndpunkten; be

roendet är heterogent fördelat i en organisation. Detta framträder

tydligt i hierarkiseringen. Därtill skiljer jag mellan funktio

nella beroenden, manifesterade i befattningskomponenten, och mer

personliga beroenden mellan en individkomponent och andra individ

komponenter eller system. Befattningskomponentens substituerbarhet

utgör med detta synsätt en relevant intensionell beskrivning i

det sammansatta maktbegreppet. 'Kritisk roll' respektive 'nyckel

befattning' är begrepp som tidigare använts för att karaktäri

sera teoretiska föreställningar som anknyter till egenskapen sub

stituerbarhet.

Begreppet makt uppfattar jag i de ovanstående resonemangen som en

nyttig om än alltför sammansatt beskrivning aven komponent. Här

vill jag återgå till resonemangen kring baser för inflytande. Makt

är generellt formulerat basen för inflytande. Egenskapen makt hos

en förväntare kan ytterligare differentieras. I de tidigare resone

mangen renodlades förväntningarna till att rikta sig antingen emot

upplevelsen aven befattning eller aven individ. I det förstnämnda

fallet betecknades inflytandet 'funktionellt' - i det senare 'per

sonbaserat'. I dessa bägge fall aktualise~as de i föregående avsnitt

preciserade intensionella beskrivningarna.
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om tonvikten i relationen mellan förväntare och individ/befattning

emellertid läggs på den influerades aktiva selektiva perception

(dvs på en referensrelation) aktualiseras den intensionella be

skrivningen av agglomeratet förväntare. I de fall där den influerade

upplever förväntare via deras innehavda befattningar eller rela

tiva hierarkiska nivå talar vi om 'legalt' inflytande och i det

fall den influerade främst percipierar agglomeratets individer

talar vi om 'karismatiskt' inflytande. Agglomeratet förväntare

kan således i denna taxonomi i det förstnämnda fallet karaktäri

seras via egenskaperna befattningsetikett och status. Begreppet

karisma har jag tidigare redovisat min syn på.

Inflytande beskrevs tidigare (kapitel 8) som mer eller mindre

legitimt respektive tvingande. Den tvingande relationen krävde

enligt tidigare resonemang innehav av befattning och legitime-

ring kunde tänkas med bägge förankringarna (= individ och be

fattning). Fallet där legitimeringen i främsta hand grundas på

den influerades föreställning om den förväntande individens

egenskaper är av speciellt intresse. Egenskaper som i detta samman

hang beskriver förväntaren blir utbildning (= expertmakt) och

erfarenhet (= erfarenhetsmakt).

Legitimt inflytande kan också baseras på den influerades före

ställning om förväntarens(nas) befattning(ar). Befattningen kan

i detta sammanhang karaktäriseras via dess etikett och status.

Dessa bägge egenskaper kan ge en föreställning om relativ be

lönings/sanktionsmakt. Jfr dels resonemanget om begreppet auktori

tet nedan och dels redogörelsen beträffande tvingande inflytande

i föregående kapitel. Det senare kan sägas representera legiti

mering hierarkiskt "ovanifrån" i en organisation (resursinnehav).

En etikett på ett stort antal mer eller mindre överlappande före

ställningar som ofta nyttjas är 'auktoritet'. Det används ibland

analogt med begreppet makt och ofta i betydelsen tillstånd att

använda resurser i en organisation. Tannenbaum (1968) ser auktori-
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tet som formell rätt att utöva inflytande. Auktoritet är således

med detta synsätt en form av legitimerat inflytande.

Jag skulle emellertid vilja precisera begreppet auktoritet ytter

ligare något och följa Wo1fe (1959), som ser auktoritet som ett

konsensusbegrepp, dvs auktoritet beskriver förhållandet att enig

het mellan utövaren av inflytande och den influerade föreligger

om den förres rätt att influera. Auktoritet är således en egenskap

hos den influerande komponenten och beskriver specialfallet att

förväntarens och den percipierandes uppfattningar överensstämmer.

Jag kommer emellertid fortsättningsvis endast att ta upp konsensus

specialfallet auktoritet i begränsad utsträckning.

Hur kan t ex nämnda makt och auktoritetsbegrepp representera

inte bara komponent- utan även systemegenskaper när de existerar

på förväntningsnivå? Detta är möjligt då förväntningar visserligen

emanerar från individer men ändock är systemspecifika, dvs bl a

en konsekvens av individernas systemperception.

I föregående kapitel kring relationsbeskrivning specificerades ett

antal speciella inflytanderelationer, nämligen föreställningar om

kontroll (två typer), ledarskap, ansvar, delegering och styrning.

Som kommer att framgå i det följande används några av dessa före

ställningar i första hand för att avgränsa och intensionellt de

finiera rollsystem. Dessa behandlas i nästa avsnitt. Begreppen

kontroll, ledarskap och delegering kommer jag dock att behandla

redan här i anslutning till den övriga beskrivningen av egenskaper

hos förväntare. Prioriteringen av dessa föreställningar i denna

taxonomi över (företags)organisation medför, som framgår av det

följande, att ytterligare ett antal egenskaper som karaktäriserar

agglomeratet förväntare äger relevans.

Begreppet kontroll beskrevs utförligt i kapitel 8. Att en individ

kontrollerar en annan individ innebar antingen att en individs

förväntningar i relation till övriga individers förväntningar på
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en befattningshavare dominerar (- dominanskontroll) eller att

en förväntare har möjlighet att sekventiellt påverka en individs

(roll)beteende (- sekventiell kontroll). Agglomeratet förväntare

behöver tillföras ytterligare intensionell beskrivning för att

svara emot den sistnämnda kontrollrelationen. I beskrivningen av

agglomeratet blir utöver de olika individernas befattningar

(egenskaperna etikett och status) den influerades perception av

förväntarnas komplexitet och relativa viktighet relevant. Beak

tandet av sekventiell kontroll, som innesluter tankar kring

korrigeringsaktiviteter, innebär också att egenskaper som geo

grafisk och tidsmässig närhet mellan individ och förväntare

aktualiseras liksom närheten i arbetsledandet ("closeness of

supervisionJl).l)

Begreppet ledarskap innesluter bl a föreställningar om till

förande av förväntningar i osäkerhetssituationer (osäkerhet med

utgångspunkt från den influerades upplevelse). En egenskap som

därvid blir aktuell som intensionell beskrivning av komponenten

individen utgör individens grad av befattningssäkerhet. Egenskapen

befattningssäkerhet avser att beskriva den grad av inflytande en

individ upplever sig ha över den innehavda befattningens innehåll.

För insikt i det närbesläktade begreppet rollosäkerhet och dess

empiriska förankring hänvisas till Kahn et al (1964).

Delegering innefattar - i likhet med begreppen kontroll och le

darskap - inga föreställningar om rollsystem. De egenskaper som

jag tilldelar relevans vid beskrivning av delegeringsrelationen

är i första hand befattningens etikett och status hos såväl

den delegerande som den delegerade. Dessa egenskaper möjliggör

en beskrivning av det relativa förhållandet mellan latenta och

manifesta förväntningar dels på olika hierarkiska nivåer i

organisationen och dels inom olika organisatoriska funktioner.

Ytterligare analys av de bägge övriga specifika inflytande

relationerna (ansvar och styrning), utöver den i kapitel 8 pre-

l) Agglomeratet förväntare brukar ibland betecknas 'kriterie
population' eller 'rollkluster' (jfr kapitel 5).
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senterade. i avsikt att motivera och integrera komponentegen

skaper i denna taxonomi. medför att en diskussion av begreppet

rollsystem blir nödvändig. Detta innebär inte att dessa rela

tioner är nivåspecifika för systemnivån. men däremot att vissa

föreställningar om systemnivån är väsentliga för resonemangen.

Ansvars- och styrningsrelationerna behandlas därför först i

nästa avsnitt.

Inledningsvis betonade jag i detta delavsnitt förväntnings

relationen på bekostnad av den aktiva selektiva perceptionen.

I diskussionen kring makt och auktoritet utgjorde den senare

referens artade relationen en viktig beståndsdel i den intensionella

beskrivningen av förväntaren. Perceptionen av förväntningar

påverkas aven mångfald egenskaper hos individen. I denna studie

begränsar jag mig till att översiktligt behandla de organisa

tionsteoretiskt relevanta egenskaperna, motiverade och definierade

enligt föregående delavsnitts egenskaps resonemang.

9.1.4 Relationen mellan individ och referensobjekt

Referensrelationen äger vissa drag gemensamma med den ovan be

skrivna förväntningsrelationen. Detta har förhoppningsvis tidigare

framgått (kapitel S och 6). Till yttermera visso kan ett resone

mang kring "komponenten" referensobjekt tillämpas som är analogt

med det som användes vid diskussionen av "komponenten" förväntare.

Referensobjektet är således ett agglomerat. Endast i specialfall

existerar en referensindivid.

De normativa referensobjekten kan definitionsmässigt (jfr kapitel

S och 7) inte sammanfalla med de normativa förv~ntningarna, efter

som normativa referensobjekt förutsätter att förväntningar icke

sänds speciellt riktade mot individen i fråga. Förväntningar.

latenta som manifesta. har reciprociteten förankrad i den referens

relation jag beskrev som aktiv selektiv perception.

Referenser baseras liksom förväntningar på kunskap om objektkom

ponenten (agglomeratet). Denna kunskap är relevant vare sig det
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gäller komparativa (= värdering av den egna situationens rimlig

het; jfr resonemangen i kapitel 6) eller normativa referenser.

Komparativa referenser innebär som tidigare nämnts icke direkt

inflytandeutövande. Relationen aktualiserar dock vissa inten

sionella prioriteringar av komponentegenskaper.

För det första varierar som tidigare visats (Sjöstrand 1969)

referensobjektet beroende på vilken av referenskomponentens egen

skaper som en individ värderar. I denna organisationsstudie väljer

jag i överensstämmelse med tidigare resonemang att beakta refe

rerarens befattningsetikett, arbetsuppgifter och status (= rela

tiv hierarkisk position i ett system). Referensrelationen, ut

tryckt som en värdering av förhållanden karaktäriserade via någon

av de nämnda egenskaperna, avgränsar som tidigare visats s k re

ferensobjekt. Dessa kan variera i komplexitet från en referens

individ till referensgrupper eller till än komplexare system.

Den intensionella preciseringen av referensobjekt utgår från

objektets etikett och systemtillhörighet. De (eventuellt) enskilda

enheterna som omslutits av etiketten klassificeras sedan dels

beroende på den nämnda graden av komplexitet och dels på basis

av motsvarande referentegenskaper på vilka komparationen basera

des (arbetsuppgifter, befattningsetikett och status; se ovan).

Att notera är att komparationen gäller s k spontana referens

objekt (jfr kapitel 6, sid 102).

I motsats till förhållandet vid komparativa referenser värderas

inte olika komponentegenskaper vid normativa referenser. I stället

anammas existerande förväntningar mot andra objekt som om de gällde

den egna befattningen eller sker påverkan från föreställningar om

referensobjektets situation. Vidare kan ett referensobjekt till

delas förväntningar aven refererare som det icke har ("audience

groups", jfr kapitel 6). Referensobjektet preciseras i detta sam

manhang på samma sätt som i det komparativa fallet (ovan), dvs

via etikett, komplexitet och systemtillhörighet. En skillnad före

ligger emellertid som konsekvens av dikotomiseringen mellan norma

tiva och komparativa referensobjekt. Denna skillnad består i att
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det i stället blir av större intresse att söka utröna vilka egen

skaper hos referensobjektet som är upphovet till inflytanderela

tionen (individens utbildning eller erfarenhet, för att ta ett par

i detta arbete beaktade exempel).

I det nÄgot mer speciella fallet med referensobjekt av typ "audience
groups" skulle det kunna vara av intresse att reda ut av vilket
skäl detta objekt är av sÄ speciell betydelse för individens age
rande att han tilldelar det vissa förväntningar riktade emot sig
själv. Just denna sistnämnda typ av normativa referensobjekt be
handlas emellertid inte alls i denna studies empiriska tillämpning.

I och med denna genomgÄng av komponenter i roI lskeendet , relationer

mellan individ och befattning, relationen mellan förväntare och indi

vid plus befattning samt relationer mellan individ och referensobjekt

har rollskeendets komponenter intensionellt beskrivits. Beskriv

ningen utgör en viktig ingrediens i taxonomin över (företags)orga

nisation. Nästa beskrivningsnivÄ gäller som inledningsvis nämndes

i detta kapitel de s k rollsystemen.

9.2

9.2.1

AVGRÄNSNING OCH BESKRIVNING AV ROLLSYSTEM

Begreppet rollsystem

I föregÄende avsnitt behandlade jag bl a föreställningar kring be

greppet agglomerat. Agglomerat karaktäriseras av att deras omfÄng

bestäms av existensen av någon gemensam relationstyp till en given

extern komponent eller ett givet externt system. Jag beskrev tvÄ

slag av agglomerat, nämligen förväntare och referensobjekt. Be

träffande t ex referensobjekt avgränsades detta av existensen av

en för agglomeratets enheter gemensam referensrelation till en

refererare.

I detta avsnitt ämnar jag mer i detalj penetrera föreställningar

kring rollsystem. Detta innebär bl a en variation vad avser för

storingsnivÄ sträckande sig frÄn dyaden till komplexa system. Med

"komplexa" system menar jag system där integrationsÄtgärder mÄste
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tillföras från systemexterna källor för att uppnå samordning (jfr

Miller (1970). Det är viktigt att notera att vad som betecknas som

ett rollsystem respektive som en organisation är relativt. Roll

systemet i en organisation kan således i komplexitet överträffa

andra hela organisationer. Begreppet rollsystem förankras således

icke i någon gemensam extern referenspunkt.

Begreppet rollsystem skiljer sig från föreställningen om agglomerat

på ett fundamentalt sätt. Rollsystem avgränsas och erhåller inten

sionell mening via existensen av relationer mellan ett antal kom-

---- relationer

ro llsystemgräns agglomerat
•__ gräns

relation till gemensam
---....~ extern enhet

Figur 9:2 Distinktionen mellan agglomerat och rollsystem.

ponenter. Detta krav ställs som ovan framgick icke på agglomerat.

Figur 9:2 ovan söker i figurens form beskriva skillnaden mellan

agglomerat och rollsystem.

Det i ovanstående stycke uppställda kravet på inbördes relationer

mellan komponenter är emellertid otillräckligt specificerat i

relation till den föreställning om organisation jag presenterade

i kapitel 2. De relationer som avgränsar rollsystemet måste an

tingen innehålla en gentemot rollsystemets miljö unik ingrediens,
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dvs en beskrivning som intensionellt preciserar organisationsbe

greppets allmänt formulerade beroendeföreställning, eller repre

sentera en unik grad av beroende. Till dessa bägge vägar att ur

skilja rollsystem återkommer jag i det följande.

9.2.2 Organisationsspecifika rollsystem

Rollsystem kan avgränsas i första hand via komponenterna inom en

given organisation. Som framgår i ett senare delavsnitt är emeller

tid rollsystem som berör flera extensionelit avgränsade organisa

tioner icke ovanliga. Detta representerar ett betydelsefullt sätt

att behandla relationen mellan organisation och miljö.

I den fortsatta diskussionen av olika rollsystem väljer jag att

inledningsvis ta upp rollsystem grundade på preciserade beroende

förestäilningar. Därefter tar jag upp de intensitetsbaserade rollsys

temen. En genomgående distinktion kan vidare göras emellan planerade

rollsystem och reella rollsystem. De förra som jag fortsättnings-

vis betecknar 'formella' rollsystem refererar till av 'företagets

ledning' utvecklade och organiserade rollsystem medan de senare

refererar till av organisationsmedlemmarna upplevda existerande

rollsystem. Skillnader mellan formella och reella rollsystem kan

givetvis förklaras med att formella rollsystem icke realiserats

men också med ofullständig kunskap om rollsystem hos olika orga

nisationsmedlemmar. Rollsystem kan m a o ha olika pregnans i en

organisation.

Vid diskussionen av speciella relationsbeskrivningar i avsnittet

som behandlade rollskeendet tidigare i detta kapitel hänvisades

beträffande begreppen ansvar och styrning till detta delavsnitts

beskrivning av rollsystem. Ansvarsrelationen beskrevs utförligt

i kapitel 8. Begreppet rollsystem äger relevans i resonemang

kring ansvarsrelationer i organisationer. då underlaget för för

väntningar riktade mot en individ utgörs av förväntarens före-



178

ställningar om ett flertal relaterade befattningshavare (= ett

rollsystem). Förväntarens relationsuppfattning och därmed av

gränsning av rollsystemet grundas vanligen på upplevda funktio

nella beroendeförhållanden. Med föreställningar om funktionella

beroenden avser jag konsekvenser av teknologiska faktorer som

t ex bestämda relationer mellan olika arbetsuppgifter (jfr dis

kussionen i föregående kapitel).

Avhängigt av på vilken hierarkisk nivå i organisationen en ansvars

relation föreligger kan förväntarens upplevda funktionella be

roendeförhållanden manifesteras i någon or~anisations-

beskrivning. Är förväntaren någon i "företagets ledning" är

sannolikt förväntningarna baserade på s k planerade rollsystem

(se ovan). Ansvarsrelationen kan t o m sägas vara ett led i denna

"systemplanering".

Relevansen för funktionella rollsystem i denna studie bestäms

emellertid inte enbart avansvarsrelationens existens som del

i min taxonomi över (företags)organisation. Som antyddes i ovan

stående stycke äger beskrivningen av funktionellt avgränsade

rollsystem relevans i en mer generell bemärkelse som en beskriv

ning av relationen mellan teknologisk komponent och individ.

Beskrivningen av denna typ av rollsystem omfattar, utöver den av

gränsande intensionella beskrivningen som refererar till sy

stemets specifika kompetens, också rollsystemets pregnans. Med

denna senare egenskap avser jag att beskriva hur etablerad inom

ett givet system (här: organisationen) rollsystemets etikett är.

Observera således att samtliga individer i ett system i denna

studie bereds möjlighet att avgränsa funktionella rollsystem.

Dessa beskrivningar blir mer eller mindre kongruenta. Vidare är

en beskrivning av rollsystemets komplexitet, dvs antal komponen

ter som omfattas av beskrivningen och deras hierarkiska/funktio

nella differentiering, relevant. Komplexiteten ger en bild av

rollsystemets betydelse för att karaktärisera organisationen som

en helhet.



179

Som framgick i föregående kapitel om ansvars relationen kan för

väntarens helhetsupplevelse utgöras aven befattningshavare och

hans 'kontrollspann', dvs de individer inför vilka en befatt

ningshavare utgör den dominerande förväntaren. En beskrivning

av rollsystemet som med detta synsätt blir relevant utgörs av

kontrollspannets (dvs rollsystemets) storlek. En annan egenskap

som av samma skäl (= viktighet) äger relevans utgör rollsystemets

relativa hierarkiska nivå (= status) i organisationen. Beträffande

den senare egenskapen erinrar jag om resonemangen kring roll

systemens variabla förstoringsnivå.

Begreppet styrning behandlades i detalj i kapitel 8. Liksom be

träffande begreppet ansvar innehåller begreppet styrning före

ställningar om rollsystem. Den styrandes förväntningar, som rik

tas mot ett flertal individer, grundas på en föreställning om

existensen av gemensamma målrelationer hos dessa individer, dvs

de representerar i min terminologi ett rollsystem. Relationerna

mellan komponenterna kan intensionellt beskrivas som funktionella

i ovanstående bemärkelse, men de kan också beskrivas i förvän

tarens olika målföreställningar för rollsystemet. Liksom ovan

beträffande funktionella rollsystem äger även egenskaperna kom

plexitet, pregnans och hierarkisk nivå relevans.

Föreställningen om målbestämda rollsystem kan ges en gene-

rellare innebörd. (Jfr diskussionen av begreppet ansvar ovan.)

Samtliga individer i en organisation kan uttrycka föreställningar

om olika målrelaterade rollsystem. Målbegreppets komplexitet mani

festeras i denna tänkbara mångfald av på detta sätt bestämda roll

system. I denna studie gör jag en begränsning dels till indivi

duella mål eller aspirationer och dels till rollsystem som inten

sionelit preciseras via gemensamma individuella tidshorisontföre

ställningar. Tanken bakom det sistnämnda avgränsningskriteriet är

att likheter/olikheter i målhorisonttyngdpunkt i en organisation

13-EFI
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påverkar (bör påverka?) utformning av (företags)organisation.

De därav följande rollsystemen utgör därmed en relevant be

skrivning i denna taxonomi.

Ännu en betydelsefull form av rollsystem representeras av

existensen av gemensamma referensrelationer mellan individer

i en organisation. Med detta avser jag att individer med en

gemensam utbildningsbas utvecklar ett slags professionella

relationer med varandra vilka bl a manifesteras i gemensamma

förväntningar (= normer) på olika områden. Det kan gälla inte

bara vilka arbetsuppgifter som är mest betydelsefulla för

systemmedlemmar utan också förväntningar på interaktionsmönster

med andra individer i organisationen m m.

Den intensionella preciseringen av de professionella rollsystemen

utgörs av (bortsett från förutsättningen att de refererar eller

på annat sätt interagerar med varandra) egenskapen utbildning.

Liksom i de bägge ovan penetrerade slagen av rollsystem och av

samma skäl äger egenskaperna omfattning, hierarkisk nivå och

pregnans intresse.

Relationerna mellan olika komponenter kan specificeras i rela

tionernas art, dvs om de sker via direkta samtal med ögonkon

takt eller om de i huvudsak sker via Skriftliga rapporterings

vägar osv. Ännu ett slags rollsystem kan med detta syn-

sätt intensionellt preciseras via geografiskt/tidsmässigt be

tingade relationer mellan individer. Utöver den egenskap (geo

grafisk närhet) som grundar själva systernavgränsningen till

kommer liksom i de tre tidigare typerna rollsystem etiketts-,

komplexitets- och statusegenskaperna. Etikettsbeskrivningen

blir emellertid i detta fall något annorlunda grundad, vilket

framgår i resonemangen kring indikatorer i kapitel 11.
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I och med ovanstående avsnitts redovisning har jag behandlat av

gränsning och beskrivning av rollsystem via intensione11 preci

sering av beroendeförhållanden mellan komponenter. Rollsystem

kunde emellertid som tidigare angavs avgränsas också via inten

siteten i beroendet eller annorlunda uttryckt via grad av inter

aktion mellan individer med beroendeförhållandet intensione11t

ospecificerat (således ett slags komplettering till förfarandet

ovan).

Den hierarkiska nivån samt rollsystemets komplexitet utgör (av

samma skäl som ovan angivits) också i denna typ av rollsystem

relevanta beskrivningar. Vidare använder jag några av de inten

sionella preciseringar av befattningsbegreppet som jag tidigare

angav i diskussionen, nämligen befattningens etikett, arbetsupp

gifter (funktionell beskrivning) och status. Rollsystemets indi

vider karaktäriseras via utbildning och tidigare erfarenheter.

Dessa egenskaper möjliggör en intensionell beskrivning av de

'naturliga' rollsystemens beroendeförhållanden, vilka definitions

mässigt (som ovan angavs) inte beaktas vid avgränsningar av inter

aktionsintensitetsbaserade rollsystem.

9.2.3 Mellanorganisatoriska rollsystem

I inledningen på föregående delavsnitt påstod jag att rollsystem

i första hand är möjliga att avgränsa inom en given organisation

men att rollsystem som berör ett flertal organisationer är tänk

bara. I detta delavsnitt söker jag arbeta med en avgränsning och

beskrivning av mellanorganisatoriska rollsystem på basis av

beroendeintensiteter, dvs efter den senare av de i ovanstående

resonemang beskrivna bägge metoderna, medan jag helt avstår från

att också via intensione11a beroendespecificeringar avgränsa

mellanorganisatoriska rollsystem.

Kahn et al (1964) behandlar i sin studie av rollkonflikt och ro11

osäkerhet något som de betecknar som gränspositioner och gräns

roller. Rollsystem som avgränsas via kontaktintensitet innefattar
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olika mängder av komponenter inom,respektive utom den fokuserade

organisationen. En egenskap som därvid blir väsentlig när det

gäller att karaktärisera dessa rollsystem blir systemets grad

av externa förankring. Som tidigare beträffande samtliga här

beaktade slag av rollsystem äger komplexitet och hierarkisk

nivåförankring intresse.

Vidare kan rollsystemet beskrivas i de egenskaper som karaktäri

serar de ingående komponenterna individ och befattning och

därvid beträffande komponenten befattning dess etikett. arbets

uppgifter och status och beträffande (komponenten) individ dennes

utbildning och tidigare organisationsmedlemskap. Den sistnämnda

egenskapens relevans baseras på huruvida individen ägt medlem

skap i de externa (ej fokuserade) organisationerna eller ej.

Detta skulle enligt min bedömning kunna sägas påverka och karak

tärisera rollsystem av denna mellanorganisatoriska typ.

9.3 BESKRIVNING AV "EMERGENT"-EGENSKAPER PÄ ORGANISATIONSNIVÄ

l det avslutande avsnittet i detta kapitel ämnar jag presentera

den utlovade intensionella preciseringen av organisationsnivåns

"emergent"-egenskaper baserade på resonemangen dels rörande (en

heter i) supersystemet och deras förväntningar på organisationen

percipierad som en helhet och dels rörande organisationens even

tuella funktion som referensobjekt (jfr den senare delen av

föregående kapitel).

9.3.1 Relationen mellan organisation och förväntare

l föregående kapitel framförde jag föreställningen att indi

vider i en organisations supersystem i många fall hade för

väntningar på en organisation percipierad som en helhet. Orga

nisationen hade förvärvat enhetspregnans för betraktaren.

vilket bl a manifesterades i bruket aven etikett.
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Den intensionella preciseringen av förväntarna i supersystemet

sker i det följande utefter två linjer. I bägge fallen utgår jag

ifrån en föreställning om beroendeförhållanden i supersystemet

mellan ett analysobjekt och andra system.

I det första fallet söker jag avgränsa och beskriva system i ana

lysobjektets omvärld på basis av huruvida de inrymmer förväntare

på analysobjektet. I det andra fallet arbetar jag med att preci

sera och beskriva en speciell form av miljöberoende hos analys

objektet.

I det förstnämnda fallet söker jag således utreda med vilka

systern (ev delsystern eller individer) analysobjektet (ev del

system) interagerar och samtidigt också upplever förväntningar

från. Betydelsefullt är i detta sammanhang att analysobjektets

individer upplever förväntarna som representanter för något

systern ianalysobjektets supersystern. Analysobjektets individer

differentierar således ej mellan förväntarna som individer och

den organisation förväntarna tillhör. Förväntarens systemtill

hörighet och därmed systemets etikett utgör en i denna studie

relevant beskrivning.

En nackdel i detta sammanhang är att förväntarna (naturligt nog)
i inledningsfasen inte är kända, varför avgränsningen och identi
fikationen måste baseras på analysobjektets individers upplevel
se~ (perception) av beroendeförhållanden.

I det andra fallet som omsluter en precisering av förväntare på

basis aven speciell relation mellan analysobjekt och system i

dess omvärld, kan förväntningarna till övervägande del karaktäri

seras som prediktiva. Den speciella relation och det speciella

miljöberoende jag valt att beakta rör förväntningar som utsänds

från individer, vilka representerar agglomerat av de funktioner

eller befattningar som ett (studerat) analysobjekt inrymmer.

Dessa individer tillhör (extensionellt) icke analysobjektet utan

existerar i dess miljö. Denna typ av agglomerat ugör ett slags

förlängning av den organisation som studeras.
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De egenskaper som i ovanstående prediktiva förväntningsrelation

i första hand är aktuella i detta sammanhang är förutom agglome

ratets sammanfattningsetiketter (här: vanligen befattningar)

också deras grad av beroende i förhållande till analysobjektet,

dvs vad jag tidigare betecknat som substituerbarhet (här: mellan

organisationens individer och individer i supersystemet i övrigt).

De prediktiva förväntarna karaktäriseras (utöver via etiketten)

av några av de egenskaper jag tidigare valt att karaktärisera

befattningar med, nämligen egenskaperna funktion och status.

9.3.2 Referensrelationer i supersystemet

Jag nämnde i slutet på föregående kapitel att referensrelationer

vanligen existerar emellan analysobjekt och olika system/del

system/individer i analysobjektets omvärld. I den närmast föl

jande framställningen behandlar jag två fall, dels den situation

där analysobjektet percipierat som en helhet utgör referens

objekt för individer i supersystemet, dels det förhållandet

att individer i analysobjekt upplever referensobjekt som till

höriga och svårskiljbara från system i analysobjektets omvärld.

I det senare fallet begränsar jag mig till företagsledningars

upplevelser av vilka system analysobjektet är relaterat till,

t ex i form av ledningens föreställningar om konkurrerande

organisationer.

Observera att i beskrivningen av rollskeendet (kapitel 7)

beaktas samtliga organisationsmedlemmars relationer till (bl a)

organisationens omvärld. Det unika i beskrivningen i detta av

snitt, vilket skiljer den från ovan förda resonemang, utgörs

av att ställningstaganden kring beroendeförhållanden i miljön

baseras på helhetsföreställningar om såväl analysobjekt som dess

relaterade system i omvärlden. Beskrivningen grundas således

inte på individers beskrivningar av individuella förhållanden

och relationer till analysobjektets miljö.

Begreppet "organizational set" har av olika författare nyttjats
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för att karaktärisera de system i ett analys objekts omvärld som

företagsledningen (eller någon annan individ) upplever analys

objektet som helhet vara relaterat till; jämför t ex föreställ

ningar om konkurrenter.

Referensobjekten avgränsas - i en relation av typ konkurrens - via

föreställningar om målkonflikter. De system som av strptegiska

beslutsfattare i ett analysobjekt upplevs sträva mot samma (be

gränsade) mål som analysobjektet i fråga ingår ianalysobjektets

"organizational set", och utgör då samtidigt ett referensobjekt.

Egenskaper som i detta sammanhang äger relevans är etiketterna på

systemen i "organizational set" men också systemens komplexitet

och specifika kompetens. Till bl a det sistnämnda begreppet åter

kommer jag vid diskussionen av det empiriska materialet.

Det bör dock redan i detta delavsnitt framhållas att den specifika

kompetensen utgörs av tre aspekter på analysobjektens teknologiska

förankring. För det första gäller den en viss intensionell preci

sering av den teknologiska särkompetensen. För det andra ingår en

beskrivning av ledningens viktighetsbedömning av 'teknologifaktorn'

och för det tredje ingår en bedömning av hur pregnant 'teknologi

faktorn' hos analysobjektet är i supersystemet. I den empiriska

applikationen (del C) har jag beträffande den sistnämnda beskriv

ningen (pregnans) begränsat mig till att behandla analysobjektets

lednings bedömning. Tankar kring begreppet specifik kompetens som

påverkat mina beslut (= prioriteringen) har jag främst hämtat från

Ansoff (1965 och 1969).

Vad som utöver ovanstående är känt om 'organizational set' är del

vis avhängigt av slumpfaktorer, dvs huruvuda de faktiskt utvalts

(se nästa kapitel) för denna studie. Slumpmomentet kunde ha und

vikits via någon form av sekventiellt urval, men detta skulle

innebära en omprioritering till en annan och mer miljöfokuserande

undersökning.

9.3.3 Systemunika egenskaper hos organisationen

I kapitel 2 beskrev jag organisationen som 'ett system'. Detta
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synsätt har utvecklats vidare i detta arbete dels via den

genomgående (analytiskt betingade) distinktionen mellan kompo

nent och relation och dels via arbetet med olika hierarkiska

nivåer (individ, rollskeende, rollsystem, organisation, super

system). l de närmast föregående resonemangen (främst kapitel 5

till och med 8), i vilka taxonomin över (företags)organisation

utvecklats, har de olika ingredienserna i denna systemsärspråk

ligt baserade struktur presenterats med ett undanta~, nämli~en

or~anisationen i sig.

Egenskaper, som karaktäriserar systemet "som sådant" (= av

"emergent" typ), vilka icke i diskussionen av organisations

taxonomin hittills beaktats, utgörs bl a av systemets etikett,

komplexitet (hierarkisk och funktionell) samt hierarkiskt om

fång och tyngdpunkt. Likaledes är den specifika kompetensen i

de tre preciserade avseenden som ovan angavs ett relevant om

råde att beakta. Området är delvis sammanlänkat med föregående

avsnitts resonemang kring rollsystem.

9.4 TAXONOMINS STRUKTUR

Beskrivningen i detta kapitel av komponent- och systemegenskaper

är i första hand strukturerad och motiverad på basis av de rela-

tionsföreställningar som presenterades i föregående kapitel, del

vis som en intensionell precisering tillorganisationsteoretiska

sammanhang av den mer generella föreställningen om rollskeendet.

Kapitlet manifesterar därmed också konsekvenserna av den i kapitel

2 framförda analytiskt betingade distinktionen mellan komponent

och relation och den därmed valda icke process fokuserande inrikt

ningen.

Relationsbeskrivningen och ytterst rollskeendet utgör grunden för

definierandet och avgränsande t av komponenter och system, men de

representerar också den beskrivning som ger ledning för min be

dömning av relevansen och mina beslut kring val av egenskaper

att karaktärisera komponenter/system med.
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Som diskuterades tidigare (jfr kapitel 2) är det möjligt att till

dela ett objekt (här: komponent eller system) ett mycket stort

antal egenskaper. Också i de fall där en forskare söker tillföra

ett begränsande moment via kravet på "organisations teoretisk

relevans" hos egenskaperna blir mängden mycket stor. Min avsikt

har därför varit att via utvecklandet aven taxonomi skapa ett

sammanhållet synsätt där taxonomin, samtidigt som den underlättar

och ger ledning för val av egenskaper till en konsistent egen

skapsmängd också inrymmer och integrerar den grundläggande före

ställningsramen. Med detta synsätt utgör, vilket också påpekades,

valet av särspråk för taxonomin ett betydelsefullt beslut inte

bara för det teoretiska innehållet i taxonomin utan också för de

studerade egenskaperna.

Detta kapitel behandlar således ett viktigt steg i relationen

mellan teori och empiri: relationen mellan teori och de egen

skaper som studeras. I kapitel 11 behandlar jag relationen

mellan egenskaper och indikatorer, vilket utgör den andra vik

tiga länken mellan teori och empiri. Särskilt diskuterar jag

där validitets- och reliabilitetsfrågor. Bilaga l innehåller

en redovisning av indikatorerna systematiserade i enlighet

med den utvecklade taxonomiska strukturen.

Det närmast följande kapitlet (kapitel 10) innehåller en redo

görelse för urvalet av analysobjekt och informationsgivare.

Representativitetsaspekter intar en central plats i den dis

kussionen såväl beträffande de studerade företagens represen

tativitet för branschen som beträffande de studerade individer

nas representativitet för företagen.
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10~ URVAL OD--l REPRESENTATIVITET

I detta kapitel behandlar jag inledningsvis mitt val av

analysobjekt. Analysobjekten beskrivs dels i mycket generella

supersystemtermer. dels i relation till olika tänkbara popula

tionsföreställningar. Vidare diskuterar jag valet av informa

tionsgivare (= individer) och relationen emellan analysobjekt

och informationsgivare. Avslutningsvis söker jag besvara frågan

om denna studies urval kan antagas vara representativt. Något

som är viktigt att notera från diskussionen i kapitel 3 är att

analysobjekten representerar objekten för klassifikationen,

medan objekten för taxonomin (= organisationsteoretiska före

ställningar) behandlats i kapitlen 4 till 9.

189
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10.1

10.1.1

VAL AV ANALYSOBJEKT

Varför byggbranschen?

De studerade analysobjekten i detta arbete utgörs av ett fyrtio

tal svenska byggföretag. De representerar kategorin entreprenad

företa~ med varierande produktionsinriktning (såväl hus

byggnads- som anläggnin~sverksamhet) och ägandeförhållanden.

Att den empiriska tillämpningen sker inom ~ bransch och just

inom den i vissa avseenden organisatoriskt särpräglade bygg

branschen har ett flertal orsaker. I en tidigare studie (Sjö

strand 1969) har jag behandlat arbetsledningsfrågor och referens

objekt hos förmän i byggbranschen, vilket bl a medfört ett

införskaffande aven viss specialkunskap om analysobjekten bygg

företag. Därtill upplevde jag som speciellt stimulerande de

organisatoriska särdragen hos byggföretag, t ex rörliga ar

betsplatser, utspridda arbetsplatser skilda från huvudkonto-

ren och de administrativa funktionerna samt relativt kort li-

vade arbetsplatser (Sjöstrand 1971).

Till dessa bägge ovan anförda skäl kommer som jag redan inled

ningsvis nämnde ett särdrag i min närmaste forskningsmiljö: att

tyngdpunkten i de empiriska undersökningarna under en längre tid

legat inom just byggbranschen. Det föreligger dock ingenting

i den utvecklade taxonomin i sig, som gör valet av byggföretag

till analysobjekt naturli~are än t ex val av 'textilföretag'.

Jag menar att taxonomin kan tillämpas på företagsorganisation

mer ~enerellt. Generalitetstanken har jag sökt markera genom

att i del A och B (de taxonomiutvecklande delarna) underlåta

att beakta branschspecificiteter (bl a konsekvenser av det

empiriska materialet).

10.1.2 Populationsavgränsning

Analysobjekten valdes inom kategorin svenska byggföretag. Valet

av företag skedde emellertid ur en något snävare definierad

population, nämligen bland medlemmar i någondera (eller flera)
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av Svenska Byggnadsindustriförbundet, Svenska Väg- och Vatten

byggarnas Arbetsgivareförbund, Svenska Byggnadsentreprenör

föreningen samt icke privatägda entreprenörer. Vad jag fortsätt

ningsvis (således något oegentligt) kommer att beteckna 'summa

bygg (entreprenad) företag' (jfr bl a figur 10:1 nedan) utgörs så

ledes av denna mängd företag. Oegentligheten består i att det

existerar byggföretag utanför organisationerna. men de omfattar

endast en marginell del.

Då denna studie rör komparation av företagens organisationer till

kommer en restriktion till den ovan nämnda före definierandet av

studiens population. Jag har valt att lämna byggföretag (enligt

ovan) med färre än etthundra årsanställda och/eller färre än tio

tjänstemän utanför undersökningen. De riktigt små byggföretagen

med kanske ett par tjänstemän och tio till tjugo arbetare ingår

således icke i denna studie. De motsvarar inte den definition på
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Figur 10: l Relationen mellan population och begreppet 'summa
bygg(entreprenad)företag'. Se vidare texten i del
avsnitt 10.1.1.

en organisation som jag anförde i kapitel 2. 1)

1) Då byggnadsarbetarna ej ar anställda i företagen utan på bygg
nadsobjekt betecknar jag dem ej som organisationsmedlemmar.
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Resonemanget i ovanstående stycke begränsar som framgår av figur

10:2 nedan antalet byggföretag i populationen högst avsevärt om

man jämför med ursprungssiffran definierad enligt ovan och figur

10:1 (- summa bygg(entreprenad)företag). Om man däremot, vilket

enligt min bedömning här är mer relevant, beaktar antalet verk

samma individer blir den diskuterade begränsningen mer marginell.

Siffran för summa byggentreprenadföretag blir cirka etthundratusen

individer medan den för populationen blir omkring sjuttiotusen

1500

ANTAL FÖRETAG
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70 000

ANTAL INDIVIDER

70'

sunnna

1000
bygg-
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företag
500

140
opulation!
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företag./ .
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Figur 10: 2 Antalet företag respektive antalet verksamma individer
för kategorierna population och 'summa bygg(entreprenad)
företag' •

individer (jfr figurerna 10:1 och 10:2 ovan). Som framgick i noten

på sid 191 är emellertid uteslutande tjänstemannasidan relevant

i denna studie varför de siffror som anges i figur 10:1 kanske

är mer relevanta (20.000 av 22.500 tjm i populationen). Antalet

faktorer som talar till förmån för beslutet att betrakta de

riktigt små företagen som marginella ökar därmed ytterligare.

10.L3 Stratifiering

I och med ovanstående resonemang kan populationen avgränsas och

gränserna för vilka analysobjekt som är tänkbara fastläggas.
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Nästa beslut som måste fattas rör hur välja analysobjekt från den

definierade populationen.

En tänkbar väg att välja analysobjekt ur den avgränsade popula

tionen kan vara att slumpmässigt utvälja ett antal företag och

betrakta företagsenheten som den helt utslagsgivande. Som fram

gått av ovanstående (individförankrade) resonemang (jfr också

figur 10:2) är denna väg diskutabel.

Av samma skäl som ovan redovisades har jag valt att prioritera

egenskapen storlek. på basis av analysobjektens fördelning

i fråga om denna egenskap (som kan tilldelas variabelt numeriskt

värde) stratifierades populationen i tre strata. De omfattade

respek tive:

A. mer än ett tusen årsanställda,

B. mellan trehundrafemtio och
ett tusen årsanställda samt

C. under trehundrafemtio årsanställda.

Figuren 10:3 nedan åskådliggör på ett ungefär företagens fördel

ning på de valda grupperna.

•

A

Vissa företag faller
utanför denna figurs
gränser

Figuren är principiell
och översiktlig varför
punkterna ej är exakt
inprickade

'.'B.
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Figur 10:3 Antal tjänstemän (tjm) och arbetare (arb) för popu
lationens företag. Den valda stratifieringen är
också markerad.
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Antalet anställda är givetvis inte det enda tänkbara storleks
måttet, men som framgått aven tidigare undersökning (Byström
et al, 1969) är den inbördes korrelationen mellan olika tradi
tionella storleksmått för företag vanligen hög.

l vart och ett av dessa avgränsade strata väljer jag att ar

beta med olika fraktioner då antalet analysobjekt - särskilt

i grupp C (små företag) - är så avsevärt mycket större än an

talet i de övriga bägge grupperna. Jag har valt att söka frak

tioner enligt nedanstående approximering (jfr tabell 10:1 nedan).

Population Stickprov Stickprov (%) Stickprov (%)
Företags- (antal (antal (före (efter

grupp företag) företag) bortfall) bortfall)

A (stora) 16 13 80 60

B (mede 1-
18stora) 8 45 40

C (små) 106 31 30 20

Total 140 52

Tabell 10: l Antal företag i population och stickprov (före och
efter bortfall) fördelat på respektive strata.

Det valda stickprovet av analysobjekt representerar som framgick

av figur 10:1 ovan ca hälften av populationen räknat i antal om

fattade individer, vilket är en ganska hög siffra (antalsmässigt

omfattas cirka trettiosju procent av populationsföretagen).

Av stickprove~s femtiotvå företag fördelade på tre strata erhölls

empiriska data i godtagbar utsträckning från inom respektive strata

(A, B och C) cirka åttio, nittio, samt sjuttio procent, siffror som

jag ur representativitetssynpunkt betraktar som tillfredsställande.

I princip menar jag således att ingenting i urvals förfarandet

talar emot att de i detta arbete studerade företagen kan betraktas

som representativa för vad jag avgränsat som studiens population.
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En viktig fråga är huruvida bortfallsföretagen på något sätt

skiljer sig från de empiriskt behandlade. Jag har kunnat göra

jämförelser i ett (begränsat) antal dimensioner mellan å ena

sidan de företag som empiriskt behandlats och å andra sidan

gruppen bortfallsföretag. Bortfallen har betingats av två skäl,

nämligen konkurs/avveckling samt bristande möjligheter från före

tagen att på ett tillfredsställande sätt medverka i forsknings

processen. Några anmärkningsvärda skillnader mellan bortfalls

företag och studerade företag har jag ej kunnat konstatera.

De egenskaper i vilka jag gjort jämförelser har i princip rört

den formella organisationsstrukturens totala uppbyggnad och olika

delfunktioners uppbyggnad och förekomst. Konkret innebär detta

i första hand egenskaper under punkterna A, I och J i bilaga l.

Bortfallsanalysens princip exemplifieras i bilaga 5.

Det är dock naturligtvis inte möjligt att försäkra sig om att

skillnader inte existerar mellan det faktiskt erhållna stick

provet och bortfallet oavsett insats. Problemet ligger enligt min

uppfattning i att välja var jag skall avsluta analysen av bort

fallsföretagen och relatera insatsen till bortfallsmängdens rela

tiva omfattning. Jag har beslutat att inte gå djupare på detta

område än vad som framgår i bilaga 5.

10.2 VAL AV INFORMATIONSGIVARE

I ovanstående avsnitt har jag behandlat urvalet av studiens företag

och summariskt diskuterat representativiteten. Detta förfarande av

gränsar studiens analysobjekt men det innebär endast det första av

två urvalssteg. De valda analysobjekten skall beskrivas organisa

toriskt på basis av den i de tidigare kapitlen utvecklade taxono

min och i och med detta erfordras beskrivningar av olika förhållan

den. Informationsgivarna representeras i denna organisationsstudie

av individerna i företagen.

1~EIT
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Valet av individer spelar en viktig roll för att organisations

beskrivningen skall vara representativ för en studerad enhet.

Jämför här resonemangen i appendix A om empiriska aggregerings

problem. Valet av de individer som skall fungera som informations

givare och vilkas beskrivningar utgör underlag för den erhållna

föreställningen om analysobjektens organisation är inte själv

klart.

10.2.1 Prioriteringsgrunder

Grundsynen är (jfr appendix A) att samtliga individer i organisa

tionen i denna studie utgör lika relevanta kunskaps centra. Vissa

prioriteringar sker på basis av vad jag skulle vilja beteckna

som vertikal och horisontell differentiering. Tanken bakom detta

är att enär en organisation är en manifestation aven samtidig

differentiering och integration såväl inom som mellan nivåer

(jfr Lawrence och Lorschs grundläggande synsätt i deras böcker

fr o m 1967) ernås en mer allsidig beskrivning aven organisa

tion genom att i valet av beskrivare beakta denna främst funk

tionella differentiering.

Det finns ett flertal vägar att beskriva denna differentiering

på och således olika kriteriemängder på basis av vilka valet av

individer kan utföras. Ett helt slumpmässigt förfarande avför

jag ur den vidare diskussionen av de skäl som angavs i ovan

stående styckes resonemang. De vägar som ligger närmast till

hands, och vilka jag beslutat mig för att nyttja, är differen

tiering efter dels funktion (= horisontellt) och dels efter

hierarkisk nivå (= vertikalt). Denna prioritering blir nödvän

dig att beakta vid den senare diskussionen av huruvida och på

vilket sätt de individuella beskrivningarna kan sammanföras

tillorganisationsbeskrivningar. Detta innebär ett slags rep re

sentativitetsdiskussion beträffande valet av informationsgivare

i en organisation vid beskrivning av organisationen. Priorite

ringen redovisas i detalj i bilaga 4.
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De valda prioriteringarna får vissa praktiska konsekvenser för

urvals förfarandet när det gäller individerna. Som framgick tidi

gare i figur 10:3 varierar storleken hos företagen högst betyd-

ligt vilket medför att det procentuella uttaget av individer

inom respektive analysobjekt inte kan vara konstant. I bilaga 3

åskådliggör jag i en figur dels det önskade procentuella ut-

taget av individer för företag av olika storlek och dels det

faktiskt erhållna. Som där framgår ingår som minimum fem procent

(i mycket stora företag) av analysobjektens individkomponenter

upp till (i små företag) över två tredjedelar. Av resonemanget

kring figuren i bilaga 3 framgår också att det främst är i de

mycket stora företagen som representativitetsfrågan blir aktuell

just p g a det relativt låga uttaget (omkring fem till tio procent).

Den efter de principer som redovisas i bilaga 3 valda andelen

av analysobjaktets individer utgjorde därefter urvalsgrund för

det enligt ovanstående resonemang vertikalt och horisontellt

differentierade materialet. De kategorier som efter denna hetero

genisering icke innehöll individer i tillräcklig mängd fördes

till en uppsamlingskategori ur vilket ett kompletterande antal

slumpmässigt valdes. Förfarandet framgår i bilaga 4 där det också

framgår vilka funktioner som prioriterades samt vilka tjänstemän

som icke beaktades.

Låt mig innan jag går in på resonemang kring individernas re

presentativitet för analysobjekten, något här motivera dels

den nämnda funktionella prioriteringen, dels utes1utandet av

ett par tjänstemannakategorier.

Föreställningen om prioritering är ett annat sätt att mer konkret

beskriva den horisontella differentieringen vid valet av informa

tionsgivare som tidigare nämndes. Prioriteringen innebär att ett

antal olika funktioner (se bilaga 3) garanteras, oavsett om de

förekommer i stickprovsmässigt tillräckligt antal, åtminstone

~ informationsgivare. Motiven bakom denna prioritering är som

delvis framskymtat denna studies komparativa målsättning, vilket
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gör jämförbarhetsaspekten väsentlig, samt dessa funktioners gene

ralitet i företagen. Ett studium av populationens funktionsbild

har utgjort underlag för det senare konstaterandet.

10.2.3 Om individernas representativitet

Urvalet av individer har skett via deras befattning och inte med

individen i sig som bas. Företagen (en speciell kontaktman) har

måst följa presenterade beskrivningar av önskade befattningar,

men har inom dessa beskrivningar haft viss frihet att välja in

formationsgivande individ. Till helt övervägande del har beslutet

på företagsnivån endast varit principiellt, dvs någon egentlig

alternativmängd vid individval har inte funnits. I stora före

tag med ett stort antal anställda kan beträffande viss 'linje

personal' (definieras senare) emellertid ett visst utrymme för

beslut (baserade på för mig delvis okända kriterier) förelegat.

Det är således möjligt att tänka sig att någon form av skevhet

i urvalet i främst de mycket stora företagen existerar.

För att få en uppfattning om en eventuell skevhet på informations

givarsidan är det nödvändigt att ställa en beskrivning av stick

provets individer i relation till eventuella kända data om individ

populationen. Egenskaper som jag upplever som relevanta för denna

typ av analys är individernas ålder, utbildning, lönenivå, grad

av "skrivvana" (undersökningen är i stor utsträckning baserad på

enkäter) samt undersökningsattityder. Beträffande de två sist

nämnda egenskaperna saknar jag möjlighet att bedöma dels den

eventuella skevheten (i riktning mot "skrivglada" och " undersök

ningspositiva") och dels den eventuella skevhetens konsekvens

(på vilket sätt resultaten skulle kunna påverkas).

Denna osäkerhet är en nackdel som jag bedömt vara mindre än ett

större bortfall inom de för problemet aktuella befattningarna.

Det större bortfallet hade dels (säkert) kommit på företags

sidan (vissa företag ansåg val av preciserad individ för be

tungande), dels (sannolikt) på individsidan. Nackdelen med det
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valda förfarandet menar jag begränsas av att vissa kontrollmöj

ligheter föreligger beträffande relationen mellan population och

stickprov (de nämnda: t ex ålder, utbildning och lön). Kontroller

na kan ge en fingervisning om eventuell skevhet t ex i form av

val av mer välutbildade, framgångsrika (lönenivå) eller erfarna

(ålder) individer.

Som framgår av figur 10:4 är åldersstrukturen i population och

stickprov relativt överensstämmande. Den skillnad som föreligger

är emellertid i riktning mot de mer erfarna individerna (färre

under 23 år - fler i gruppen 32-39 år). Samma (svaga) tendens

kan skönjas beträffande lönenivån (se också figur 10:4) där vi

finner en svag tendens till något mer "framgångsrika" individer.

Differensen är emellertid osäker. Beträffande utbildningsnivån

i population och stickprovet föreligger ingen noterbar skillnad

(jfr åter figur 10:4).

Det är viktigt att hålla i minnet att ovanstående resonemang

kring relationen mellan population och stickprov endast är rele

vant för en begränsad del av de studerade individerna nämligen

viss s k 'linjepersonal' (arbetschefer och arbetsledare), då de

övriga befattningstyperna inte inrymmer möjligheter till val på

företagsnivån i samma grad. Vidare är dessa val främst aktuella

i de större företagen då i de mindre den procentuella täckningen

blir relativt stor. Representativitetsfrågan är således för de

flesta individerna i studien relativt okomplicerad. Det finns

nämligen inget utrymme för val från forskarens sida efter valet

av prioriteringsgrunder.

10.3 ETT REPRESENTATIVT MATERIAL?

Det ovan förda resonemanget kan summeras till att ingenting i

valet av företag och den därpå följande analysen av relationen

mellan population och stickprov (bl a bortfallsanalys) talar för

att urvalet är alltför skevt för ett komparativt studium av

(företags)organisation. Oavsett insats kan en forskare dock
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inte nå säkerhet i denna fråga. Mitt val av "rimlig" säker

hetsnivå manifesteras i ovanstående beskrivning.

Beträffande individerna är situationen något osäker. Ett besluts

moment har jag valt att delegera (inom vissa ramar) till företags

nivån av undersökningspragmatiska skäl (bl a för svarsprocenten).

Förfaringssättet är inte att generellt rekommendera men är moti

verat bl a i denna studie, då de negativa verkningarna kan ned

bringas på två sätt. För det första genom att forskaren lämnar

ett minimalt beslutsutrymme på företagsnivån (jfr resonemangen

ovan) och för det andra genom att forskaren får möjlighet till

kontrollerande jämförelser mellan population och stickprov i

efterhand.

Efter dessa jämförelser vill jag markera att jag funnit en svag

tendens ti 11 att något mer erfarna (= äldre) och något mer "fram

gångsrika" (mätt med lönenivån) individer valts. Skillnaderna är

dock ej signifikanta på fem procents nivå.

Efter denna analys av de valda företagen och informationsgivarna

och deras respektive representativitet skall jag i det följande

kapitlet övergå till att relatera den i kapitlen 5 till 9 redo

visade taxonomin över (företags)organisation till den insamlade

empirin, dvs ta upp relationen mellan begrepp/föreställningar

(teoretisk nivå) och val av indikatorer (empirisk nivå). I detta

sammanhang blir särskilt validitets- och reliabilitetsresonemang

av intresse.
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11 Q> INDIKATORER
VALIDITET OCH RELIABILITET

I detta kapitel behandlas den del av den betydelsefulla rela

tionen mellan en studies teori (eller här: taxonomi) och den

i det studerade sammanhanget insamlade empirin. Jag behandlar

här sambandet mellan de teoretiskt motiverade valda egenskaper

na och de empiriskt förankrade indikatorerna. Relationen mellan

å ena sidan teori och begrepp och å andra sidan egenskaper hos

olika objekt behandlade jag främst i kapitlen 8 och 9.

Jag behandlar här först mina föreställningar kring validitet

och reliabilitet på ett mer generellt plan. Mitt synsätt i

dessa frågor är grundat på uppfattningar som framförts av

ett (begränsat) antal författare som speciellt fördjupat sig

i problem som rör denna del i en forskningsprocess. Jag avser

inte att med min redogörelse nedan åstadkomma någon slags sam

manfattning av deras erfarenheter utan vill med min redovisning

visa på och motivera de kriterier som legat till grund för mina
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beslut på området. I detta kapitel framträder således ytterst min

syn på relationen mellan epenskap och indikator. Det är den

synen som genomgående legat till grund för val och konstruk-

tion av indikatorer i denna undersökning.

I kapitlets senare del försöker jag mer konkret behandla ett par

av de i kapitel 7 till och med 9 valda egenskaperna och deras

respektive indikatormängder. Dessa egenskaps- och indikatorrela

tioner söker jag tillföra validitets- och reliabilitetsprecise

ringar. De egenskaper som jag icke tar upp till närmare behand

ling omfattas också av de förda validitets- och reliabilitets

resonemangen. Avsaknaden av precisering är en konsekvens av att

jag i dessa fall icke funnit något egenskapsspecifikt att till

lägga.

11.1 EN VALIDITETSFÖRESTÄLLNING

Flera forskare skiljer emellan två slag av validitet, dels s k

logisk eller "inre" validitet, dels s k empirisk relevans eller

"yttre" validitet. Begreppet validitet refererar ti 11 frågor

kring huruvida en vald indikator faktiskt svarar emot en egenskap

som en forskare söker beskriva. Ett flertal författare formulerar

problemet på följande sätt: "mäter indikatorerna de egenskaper

forskaren avser att mäta?".

Galtung (1969) dikotomiserar validitet i de i denna studie bekanta

bestämningarna latent respektive manifest (validitet). Validitet

rör med denna utgångspunkt möjligheterna till härledning mellan

manifest (= empirisk) och latent (= teoretisk) nivå. Galtungs sär

språk är delvis annorlunda än det av mig ovan nyttjade men inne

börden är i princip densamma.

11.1.1 Om logisk validitet

Vid en diskussion av den logiska validiteten arbetar forskaren

dels med en (teoretiskt härledd) beskrivning aven egenskap, dels
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med en indikator eller en mängd indikatorer. Forskarens målsätt

ning är att nå maximal kongruens mellan den egna föreställningen

om en egenskap och de konstruerade indikatorerna. Exempel på in

dikatorer kan t ex vara frågor i ett enkätformulär (denna typ

av indikatorer dominerar i denna studie) eller olika former

av dokumentdata.

Figur 11:1 nedan söker illustrera olika överlappningsmöjligheter

(delvis efter Zetterberg 1967) mellan en intensionellt preciserad

egenskap och en indikatormängd. Det föreligger enligt min upp

fattning fem tänkbara fall. De första två utgör extremfall, dels

förhållandet att egenskap och indikatormängd saknar överlappning

innehållsmässigt (= obefintlig validitet), dels förhållandet att

•
i',

)J
I,
"' II-

3

5 validitets fall
(se text)

(ij]) egenskap ®indikatorer

Figur 11 :1 Relationen mellan egenskap och indikator (fem olika
fall) •

överlappningen övergår till kongruens (= perfekt logisk validi

tet). Det problem som vanligen möter en forskare är hur han/hon

skall kunna bilda sig en uppfattning om var emellan dessa ytter

ligheter han/hon befinner sig i en studie. En distinktion emellan
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tre icke-extremfall kan här vara fruktbar (jfr figur 11:1 ovan):

3 Indikatormängden täcker delvis men faller också delvis utanför

den intensionella meningen i egenskapen i fråga,

4 indikatormängden omfattar mer än den intensionella meningen

i egenskapen och

5 indikatormängden motsvarar endast en del av egenskapens

intensionella mening.

Jag avser att använda ovanstående distinktioner i min diskussion

i detta kapitels senare hälft rörande några konkreta egenskaper och

deras respektive indikatormängder i denna undersökning.

I figur 11:2 nedan har jag sökt illustrera en forskares möjlighet

att variera såväl egenskapsbeskrivning som enskilda indika

torer. Detta kan ske mer eller mindre medvetet. Måhända är omed

vetenheten vanligare vid utvecklandet av egenskapsföreställningar

än vid konstruktion av indikatorer.

egenskap (svariation)

indikator(variation)

idealfall l

•
idealfall 2

Figur 11:2 såväl variation vid egenskapsbeskrivning som
variation vid indikatorkonstruktion är tänkbar.

De forskare som väljer att låta egenskapers intensionella mening

avgöras av mätmetoder och mått ägnar sig åt vad som vanligen be

tecknas "operationalism". För dessa forskare definieras en egen-
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skap av dess indikatormängd. Ett känt exempel på operationell

definition (och därmed inbyggd "perfekt logisk validitet") ut

gör en av definitionerna på egenskapen 'intelligens': "intelli

gens är det som mäts med intelligenstest".

Jag är mindre entusiastisk för operationalisternas synsätt. Ett

skäl till min tvekan är att jag upplever att fördelen med att

arbeta med teoretiska föreställningar och resonemang antingen

går helt förlorad eller åtminstone starkt försvagas. Vid extrem

operationalism återstår det problem man med operationaliseringen

sökt undanröja, nämligen klargörandet av relationen mellan teori

och empiri i en studie. Oklarheten har bara flyttats från att

gälla relationen mellan indikator och egenskap till att i första

hand gälla relationen mellan egenskap och teoretisk/begreppslig

föreställningsram. Kringgåendet (som jag uppfattar saken) ger

inte någon lösning (möjligen en ny infallsvinkel) på problemet.

Kaplan (1964) refererar Coombs (1953) föreställningar om "omvänd

operationalism". Via sättet att beskriva/definiera en egenskap

tilldelas måttet (indikatorn) all mening som finns i egenskapen.

Det kritiska resonemang jag förde i ovanstående stycke uppfattar

jag som tillämpligt också här.

Etiketten 'pseudodefinition' brukas på ett tredje sätt att "angripa"

problemet. Med pseudodefinition avses att en egenskap inlednings

vis ges en viss intensionell beskrivning. Egenskapen används dock

sedan inte i den angivna meningen vid diskussionen och analysen

av det empiriska materialet. Här spelar kanske en viss omedveten

het om betydelsen av intensionell egenskapsprecisering in.

Vanligen försöker emellertid författare explicit att konstruera

indikatorer så att de i största möjliga utsträckning överlappar

med en studerad egenskap. Denna ansats har jag sökt följa i denna

studie.

För att få en viss uppfattning om de valda indikatorernas grad
av kongruens med de studerade egenskaperna hos analysobjektet
och dess medlemmar, lät jag ett antal inom studieområdet etable
rade forskare oberoende av varandra med utgångspunkt från indika-
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~or~rna associera till de eg~nskaper (ev begrepp) de upplevde
1nd1katorerna representera. Overensstämmelsen mellan indikator
och egenskap blev i detta lilla experiment mycket stor. Resul
tatet skulle kunna indikera att jap; åtminstone undvikit fall l
i figur 11:1 ovan.

Galtung (1969) är nop;a med att påpeka att validitetsproblem inte

kan attackeras via en indikator. Han framhäver nödvändigheten av

att forskaren väljer ett antal indikatorer och antingen söker

konstruera ett 'index' eller åtminstone använder indikatorerna

"separat". En validitetsuppskattning kan ernås om indikatorerna

korreleras med något kriterium på (alternativt "fristående" empi

riskt förankrad beskrivning av) egenskapen. Svårigheten ligger

naturligtvis i att finna ett sådant kriterium. Som framgår av

bilaga l arbetar jag nästan undantagslöst med flera indikatorer

för varje vald egenskap.

Stymne (1970) påpekar att graden av prec~s1on vid beskrivningen/

definierandet aven egenskap påverkar studiens omfång. En varia

tion av egenskapssidan har således viktiga konsekvenser för hela

studiens "egentliga" omfång. Överensstäumelsen mellan indikatorer

och egenskaper och konstruerandet av indikatorer generellt på

verkar således enligt min uppfattning (och påverkas av) hela

studiens syfte. Denna överensstämmelse kan utgöra inte bara en

indikation på validitet i relation till olika egenskaper utan

också en indikation på ett forskningsarbetes homogenitet och

p;enerella integration.

11.1.2 Om empirisk relevans

Den empiriska relevansen eller den s k yttre validiteten gäller

föreställningars empiriska anknytning, dvs motsvarar i detta fall

(ungefär) taxonomins överensstämmelse med beskrivningar aven

"verklighet" (j fr Stymne 1970).

Ett alternativt sätt att söka beskriva empirisk relevans skisserar

Gustafsson (1971). Han ser empirisk relevans som representerande

verifieringen av om en "verklighet" strukturerats så att beskriv

ningen underlättar analys och förståelse. Förståelsen bör då enligt
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min uppfattning underlättas i första hand för en (i förhållande

till forskaren) "verklighetsförmedlande"l) individ. Gustafsson

utvecklar sitt resonemang vidare och påstår att en modell också

äger empirisk relevans om forskaren/observatören relativt lätt

empiriskt kan identifiera de begrepp som bygger upp hans/hennes

modell.

Vad beträffar den sistnämnda typen av empirisk relevans (jfr ovan

stående stycke) hävdar Gustafsson (1971) att vi behöver kriterier

för identifikationen och att dessa kriterier utgörs av mätmetoderna.

Graden av empirisk relevans är således i detta fall mer en funktion

av operationaliserbarheten (jfr delavsnittet 11.1.2 ovan) än av

taxonomin som teoretisk struktur. Det är således att observera att

taxonomi och "verklighet" inte kan ses som oberoende av varandra

i en forskningsprocess. En del av den empiriska relevansen blir

vanligen "inbyggd" i taxonomin från början.

Jag vill i min analys något vidga relevans föreställningen till

att utöver förhållandet mellan begrepp och 'verklighet' också

omfatta relationen mellan begrepp och "verklighetsbeskrivaren"l)

(här: individen i ett analysobjekt). Om en observatör inhämtar

'verklir,hetsbeskrivningar' från olika källor om ett efter vissa

kriterier avgränsat system (t ex en företagsorganisation) kom

pliceras bilden. Jämförbarheten i verklighetsbeskrivningarna

blir beroende av begreppens pregnans och identitet för beskri

varna och detta i sin tur är avhängigt av den av observatören

presenterade analysmodellen.

Viktigare är måhända jämförbarheten mellan en beskrivares upp

levelse av ett begrepp och den föreställning observatören har

om denna upplevelse. Det förstnämnda skulle kunna illustreras

med att samma term för olika personer kan representera olika

begrepp och att även olika termer kan representera samma be

grepp (jfr kapitel 2).

l) Begreppen 'verklighetsbeskrivare' och 'verklighetsförmedlare'
är systemrelativa, vilket betyder att de erhåller sin mening
i förhållande till varandra i en given situation.
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Den utvidgade diskussionen av begreppet empirisk relevans i

ovanstående stycken är nödvändig då varje form av strukture

ring (jfr Gustafsson 1971) av ett insamlat material är av

passad och uttryckt i från modellen operationaliserade ter-

mer. Detta betyder att - utöver vad som sades om beroende

förhållandet mellan modell och 'verklighet' - den övervä-

gande delen av det insamlade materialet i denna studie är

relativt strukturerat. En modelltest (i bemärkelsen mate

rialets överensstämmelse med datamängden) är i studier av

denna typ till viss del av tautologisk karaktär. Däremot, och

som en konsekvens därav, är den e~iriska relevansen beträffande

relationen mellan verklighetsbeskrivare och 'verklighet' av in

tresse. Betydelsefull är vidare relationen emellan verklighets

förmedlare (här: forskaren) och verklighetsbeskrivare (här:

individerna ianalysobjekten).

Den sistnämnda relationen (verklighetsbeskrivare-verklighets
förmedlare) har jag i denna undersökning sökt komma till rätta
med genom att använda indikatorerna i intervjusituationer och
successivt ändra indikatormängderna. Den intensionella pröv
ningen av indikatorerna skedde av två av varandra delvis o
beroende forskare. Beroendet låg i den under processen före
kommande avstämningen forskarna emellan. En principiell svag
het med detta förfarande är att det reella beslutet om änd
ring i indikatormängden enbart låg hos (en av) verklighets
förmedlarna.

Stymne (bl a) (1970) påpekar att resonemang om empirisk relevans

förutsätter att det utöver via den använda proceduren existerar

en procedur som kan ge en mer "verklighetsöverensstämmande" mät

ning. Detta är ett viktigt antagande. Stymne väljer dels att

hämta beskrivningar från flera olika källor och dels att hämta

dem på olika sätt. Genom detta varierade förfarande validerar

han sin studie.

I detta arbete har jag särskilt i beskrivningen av företagsorga
nisation lagt vikt vid många (i olika avseenden, jfr kapitel 10)
heterogena källor medan jag i mindre utsträckning valt att in
samla och bearbeta materialet på olika sätt.
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11.2 RELIABILITETSFÖRESTÄLLNINGAR

Med reliabilitet avses vanligen den grad med vilken en indikator

ger otvetydiga utslag (Zetterbarg 1967). Kaplan (1964) formulerar

detta på ett något annorlunda sätt. Han uppmärksammar att bakom

reliabilitetsresonemang ligger antaganden om konstanta villkor.

Detta antagande utgör grunden för ideerna om en indikators "otve

tydiga utslag" eller mätningars konstans. Konstanta villkor är

svåra att verifiera och reliabilitetsuppskattningar därför ibland

osäkra.

11.2.1 Fyra reliabilitetsföreställningar

Zetterberg (1967) beskriver reliabilitet på fyra delvis olika

områden, nämligen kongruens mellan indikatorer, precision hos

ett instrument, Objektivitet hos ett instrument samt konstans

hos ett mätobjekt. l) Inledningsvis behandlar jag mellanindika

torreliabilitet. Detta betyder att en forskare söker korrelationer

mellan olika indikatorer i avsikt att utröna huruvida flera indi

katorer mäter samma egenskap. Hög korrelation kan enligt min upp

fattning föranleda två åtgärder. En blir att eliminera den ena

indikatorn som redundant vid indexkonstruktion (jfr faktoranalys)

eller beskrivning i allmänhet av ett objekts egenskaper. Den

andra åtgärden skulle kunna vara att uppfatta indikatorerna som

relativt reliabla.

Zetterbergs andra område avser precisionen hos ett undersöknings

instrument. Ger för en given indikator, en given observatör och

ett specifikt undersökningsobjekt det använda instrumentet (t ex

en enkätfråga) samma utslag?

Det tredje området avser 'objektiviteten' hos ett instrument.

Med 'objektivitet' avses överensstämmelsen i resultaten mellan

1) Jämför också här Ekman (1947).
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olika forskare. Ger för en given indikator, och ett specifikt

undersökningsobjekt instrumentet samma utslag för olika observa

törer? Kontroll av kodarreliabilitet är i detta sammanhang ett

välkänt förfarande.

De enkätfrågor som g1V1t resondenterna möjlighet till fritt
formulerade svar (dvs s k öppna obundna frågor) i denna under
sökning har i stor utsträckning kodats av två personer oberoende
av varandra. Kodarna hade bägge samma i förväg konstruerade
kodschema och osäkerhetsmomentet låg i med vilken grad av överens
stämmelse respektive kodare placerade in en given mening, ett
begrepp etc i en kategori. Detta kan ses som en kontroll
på kodningsschemats pregnans och (empiriska) relevans.

I denna undersökning framkom i delen med dubbelkodning ingenting
som tyder på bristande kodarreliabilitet. Det är dock svårt att
fastställa något kriterium på vilken grad av överensstämmelse
som skall anses som nödvändig.

Det kan i detta sammanhang vara betydelsefullt att markera att
denna studies kodschemata utvecklades dels på basis av den i
kapitlen 4 till och med 9 utvecklade taxonomin, dels som konse
kvens av inledande förstudier vid tre företagsorganisationer som
icke ingår i undersökningens slutliga sampel, som redovisas i
detta arbete. Kodschemata förankrades vidare i erfarenheter från
en översiktlig totalbild av denna studies företag och en selektiv
djuppenetrering på några områden.

För det fjärde inrangerar Zetterberg (1967) konstansen hos ett

objekts egenskaper bland reliabilitetsmåtten. Konstansbegreppet

söker beskriva den utsträckning i vilken ett objekts mätvärden

fluktuerar. Ringa fluktuation motsvarar hög s k konstans hos

egenskaperna i fråga (i denna studie är en uppfattning om objekt

egenskapernas konstans av intresse; jämför nedan bland felkällor

olika källor till variationer). Observera svårigheten att skilja

en uppskattning av reliabiliteten i denna bemärkelse (konstans)

från stabilitetstest hos egenskaper vid t ex "test-retest"-meto

der.

11.2.2 Några felkällor

Felkällor vid empiriska undersökningar kan struktureras i fyra

grupper med utgångspunkt från de studerade individerna. För det

15-EFI
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första kan tillfälliga egenskaper hos en individ påverka ut

fallet med avseende på en sökt, (antaget) stabil egenskap. Till

fälliga egenskapers inverkan kan studeras genom upprepade mät

ningar av den (antaget) stabila egenskapen hos individer under

förutsättning att övnings- och minnesfaktorer kan elimineras

som felkällor.

Jag har i denna studie sökt få en bild av de tillfälliga egen
skapernas betydelse genom en upprepad studie av individerna i
ett företags organisation efter drygt ett år. Tidsintervallet
valdes med hänsyn till just målsättningen att kunna negligera
minnes- och övningseffekter. Korrelationen var mycket hög i
företaget. Detta skulle indikera att tillfälliga egenskaper
hos analysobjektets individer kan sägas icke ha påverkat de
empiriska resultaten i någon större utsträckning. Det bör dock
noteras att en brist i denna 'kontroll' är dels att endast ett
analysobjekt beaktats och dels att endast en del av de aktuella
egenskaperna och indikatormängderna penetrerats.

En andra grupp av tänkbara felkällor utgör en studerad individs

undersökningssituation. Variationer i denna kan påverka hans/

hennes förmåga att vid ett givet tillfälle uttrycka en i för

hållande till frågeställningen relevant beskrivning. Den yttre

miljön är en faktor över vilken jag i denna undersökning haft

ringa kontroll när det gäller den dominerande enkätdelen.

Vissa direktiv har kopplats till spridandet av t ex enkätformu
lären i denna studie. Det gäller direktiv av typen "svarandet
skall ske enskilt och vara ett uttryck för den svarandes person
liga värderingar och/eller uppfattning om fakticiteter". Jag
har i de flesta fall (där så varit möjligt) använt mig aven
kontaktman i varje studerad organisation (utöver VD) och dels
sökt kommunicera mina direktiv via den (förmedlande) kanalen,
dels sökt formulera direktiven direkt i enkätformulären. Någon
helt tillförlitlig kontrollmöjlighet aven eventuell miljökon
stans i vissa dimensioner har jag dock icke haft. En möjlighet
skulle ha varit att dela ut formulär till samtliga respondenter
samtidigt församlade med undersökningsledaren närvarande.
Detta skulle kunna eliminera interaktionseffekter mellan beskriv
ningsförmedlare. Jag förfor på detta sätt i ett tidigare forsk
ningsarbete (Sjöstrand 1969). Förfarandets förtjänster har jag
dock i detta fall inte bedömt överstiga de markant ökade resurs
insatser som krävs från forskarsidan samt de speciella svårig
heter för analysobjekten (många individer kan inte samtidigt
tas ut ur den normala verksamheten) som detta förfarande är för
enat med.
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En viktig del i den studerade individens miljö i en forsknings

process utgörs av individens relationer till forskaren,i detta

fall till forskaren som intervjuare, enkätkonstruktör och kodare.

Dessa relationer representerar den tredje gruppen felkällor. Kodar

funktionen och funktionen som enkätkonstruktör har jag ovan disku

terat. Intervjuerna har i denna studie nästan enbart fungerat som

underlag för enkätkonstruktioner (jämför resonemangen idelavsnitt

IL 1.2 ovan).

De sätt på vilka en intervjuare påverkar individer (och vice versa)
avstår jag här från att redovisa. De kan inhämtas i metodläro
böcker. på grund av intervjuernas marginella roll i denna studie
som helhet har jag bedömt det som mindre befogat att närmare ana
lysera innehållet i dessa.

Den fjärde gruppen av felkällor representeras av instrumentets på

verkan på individen. Mer exakt avser jag då enkäternas möjlighet

att fungera som felkälla och få en undersökt person att reagera

irrelevant, t ex genom otydligt tryck och oklara formuleringar.

Oklarheter i formuleringar är ett svårgripbart problem. Detta
då personer med olika språklig bakgrund och kompetens skall
reagera på givna formuleringar. Ett enkätformulär i detta ar
bete har riktat sig till hierarkiskt och funktionellt hetero
gena individer och ett kommunikationsproblem föreligger sanno
likt. Vid utformandet av enkäterna sökte jag vid diskussioner
med olika befattningshavare få dem att beskriva hur de upp
fattade de olika frågorna även om de (enskilt) ansåg dem klara
och otvetYdiga. Dessa diskussioner ledde till ett flertal änd
ringar i de inledningsvis skisserade formulären. Jämför mitt
resonemang ovan i avsnitt 11.1.2. Andra sätt som kan ge en
(om än osäker) indikation på eventuell oklarhet är antalet av
individerna obesvarade frågor samt antalet av forskaren upp
levda "uppenbara orimligheter" i de förmedlade beskrivningar
na. l denna studie har synnerligen få frågor lämnats obesva
rade. Likaledes har jag uppfattat få "orimligheter" och ose
riösa reaktioner. l flera fall har tvärtom positiva kommen
tarer tillfogats av respondenter om svarandeprocessens klar
görande värde för dem om sin organisationssituation. Jämför
detta senare med min syn på s k empirisk relevans.
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11.2.3 Individuell - och s k gruppreliabilitet

Hittills har jag behandlat s k individuell reliabilitet,dvs otve

tydighet som gäller mätningen av enskilda individers egenskaper.

Med s k gruppreliabilitet avses den genomsnittliga reliabiliteten

för upprepade mätningar aven given egenskap hos en grupp indivi

der. Detta senare äger just relevans i denna studie som behandlar

hela organisationer (företagsorganisation) och där aggregering

(jfr appendix A) är ett viktigt inslag.

För att analysera detta har jag valt att djupstudera en företags
organisation genom att upprepa undersökningen (till vissa delar)
och se huruvida ordningsföljden mellan individernas värden i
olika egenskaper varierar. Variationen har i denna studie varit
relativt obetydlig.

11.3

11. 3.1

NÄGRA KONKRETA EXEMPEL

Egenskapen 'tidigare erfarenheter'

Skälen till egenskapen 'tidigare erfarenheters' relevans angavs

och diskuterades i kapitel 9. Tidigare erfarenheter ges i denna

studie intensionell mening via analys av vilka andra befattningar

en studerad individ haft. vilka andra företagsorganisationer indi

viden tillhört. hur länge individen arbetat specifikt i bygg

branschen samt hur lång erfarenhet individen har haft av den nu

varande befattningen och det nuvarande företaget.

Jag beskrev tidigare i detta kapitel (11.1.1) olika former för

logisk validitet. Idealt krävs för (perfekt) logiskt validitet

att indikatorerna helt täcker den beskrivna egenskapens inten

sionella mening men också att indikatorinnehållet inte går ut

över egenskapsdefinitionen ifråga. I detta fall föreligger för

hållandet att indikatorerna (jämför bilaga l) visserligen ligger

inom egenskapen men inte fullständigt täcker densamma. Dessutom

föreligger överlappning mellan indikatorer.

Idealt skulle jag önska en situationsspecificerad bild av samt

liga erfarenheter en studerad individ tidigare förvärvat. men då
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detta är en omöjlighet måste jag prioritera vilka ingredienser

som för mina syften i detta arbete äger mest relevans. Priori

teringen baseras på resonemangen i kapitel 9 och därmed ytterst

på beskrivningen av rollskeendet.

Detta att egenskapsdefinitionen innefattar indikatorerna och

någonting utöver dessa är den vanligaste validitetsbristen i

denna studie. Illustrationen med exemplet 'tidigare erfarenheter'

tjänar till att ge en beskrivning av den logiska validiteten

(bl a bristernas storlek och därmed betydelsefullhet).

Det skulle föra för långt att i detalj redovisa samtliga egenskaps

indikatorrelationer i detta sammanhang. Jag har valt att redovisa

några som jag bedömer som typexempel på olika validitetsosäker

heter i denna studie. Den ovanstående konkretiseringen med exemplet

i tidigare erfarenheter gäller således bristande validitet typ 5

(jfr figur 11:1 ovan). Enligt min bedömning är dock dessa validi

tetsbrister genomgående av mindre omfång bl a p g a syftes

betingade beslut vid val av indikatorer.

Ovan (11.2.1) nämnde jag att begreppet reliabilitet bl a refere

rade till med vilken grad en indikator ger otvetydiga utslag och

bl a innefattas därvid föreställningar om kongruens mellan olika

indikatorer. Detta kan också uttryckas som med vilken grad flera

indikatorer mäter "samma sak". Den konstaterade graden av kon

gruens skulle kunna antyda vilka vikter olika indikatorer i

denna studie skall åsättas vid sammanvägningen till beskriv

ning aven egenskap hos en individ.

11. 3. 2 Egenskapen 'delegering'

Ett annat av validitetsfallen (typ 3 i figur 11:1 ovan) illu

streras av hur jag valt att beskriva indikatorer på egenskapen

delegering. I detta fall motsvaras liksom beträffande typ 5

inte allt i definitionen av indikatorerna. Indikatorerna be

skriver dessutom (eventuellt) någonting utöver egenskapen i

fråga. Osäkerhet om detta senare föreligger nästan alltid då in-
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formations förmedlaren kan uppleva forskarens "indikatorsärspråk"

som intensionellt annorlunda än vad forskaren förutsett. Jag

kan således inte utesluta denna validitetsbrist i indikatorer kon

struerade på liknande sätt som indikatorer beträffande delegering.

Som nämnts har jag sökt komma till rätta med osäkerheten

genom att i mina egna ögon eliminera dessa oegentligheter, men

också genom att låta utomstående, teoretiskt skolade personer

associera indikatorer till begrepp/egenskaper utan kunskap om

specifika föreställningar i och syften med studien, men med kun

skap på relevanta forskningsområden. Överensstämmelsen i be

dömningen av sambandet mellan indikator och begrepp/egenskap

visade sig vara god. Detta kan tas som en indikation på logisk

validitet i detta arbete.

11.3.3 Mellanindikatorkongruens

En tredje typ av validitetsuppskattning beträffande olika egen

skaper och indikatorer har jag haft god nytta av i denna studie,

nämligen den mer ideala situationen att jag helt separat har

haft en annan (utifrån given) mer etablerad indikator än den

jag använt i formuläret. Överensstämmelsen mellan dessa bägge

indikatorer ger en bild av den logiska validiteten. "Dubble

ringen" motiverar jag såväl med min önskan om att få ett visst

grepp om reliabiliteten som med mina egenskapsintensionella re

flexioner. Detta gäller egenskaperna (organisationens) utbild

ningsnivå, organisationens komplexitet samt organisationens

hierarkiska och funktionella differentiering. Organisationens

utbildningsnivå beskrivs dels via dokumentdata (registrerade

betyg, kurser etc) men också via frågor till de enskilda indi

viderna om deras utbildning. Jämförelsen mellan de sistnämnda

indikatorerna användes i kapitel 10 som en kontroll av repre

sentativiteten för de valda individerna i företagen men kan

också uppfattas som mått på reliabiliteten i undersökningen.

Det skulle då motsvara fallet mellanindikatorkongruens.



I detta kapitel har jag gått igenom min syn på begreppen validi

tet och reliabilitet samt redovisat de åtgärder jag vidtagit för

att söka nå en bild av validiteten och reliabiliteten i just

detta arbete. Jag har valt några konkreta exempel för att belysa

vanliga indikator-/egenskapsrelationer, hur jag principiellt

ser på dem och specifikt vilka beslut jag fattat. Därvid belyses

de åtgärder (reliabilitets- och validitetskontrollerande) jag

vidtagit, men också till viss del vilka åtgärder jag beslutat

att icke vidtaga och motiven för detta.

I det följande kapitlet avser jag att beskriva på vilket sätt de

i första hand individuella beskrivningarna av organisations för

hållanden empiriskt aggregeras. Kapitel 12 kommer således att

utmynna i en beskrivning av ett enskilt företag med olika egen

skaper, valda på basis av den utvecklade taxonomin.
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12Q>BESKRIVNING AV ORGANISATIONEN
I BYGGFÖRETAG 1

Efter de föregående kapitlens diskussion av det empiriska

materialet med avseende på dess sammansättning. representativi-

tet (kapitel 10), validitet och reliabilitet (kapitel Il), övergår

jag till att beskriva och klassificera de studerade analysobjekten.

I denna undersökning utgörs analysobjekten av trettioåtta svenska

byggföretag. Information om dessa är hämtad (jfr kapitel 10) dels

från befintligt skriftligt material från olika källor, dels (i

första hand) från cirka sexhundra företagsmedlemmars beskrivningar

av sina organisatoriska förhållanden.

Detta kapitel behandlar hur en del av empirin i form av i första

hand individuella beskrivningar av föreställningar om egna orga

nisatoriska förhållanden aggregeras till att utgöra beskrivning

av~ företags organisation. Sättet att beskriva de trettioåtta

företagens organisationer har genomgående varit detsamma. dvs

det som i detta kapitel nedan redovisas för Företag l.
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De bägge följande kapitlen baseras på en aggregerad beskrivning av

samtliga trettioåtta analysobjekt. Jag söker i dessa kapitel dels

sammanföra analysobjekten till ett par delvis olika beskrivningar

av typ(företags)organisation (kapitel 13), dels klassificera ana

lysobjekten och diskutera utfallen som typologier (kapitel 14).

12.1 VARFÖR FÖRETAG l?

I detta kapitel redovisar jag en detaljerad beskrivning av ~

(företags)organisation. Att ge en analog detaljerad beskrivning

av samtliga trettioåtta analysobjekt representerar dels en alltför

omständig väg att presentera empirin, dels en presentation som

inte svarar emot studiens komparativa ansats (fokuserande på ana

lysobjektsnivån).

Valet av Företag 1 för den detaljerade redovisningen har inte skett

helt godtyckligt. Det baserades dels på en strävan att förfarandet

skulle i sig exponera de s k empiriska aggregeringsproblem jag

tidigare berört (mest utförligt redovisade i appendix A; del

avsnitt A.4.2) och dels en målsättning att undvika redundans vad

gäller beskrivningen av det principiella förfarandet.

Valet av ett extensionellt omfattande företag skulle medfört en

synnerligen lång redovisning, förutsatt den detaljnivå jag här

bedömt vara nödvändig för klargörandet. Därtill kommer att jag

uppfattade marginalnyttan för en läsare av var tillkommande in

formationsgivares detaljerade situationsbeskrivning som låg. Ett

extensionellt begränsat företag skulle å andra sidan inte säkert

exponera de nämnda empiriska aggregeringsproblemen och mina lös

nings förs lag.

Mitt beslut blev av skäl som framgått att välja ett företag i

'mellanstorieksgruppen'. Det valda företaget betecknade jag

'Företag l'.
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12.2 3ESKRIVNINGENS STRUKTUR

I beskrivningen av Företag l behandlar jag först relationen

mellan urvalet av befattningshavare och populationen. Därefter

analyseras företagets organisation efter de riktlinjer som skis

serats i taxonomin från kapitel 7 t o m 9. Dispositionen repre

senterar en successiv övergång från mikro- till mer makrobetonade

beskrivningar, vilket konkret betyder att jag först redovisar

respektive befattningshavares situationsbeskrivning (preciseras

i de följande styckena), därefter avgränsar jag rollsystem i

organisationen och avslutningsvis tar jag upp organisationsnivå

unika- samt organisationsmiljöegenskaper.

Befattningshavarnas situationsbeskrivning, som följer i del

avsnitt 12.3.2 nedan, är struktur~rad i enlighet med den beskriv

ning av rollskeendet jag tidigare i detalj redovisat (kapitel 7).

Figur 12:1 nedan avser att framhäva de olika beståndsdelarna i

rollskeendet och i vilken ordning de från dessa valda egenskaper

na presenteras. Av figuren framgår det repetitiva mönster via

vilket befattningshavarnas beskrivningar disponeras. Inlednings

vis tar jag upp komponenten befattning (A). Därefter följer i

tur och ordning: individen (B), relationen emellan individ och

befattning (C), normativa förväntningar och förväntare (D,E)

samt referenser och referensobjekt (F,G). Figur 12:2 (sid 221)

ger en än mer detaljerad bild av dispositionen, enär jag i denna

också tillfört (på basis av kapitlen 8 och 9) respektive egen

skaper som karaktäriserar komponenterna,alternativt relationerna.

.A
Ile

""--=F--------+-----tt B

Figur 12:1 Rollskeendet i förenklad version (jfr figur 7:2)
med bokstäver som markerar dispositionen av in forma
tionsgivarnas beskrivningar i redovisningen i detta
kapitel.
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Figur 12:2 En jämfört med figur 12:1 mer detaljerad version
av dispositionen av informationsgivarnas beskriv
ningar. Egenskapsmängderna har tillförts.

12.3 EN DETALJGENOMGÄNG AV ORGANISATIONEN I FÖRETAG l

12.3.1 Relationen emellan population och sampel i Företag 1

POPULATION SAMPEL

funktionell different. funktionell different.

linje prod stöd linje prod s-töd
b i l;1
1- h 1- h
e

15
e 10 22r ö 10 r öa a

r g r g
\< \<

t1- 1-
S , s lk 1 I kI
Q.

å 60 l 15 Q. å 45 221- 1-

Y Y g Ia g a

Tabell 12: l Relationen emellan population och sampel i Företag l
differentierat hierarkiskt och funktionellt (7.).
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I tabell 12:1 ovan åskådliggörs relationen mellan stickprovet i

Företag l och den totala befattningsbilden i företaget. Som fram

går av den översiktliga bilden i tabellen ansluter utfallet av

urvalsproceduren till de krav jag tidigare (kapitel 10) upp

ställt. Detta blir också slutsatsen vid ett detaljstudium befatt

ningsvis. Någon hierarkisk eller funktionell komplettering be

dömer jag således ej vara nödvändig. Olikheterna vad gäller den

procentuella fördelningen mellan sampel och population i de

differentierade dimensionerna påverkar aggregeringsförfarandet

som framgår nedan i avsnitt 12.4. Differenserna är bl a en kon

sekvens av mina urvalsbetingade funktionella och/eller hierarkis

ka prioriteringar, vilka i detalj redovisas i bilaga 4.

I detta sammanhang kan en diskussion om urvalets känsli~het för

enstaka individers inkluderande/bortfall vara på sin plats. Med

detta avser jag frågan huruvida en sammanfattad beskrivning av

en (företags)organisation väsentligt påverkas aven enstaka

befattningshavares lämnade uppgifter. En princip jag i stor ut

sträckning intensionellt försökt följa har varit att, där ingen

parallell informationskälla förelegat, endast lita till beskriv

ningar där någon form av verifiering kan återfinnas i en

annan befattningshavares uppgifter/beskrivning. Vad gäller käns

ligheten för en enskild individs uppgifter hänvisas i ö dels

till avsnitt 12.4 och dels till diskussionen av taxonomiers

flexibilitet i slutet av kapitel 14.

12.3.2 Individuella (företags)organisatoriska beskrivningar

(ett urval)

I detta delavsnitt behandlar jag var för sig fyra av de nio

samplade organisationsmedlemmarna i Företag l (exklusive VD).

som i egenskap av informationsgivare bidragit i denna under

sökning såväl med värderingar som med fakticiteter. De resteran

de fem informationsgivarna i Företag l redovisas för fullstän

dighetens skull i bilaga 7. Ordningen mellan individerna är

godtyckligt vald, men de fyra individerna har valts så att de
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tillsammans täcker den differentiering (hierarkisk och funktionell)

som tabell 12:1 ovan åskådliggör.

Dispositionen av de enskilda beskrivningarna följer den som tidi

gare redovisades i figur 12:1 ovan. De bokstäver och siff-

ror som inom parentestecken förekommer nedan i texten refererar

(liksom bokstäverna och siffrorna i figurerna 12:1 och 12:2)

till egenskaps- och indikatorredogörelsen i bilaga l. Bokstäverna

och siffrorna är inkluderade för att markera den repetitiva struk

turen i beskrivningarna. I några få fall har en empirisk egenskaps

precisering på basis av individernas uppgifter utelämnats. Detta

är ett medvetet beslut från min sida och beror på att information

om förhållandet saknas eller är ofullständig/osäker.

I den följande beskrivningen av byggarbetsledare i Företag l

liksom för de övriga redovisade samplade befattningshavare (nedan

samt i bilaga 7) anger jag för respektive egenskap det utfall

jag erhållit som resultat aven dikotomisering. Dikotomiseringen

och kriterierna för desamma redovisas sammanfattat i bilaga 8

för att undvika redundans och komplexitet i framställningen.

(A,l)Befattninaen. Den befattningshavare som får inleda beskriv-." .••••••••.• 5',. o
n~ngen av organ~sationen i Företag l bade betecknar sig själv
och betecknas. i den SAF-statistik jag baserar mitt urval på.
byggarbetsledare. Denna identifikation placerar in honom i
ett hierarkiskt och funktionellt sammanhang. vilket framgår i
bilaga 2.

Arbetsuppgifterna (1)1). som denne arbetsledare förväntas utföra.
skiljer sig inte på något notabelt sätt från de som anges för
byggarbetsledare i allmänhet av Wirdenius och Lönnsjö (1962)
samt av Sjöstrand (1969). I dessa tidigare studier beskrevs
arbetsledarens uppgifter att i huvudsak omfatta fjorton om-
råden (se tabell 12:2 nedan). Planering och organisation av
arbete bedömde den här redovisade arbetsledaren både som mest
tidskrävande och som "viktigast".

Om jag fortsätter att karaktärisera arbetsledarens befattning
efter den skisserade bilden av rollskeendet så saknar just hans
befattning kontinuitet (2). Han anser sig tillförd organisationen
som någonting i funktionell bemärkelse nytt.

Bokstaven/siffran hänvisar (som nämnts tidigare) till figu
rerna 12:1 och 12:2.
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planering, förberedelse, organisering av arbete
allmän övervakning av arbete
arbetsförenkling, metodförbättring
planering, materialanskaffning
fördelning (= utlämning) av arbete
anskaffning av personal
kvalitetsfrågor
anskaffning och underhåll av teknisk utrustning
säkerhets- och hälsouppgifter
introduktion och upplärning av personal
utsättning och avvägning
visning av bygget
mätnings- och lönefrågor
kontakter med blivande hyresgäster

Tabell 12:2 Byggarbetsledarens arbetsuppgifter (efter Sjöstrand,
1969)

Däremot är befattningen icke unik utan substituerbar (3), dvs
andra arbetsledare i företaget kan enligt byggarbetsledarens
bedömning fylla funktionen. Befattningen representerar såle
des ett tillskott men icke ett tillskott som kräver unik kom
petens.

Vidare kan konstateras att befattningen väl integrerats funk
tionellt i organisationen, då byggarbetsledaren bl a indikerar
beroenderelationer (vilket jag återkommer till) till sin närmast
överordnade - i detta fall en s k 'arbetschef' (jfr bilaga 2)(5).

Befattningens hierarkiska status förefaller normal vid beaktande
såväl av lönenivå som uppsättning över- respektive underställd
personal (6).

~B~ Individen. Som framgått av och motiverats främst i kapitel
7'o~h'9'b;g~insar jag i denna studie beskrivningen av individen
till att omfatta egenskaper som tidigare erfarenhet; då främst
av olika företagsorganisationer, befattningar och branschen i
allmänhet; utbildning och aspirationer (jfr figur 12:2). Bygg
arbetsledaren karaktäriseras av att hans erfarenheter av funk
tionen som arbetsledare är begränsade till Företag l, där han
visserligen relativt nyligen tillträdde arbetsledarbefattningen,
men Företag 1 representerar ändock den organisation han verkat
längst inom. Han har erfarenheter från andra (företags)organi
sationer men då i andra befattningar. Av byggbranschen som hel
het har han lång erfarenhet (7-10). Förväntningssituationen i
den nuvarande organisationen utgör således sannolikt en domi
nerande inflytandekälla i arbetssituationen.

En annan källa kan vara hans utbildning (12, 13) såväl teore
tiskt (ingenjör) som praktiskt, vilken som tidigare beskrivits
påverkar en individs syn på en innehavd befattning.

Byggarbetsledaren har vidare vissa specifika yrkesaspirationer
(14). Han siktar för framtiden emot ett flertal andra befatt
ningar inom organisationen.



225

fe' Individens relation till den e~na befattnin~en. I beskrivningen
~·'·····t···············,··t······~·····.····.·w,.av relatLonen mellan en LndLvid och hans befattnLng tar jag som
framgick i kapitel 9 upp två förhållanden.

Först behandlar jag huruvida en individ bedömer sin kompetens be
träffande erfarenhet och utbildning som överensstämmande med de
krav den av honom/henne uppehållna funktionen ställer. Vad gäller
denna byggarbetsledare föreligger en god överensstämmelse, då han
dels betonar nödvändigheten av såväl teknisk- som yrkesutbildning
för befattningen, dels anger en önskvärd avvägning emellan utbild
ning och praktik som överensstämmer med den egna. Det andra för
hållandet jag behandlar rör huruvida hans perception av befatt
ningens hierarkiska position i organisationen är kongruent med
befattningens kollektivt uppfattade organisationsstatus. För den
aktuella byggarbetsledaren föreligger denna kongruens (18, 19).

Befattningssäkerheten, dvs dels den kontroll en befattningshavare
själv upplever sig ha över egna arbetsuppgifters innehåll och
prioritet, dels den säkerhet befattningshavaren känner för vad
betydelsefulla förväntare väntar sig av honom/henne, förefaller
hög. Till cirka åttio procent (enligt egen uppskattning) avgör
byggarbetsledaren själv vad han skall göra. Endast någon procent
av arbetsuppgifterna upplever han betingade av dagliga s k 'ovän
tade händelser'. Jämför med den forskning som utförts av Docherty
(1972) och Lönnsjö et al (1968) kring just 'oväntade händelser'
(20).

{~\~l.~~~~~~~.~~~~~~q~~~~~.~~q.~q~~~q~;~~.I kapitlet om in-.
flytanderelationer betonades v1kten av att beakta formerna för 1n-
flytandeutövandet (8.3.2.2). Olika grad av normativitet i för
väntningar kan som där framgick intolkas i begreppen order, besked
och förslag. Vidare kan formerna tänkas heterogent fördelade i en
organisation dvs variera hierarkiskt och/eller funktionellt. Arbets
ledaren upplever att orderbenägenheten är större från honom till
hans underställda arbetsledare/arbetare än mellan den överordnade
arbetschefen och honom själv. Vidare upplever denna byggarbets
ledare det som ovanligt att befattningshavare från specialist-
sidan ger honom order - medan det är mycket vanligt att han (i
egenskap av platschef) ger specialister order. Byggarbetsledarens
svarsmönster måste givetvis sättas i ett helhetssammanhang,dvs
relateras till bl a specialisters och överordnades uppfattningar.
Detta senare sker i den mer övergripande beskrivningen som redo
visas i slutet av detta kapitel (22-25).

De speciella inflytanderelationerna som jag valt att avgränsa och
prioritera rör, som utförligt beskrevs i kapitel 8, (sekventiell)
kontroll, (dominans)kontroll, ledarskap, ansvar, delegerin~ och
styrning. Arbetsledaren kan sägas i rätt hög utsträckning ar
beta med sekventiell kontroll. Detta då möjligheterna är gynn
samma (= fysisk närhet), interaktionen är av tillräcklig omfatt
ning (byggarbetsledaren tar själv ofta, flera gånger i timmen,
kontakt med sina underordnade), medvetenheten om den underställ
des fungerande i arbetssituationen är hög (någon dag innan bygg
arbetsledaren skulle märka en försämring) samt en åtgärdsbenägen
het föreligger (arbetsledaren väntar högst någon dag innan han
vidtar åtgärd) (26).
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Den andra typen av kontroll (= dominans) söker som tidigare ut
förligt beskrivits beskriva vem eller vilka individer som ut
övar ett dominerande förväntnings tryck på en individ (och om
någon dominerande individ/grupp. överhuvudtaget föreligger).
För byggarbetsledaren utgör i detta fall arbetschefen en domi
nerande inflytandekälla liksom vissa andra byggarbetsledare.
Arbetschefens normativa förväntningar har visserligen i mindre
grad varit manifesta men i gengäld upplevts som en betydelse
full informationskälla beträffande vari arbetsledarens funktion
i företaget mer precist bestod (27).

Ledarskap i bemärkelsen underlättande av förväntningsutbyte
mellan befattningshavaren i en organisation utövar arbetsledaren
i mindre grad. Vissa kontakter tas med specialister men det är
i främsta hand som förväntningssändare till underordnade och
som exekutör som byggarbetsledaren arbetar (28. 29).

Ansvarssituationen upplevs av byggarbetsledaren som omfattande.
Dels upplever han sig som platschef ha en stor mängd direkt
underställda. dels rapporterar han och är ansvarig inför såväl
en arbetschef som byggnadschefen (30. 31).

Delegerar (jfr 8.4.4) gör byggarbetsledaren i stor utsträckning.
De problem som allt eftersom dyker upp får de underordnade söka
klara av på egen hand under förutsättning att viktiga saker som
inträffar rapporteras (32).

Byggarbetsledarens mest betydelsefulla förväntare kan utöver vad
som ovan angivits karaktäriseras på flera sätt. Förväntaren till
hör samma (företags)organisation (35) som byggarbetsledaren men
har högre hierarkisk status (38). Förväntningskomponentens makt
(36. 37) är befattnings- och erfarenhetsbaserad snarare än per
son- och utbildningsbetingad. Komplexiteten hos förväntarkom
ponenten är låg (34).

~far2.~f~r~~~~r.~~~.r~f~f~~~~~j~~~.Vidare framgick bl a i be
skr~vn~ngen av rollskeendet (kap~tel 7) vikten av att beakta
vilka objekt olika befattningshavare i vissa situationer refe
rerar till. Referensobjekten utgör också en källa till påverkan.
Beträffande byggarbetsledaren representerar hans underordnade.
dvs i första hand byggnadsarbetare. referensobjekt och då främst
vad gäller lönen. Byggarbetsledarens val utgör ett exempel på
ett s k spontant komparativt referensobjekt (jfr kapitel 6).
Normativa referensobjekt har han icke upplevt sig ha. Referens
objekten utgör en viktig referenspunkt vid en individs värdering
av bl a tillfredsställelsen med befattningen (som han anger som
god) (21. 39-44).

Rollsystem och vissa organisationsnivåbeskrivningar baseras bl a
på de studerade enskilda individernas uppgifter om sina respek
tive förhållanden. Jag väljer emellertid. som tidigare nämnts.
att sammanföra denna avgränsningsprocess av rollsystem till
efter genomgången av de enskilda befattningshavarnas beskriv
ningar av komponenterna och relationerna i rollskeendet. Det
betyder att jag fortsättningsvis i detta avsnitt tar upp andra
befattningshavare i organisationen på samma sätt som jag ovan
behandlade en av byggarbetsledarna.
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~~l.~~ff~~~!~~~V' I Företag l arbetar i linjeposition en individ
som betecknar Slg och i företagsstatistiken betecknas 'arbets
chef'. I den formella organisationen är denna befattning (som
tidigare framskymtat) överordnad platschefens/arbetsledarens (jfr
bilaga 2). Arbetsuppgifterna påminner om byggarbetsledarens, dock
inplacerade på en mer övergripande nivå. Planering och samordning,
som ofta av arbetschefer nämns som särskilt viktiga arbetsmoment,
gäller här för och emellan hela byggnadsplatser. Ekonomiskt in
riktade arbetsuppgifter anges oftare av arbetschefer än av bygg
arbetsledare (l).

Befattningen arbetschef tillfördes inte organisationen i och med
den här aktuella individen. En liknande befattning fanns tidigare
i företaget. Funktionen som arbetschef i företaget äger således
en viss kontinuitet. Den nuvarande arbetschefen upplever sig
emellertid ha en något annorlunda funktion än sin företrädare (2).
Denna förändring resulterade inte i en organisatoriSkt unik si
tuation, utan befattningen uppfattades såväl av innehavaren som
av andra organisationsmedlemmar som substituerbar, åtminstone för
en kortare tidsperiod (3).

Den funktionella integrationen, dvs beroendet av i första hand
den närmast överordnades prestationer i organisationen, upplever
arbetschefen som hög. Rent formellt antyder han dock svårigheter
att se en på arbetschefsbefattningen naturlig efterföljande be
fattning (4, 5).

(B~ Individen. Arbetschefens erfarenhetsbakgrund skiljer sig i
pr1~~ip·l~t;·från den som byggarbetsledaren ovan angav. Yrkes
mässigt har han ingen erfarenhet av arbets chefs funktionen i något
annat företags organisation. Han har heller ingen erfarenhet som
byggarbetsledare utan har närmast tidigare arbetat som timmerman
och då i ett annat företags organisation (ett medelstort byggnads
företag verksamt inom samma region som Företag 1). Arbetschefen
har emellertid arbetat länge som arbetschef i det nuvarande före
taget, men hans erfarenhet av (vad han själv anger som) för en
arbetschef centrala arbetsuppgifter är ändock begränsad (7-11).

Beträffande utbildningen skiljer sig arbetschefen i ringa grad
från den ovan redovisade arbetsledaren. Han har teoretisk skol
ning som ingenjör samt praktisk utbildning (= timmerman) (12, 13).

Arbetschefen har vissa aspirationer men är osäker på huruvida de
verkligen kommer att kunna realiseras. Arbetschefen upplever näm
ligen personligen den innehavda befattningen som en slags slut
befattning. Det kan tillfogas att han uttrycker tillfredsställel
se med sina arbetsuppgifter i befattningen (14, 21).

$~}.!~~iYi~f~f.r!lffi~~.~!1!.4!~.~~:.2!ffff~!~S'~.Liksom ovan
byggarbetsledaren anger arbetschefen kompetenskrav rörande den
egna befattningen som överensstämmer med den egna utbildningen
och de egna erfarenheterna. I detta fall betyder det att arbets
chefen anger såväl en teoretisk (ingenjör) som en praktisk (yrkes-

16-EFI
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utbildning) bakgrund som nödvändig. Han anger i enlighet med
detta t ex inte erfarenhet av arbetsledning (som han saknar).
Arbetschefens bedömning av den egna befattningens relativa
status i organisationen sammanfaller med dess formella status
(15-19) •

Arbetschefens upplevda befattningssäkerhet sammanfaller med
medelvärdet för samtliga branschverksamma. Det innebär att han
anser sig själv kontrollera/besluta om cirka hälften av de dag
liga arbetsuppgifterna. En viss befattningsosäkerhet kan spåras
i att arbetschefen påpekar att han skulle behöva ett antal
specialister i sin närhet, som icke f n finns representerade i
organisationen (personalmän, rationaliserare och folk syssel
satta med utvecklingsarbete) (20).

~~a~~.~~~ffiYf.f~fY~Vf~i~~fr.~~~.f~fY~~fff~'Arbetschefen be
skr1ver formerna för 1nflytandeutövandet i organisationen som
normativa. Orderbenägenheten är hög med undantag av relationerna
från olika specialister till arbetschefen (22-25).

Den sekventiella kontrollen sker under olika betingelser då
arbetschefens närmaste underordnade är geografiskt utspridda.
Hans sekventiella kontrollbeteende uppvisar i enlighet med
detta en viss heterogenitet. Bl a kan det dröja upp till en
månad innan arbetschefen skulle märka att en direkt underordnad
fungerar sämre än normalt. Arbetschefen uppger emellertid att
han snarast vidtar åtgärder när (om) han konstaterar presta
tionsförsämring. Den sekventiella kontrollen är således relativt
svag men handlingsbenägenheten i gengäld stor. Handlingsbenägen
heten är också en ingrediens i s k exekutivt ledarskap (26, 28,
29).

Ansvarssituationen upplevs av arbetschefen som omfattande, enär
han har omkring ett tjugotal direkt underställda (30, 31). Arbets
chefen noterar existensen av formell styrning av byggarbetsplatser
na, vilket bl a manifesteras i viss rapportskyldighet för de när
mast underställda platscheferna. Rapportkravet gäller även kalkyl
personal (33).

Arbetschefens beskrivning av sin syn på delegering är mindre re
striktiv än vad som kan skönjas i flera av byggarbetsledarnas be
skrivningar i bilaga 7. Arbetschefen låter sina underordnade (här:
platschefer) "i full frihet" utföra sina arbetsuppgifter (med
undantag för "stora" frågor) (32).

{FaG' Referenser och referensobJ"ekt. Arbetschefens påverkan från:o •• , •••••••••••••••••• , ••••••••••
referensobjekt är kompl1cerad, da han i olika avseenden (lön,
arbetsuppgifter och befattningsstatus) relaterar sig till olika
referensobjekt. Hans influensbild är m a o sammansatt. Det spon
tana referensobjektet vid värdering av de egna arbetsuppgifterna
utgörs av agglomeratet civilingenjörer. Arbetschefen refererar
således till en jämfört med honom själv högre utbildad kategori,
som dock samtidigt är just den kategori som till dominerande del
besätter arbetschefsbefattningar i organisationer. Referensobjektet
civilingenjörer har låg hierarkisk och funktionell komplexitet.
Referensobjektet tillhör såväl ett bransch- som ett professionellt
system.



229

Vid 1önejämföre1ser påverkas arbetschefen i främsta hand av agglo
meratet civilekonomer. Referensobjektet är också här av låg kom
plexitet med professionell anknytning. Det kan tillfogas att
Företag 1 icke innehåller någon civilekonom (ekonomichefen, t ex,
är gymnasieekonom).

När det gäller befattningsstatus ser arbetschefen den i relation
till ingenjörer i allmänhet i byggbranschen. Detta referensobjekt
äger en viss komplexitet (hierarkisk men icke funktionell) och
tillhör ett professionellt (ingenjörs-) agglomerat. Arbetschefens
ganska sammansatta referensobjektbild tycks genomsyrad av vissa
gemensamma drag, nämligen professiona1itet samt låg funktionell
och hierarkisk komplexitet •

.!2~3~2~2_!k~n,2!Uic.!:!.e!e.!!.

CA} Befattninfen. Den första i raden av specialistbefattningar,
;~m'j;g'~;d~~1;~r, är en s k 'ekonomichef'. Den motsvarar i
bilaga 2 ungefär befattningskoden 9004. Den beskrivning av arbets
uppgifterna som där anges överensstämmer väl med vad ekonomichefen
själv anger som viktiga/tidskrävande uppgifter (1).

Befattningen ekonomichef i Företag l skapades inte vid den nuvarande
befattningshavarens tillträde utan en liknande befattning existe
rade tidigare. Substituerbarhet föreligger enligt ekonomichefens
egen utsago och befattningen upprätthålls då aven (underställd)
kamrersassistent (själv upprätthåller ekonomichefen en redovis
ningsinriktad kamrersbefattning vid dennes tillfälliga längre
bortvaro) (2, 3).

Funktionell integration föreligger genom att ekonomichefen ut
trycker ett starkt beroende av den närmast överordnade befatt
ningshavaren (= VD). Beroendet består i att om den överordnade
till vissa delar missköter/skulle missköta sitt arbete så bedömer
ekonomichefen att det får svåra konsekvenser för hans eget arbete
(5) •

Befattningens status kan beskrivas på flera sätt. Den är inplacerad
(hierarkiskt) närmast under VD, innehavaren är chef för det eko
nomiska delsystemet (= ekonomiavdelning) i organisationen och be
fattningen är placerad i en hög löneklass. Ekonomichefen ser själv
sin befattning som på ett ungefär motsvarande ett mellanting (i
linjetermer) mellan arbets- och filialchef. Han anser sig således
överordnad en arbetschef (6, 19).

~~}.!~~iyi~~~. Ekonomichefen skiljer sig från andra befattnings
havare i Företag l genom att han har begränsad erfarenhet. Han
har bl a aldrig tidigare fungerat som ekonomichef, den tid han
hunnit verka i organisationen är kort (ca ett år) och hans samman
lagda erfarenhet i byggbranschen är obetydlig (7-11).

Ekonomichefen har en teoretisk utbildning på gymnasienivå men icke
någon form av akademisk kompetens typ civilekonom (12, 13). Han
formulerar vidare inga speciella aspirationer kring framtida posi
tionsinnehav, anspråksnivån förefaller i relation till nusitua
tionen låg (14).
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'r2.!~~!Y!~~~~.f~!~f!~~.f!l!.~!~.~~!~f~~~~~' Ekonomichefen skiljer
SLg fran de tLdLgare redovLsade befattnLngshavare i företaget,
eftersom han när han ser på sin befattning an~er en av honom
icke innehavd kompetens som lämpli~ast. Han föreslår nämli~en

utbildningen civilekonom. Dessutom tillför ekonomichefen krav
på praktisk kompetens typ bank- och byggföretagsarbete. Över
ensstämmelsen mellan hans egen utbildning/erfarenhet och den
han bedömer som nödvändig för befattningen är således ganska
låg (15-18).

Inkongruensen i ovanstående stycke kompletteras vidare aven viss
befattningsosäkerhet då ekonomichefen i relativt liten utsträck
ning själv avgör sina (dagliga) arbetsuppgifter. Han uppger sig
också sakna vissa specialistfunktioner i organisationen, vilkas
existens han bedömer skulle underlätta och klargöra den innehavda
funktionens gränser (20).

S~I~}.~~!~fiY~.f~rY~~f?i~&~f.9~~.f~rY~~f~f~.När det gäller
graden av normativitet L utsända förväntningar uppvisar ekonomi-
chefens situation en linjepersonalen (jfr ovan) likartad bild.
Ekonomichefen upplever således order som ganska vanliga. I re
lation till andra (icke ekonomer) specialister är ekonomichefen
mer försiktig (dvs mindre normativ) och uppfattar dessutom för
siktigheten som ömsesidig (22-25).

Ekonomichefen upplever ingen dominerande förväntare utan hans
uppfattning om befattningen är främst formad av de erfarenheter
han haft i andra företag (27). Den sekventiella kontrollen, möj
ligheten att vidtaga åtgärder vid icke uppfyllda förväntningar,
underlättas i ekonomichefens fall av hög geografisk närhet till
och hög kontaktintensitet med direkt underställda (26). Ekonomi
chefens benägenhet att initiera kontakter är hög, vilket tyder
på s k katalytiskt ledarbeteende. Den exekutiva typen av ledar
skap är däremot hos ekonomichefen mindre framträdande (28, 29).

Ekonomichefens 'kontrollspann' eller ansvarsomfång utgörs av sex
till tio direkt underställda. Han upplever vidare ansvar inför
både VD och överingenjör (3D, 31). Styrning sker från ekonomi
chefens sida med utgångspunkt från ekonomiavdelningen. Han sän
der ut en generell förväntningsmängd som bl a manifesteras i
rapporteringskrav på vissa befattningshavare inom Företag 1 (33).

Vad gäller delegering så låter ekonomichefen underställd perso
nal klara av de problem som allt efter som dyker upp dock med
ett krav på information om eventuella 'viktiga saker' som in
träffar (32).

~f,~2.~!~r~~~~r.~~~.r~!~r~~~~~j~~f'I likhet med vad arbets
chefen tidigare angav för sin del beskriver ekonomichefen en
komplex (komparativ) referensobjektsbild. När det gäller arbets
uppgifter relaterar ekonomichefen sig till bankkamrer, medan
han i lönehänseende jämför sig och sin situation med civil
ekonomer. Statusmässigt däremot vidgar han agglomeratet och
inrangerar sig bland 'högre tjänstemän' i allmänhet. Referens
objektens komplexitet är genomgående låg såväl hierarkiskt som
funktionellt. Systemtillhörigheten varierar och gäller utbild
ningssystem, yrkeskategorisystem och ett (mer obestämt) klass
system (40-44).
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.F:}.:,.2.:,.4_ !n_k.!l~y.!.e.E.a.E.e

$~2.~~!~~~~i~~~~. Den fjärde av de nio beskrivarna från Företag l
(bortsett fran företagets verkställande direktör) betecknar sig
'kalkylator' och etiketten sammantagen med de arbetsuppgifter han
anger som viktiga och tidskrävande i befattningen överensstämmer
väl med redovisningen i det formaliserade beskrivningssystemet
(jfr bilaga 2. 84o-serien) (1).

Kalkylerare fanns i organisationen före den här redovisade per
sonens tillträde. varför befattningen kan sägas äga kontinuitet
(2). Befattningen är vidare substituerbar - dock att andra kal
kylerare sällan övertar arbetet utan oftare en s k 'driftschef'
(3) •

Den funktionella integrationen beskriver kalkyleraren som svag.
Arbetet som kalkylerare är relativt oberoende av de närmast över
ordnades prestationer. Även om de senare skulle missköta sina ar
beten påverkar inte detta i nämnvärd utsträckning kalkylerarens
möjligheter att själv utföra ett gott arbete (4. 5).

Befattningens status kan karaktäriseras på flera sätt, bl a
via var i den formella organisationen. dvs på vilken hierar
kisk nivå, befattningen inplaceras. Kalkyleraren anser sig
underställd överingenjören men icke arbetschefen och ser sig
vidare som chef för en 'kalkylavdelning' (jfr nedan beskriv
ningen av rollsystern). Hans lön är, sedd i relation till öv
riga verksamma i företaget, låg, vilket gör att jag vill
foga en viss tveksamhet till den statusbild som kalkyleraren
själv förmedlar. Det kan i sammanhanget också noteras att
han hierarkiskt placerar sin befattning i organisationen mel
lan plats- och arbetschef (6).

$~2.f~~!Yf~. Den diskuterade kalkyleraren har tidigare erfarenhet
som byggarbetsledare i ett mindre byggföretag i samma region som
det nuvarande företaget huvudsakligen verkar inom. Han har
inte fungerat som kalkylator tidigare och är relativt ung. Den
erfarenhet han har är dock från byggnadssektorn. Det nuvarande
företaget är helt dominerande vad gäller hans aktuella förvänt
ningssituation (7-11).

Beträffande utbildningen har han teoretisk sådan på gymnasienivå
(ingenjör). Någon speciell kalkylutbildning har han inte (12. 13).
Han har aspirationer på att vidareutveckla sitt kunnande i rikt
ning emot en platschefsbefattning (14).

~~2.f~~iY!~~~~.f~!~~i9~.~i!!.~~~.~~~.~~t~~f~i~~~9'Kal~yleraren
anger som nödvändig kompetens för den nuvarande befattn~ngen in-
genjörsutbildning samt kalkyl- och byggplatserfarenhet (15-17).
Han saknar själv kalkylerfarenhet (18),

Kalkyleraren upplever sin befattnings innehåll som väl definierat
(kan det bero på att han tidigare varit byggarbetsledare?). Till
cirka sjuttiofem procent bestämmer han själv sina (dagliga) arbets
uppgifter och helt försumbar uppger han kategorin 'oväntade händel
ser' vara (20).
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(D,E' Normativa förväntnin~ar om förväntare. När det gäller norma-
~, ., , ~.•........ , .
t~viteten i de man~festerade förväntn~ngarnabör framhållas att
kalkylatorn i fråga saknar underordnade. I relation till sin när
mast överordnade upplever han den som stark, medan i relationerna
till andra (- icke kalkyl) specialister normativiteten är mycket
låg (order förekommer inte) (22-25).

I avsaknad av underställd personal utövar kalkyleraren (givetvis)
inget exekutivt ledarskap och därtill är hans initiativmängd låg.
Han fungerar heller ej som underlättare av förväntningsutbyte
emellan andra organisationsmedlemmar. Analogt resonemang som för
exekutivt ledarskap gäller även sekventiell kontroll (26, 28, 29).

Ansvar har kalkyleraren enbart för egna prestationer och då inför
'driftchefen'. Han upplever styrning av sin verksamhet (kalkyl
verksamheten) bl a via skriftligt manifesterade förväntningar
från inköps-, arbets- och 'driftcheferna', vilka i viss utsträck
ning influerar hur han skall agera. Styrning är dock i samman
hanget ett tveksamt begrepp, då inga utöver han själv till domi
nerande del arbetar i organisationen med kalkylfrågor. Delegering
är av samma skäl som ovan angavs här icke relevant (32, 33).

Kontrollen över kalkylerarens arbete sker bl a genom existensen
av två dominerande förväntare i organisationen. Kalkylatorn upp
lever att dessa individers normativa förväntningar på ett av
görande sätt påverkar hur han uppfattar sin befattning och där
med sina uppgifter. Den ene är den tidigare refererade 'drift
chefen' och den andre är hans företrädare i kalkylatorbefatt
ningen. Bägge deras såväl latenta som manifesta normativa för
väntningar, som percipieras och tolkas av kalkylatorn, kontrol
lerar - utövar ett dominerande inflytande över - kalkylatorns
arbete. 'Driftchefen' tillhör organisationen och har en hierar
kiskt överordnad position i förhållande till kalkylatorn. Det
är hans närmaste chef. Den förre kalkylatorn tillhör nu något
för mig okänt system, men informerade den här aktuella kalkyla
torn bl a om faktorer som rör förväntningsbilden när den senare
tillträdde (27, 34-38).

~f,~l.~~f~f~~~~f.~~?f~f?r~~~~~j~f~'Den aktuella kalkylera:en
uppv~sar en homogen~tet ~ valet av (komparativa) referensobjekt.
Han relaterar sig genomgående till kategorin byggnadsingenjörer
oavsett i vilket avseende jämförelser sker. Referensobjektet
kan beskrivas som funktionellt och hierarkiskt enkelt och till
hörigt en utbildningskategori som representerar en med referenten
jämförlig kompetens (40-44).

Efter redovisningen aven kalkylerare har jag genomgått nio indi

viduella situationsbeskrivningar (fyra i detta delavsnitt och fem

i bilaga 7) och därmed sökt ge en bild av dels vilken information

som inhämtats i varje analysobjekt, och dels antyda på vilka in-
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dikatorer beskrivningarna grundas. Detta material representerar

endast en del (men en betydande del) av den insamlade empirin.

Efter detta återstår avgränsning och analys av olika rollsystem,

redovisning av organisationsnivåunika egenskaper samt genomgång

av vissa prioriterade egenskaper hos valda delar i organisa

tionens mi lj Ö. Därefter skall j ag göra et t försök ti 11 en "sam

manfattande" karaktäristik av organisationen i Företag l i med

vetenhet om det våldförande en summering ohjälpligt innebär på

ett (redan ovan koncentrerat) empiriskt material.

12.3.3 Rollsystern i Företag l

Rollsystem avgränsas (som framgick i mer exakta formuleringar i

kapitel 9 (sid l75f), dvs erhåller intensionell mening, via exi

stensen av relationer mellan komponenter. Relationerna som av

gränsar rollsystemet måste antingen innehålla en gentemot roll

systemets miljö specifik ingrediens eller representera en hög

grad av beroende (jfr figur 9:2). De olika slag av rollsystem

jag nämnde och beskrev i kapitel 9 sammanfattas nedan i figur

12:3. I figuren framgår dels vilka typer av rollsystem som em

piriskt behandlas, dels i vilka egenskaper de beskrivs. Därtill

observeras i vilken grad systemen är organisationsspecifika.

Jag avser som tidigare framgått att, vad gäller rollsystem som

baseras på en specifik (intensioneli) ingrediens, här behandla

formella, funktionella, målbestämda, professionella och s k

geografiska system. De rollsystem som definieras via en särskild

intensiv grad av interaktion/beroende, ('naturliga' rollsystem),

tar jag också upp. Jag söker genomgående - oavsett slag av roll

system - utröna deras pregnans, komplexitet och status. Beträffande

mer detaljerad information om vad jag avser med dessa egenskaper

hänvisas till kapitel 9 (avsnitt 9.2).

Vid en analys av erhållna uppgifter om interaktionsMÖnster i
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~ professionella

~ 'naturliga

Figur 12:3 Olika slag av rollsystem och i vilka egenskaper
de beskrivs.

Företag 1 har jag funnit två delvis skilda s k naturliga rol1

system som bägge existerar internt i organisationen. Det ena

rollsystemet består av organisationens VD, ekonomi- och fastig

hetschefer samt förva1tnings- och ekonomipersonal. Ifrågavarande
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rollsystems pregnans är hög, dvs det råder klarhet bland organisa

tionens medlemmar om dess existens. Den speciella ingrediensen i

rollsystemet beskriver innehållet i en funktion (ekonomiskt arbete).

Varken utbildningsmässigt, geografiskt, formellt eller beträffande

målsättning föreligger däremot någon markerad homogenitet (se

vidare nedan). Det är svårt att få en klar uppfattning om roll

systemets status, då någon inplacering på en viss hierarkisk nivå

är svår att fastställa. Komplexiteten kan anges på flera olika sätt,

bl a i form av rollsystemets relativa omfattning i förhållande

till hela organisationen, den mängd hierarkiska nivåer som om

fattas samt de intensionella olikheter som kan föreligga. Kom

plexiteten förefaller - med beaktande av samtliga dessa egenskaper -

relativt hög (många hierarkiska nivåer, intensionella olikheter,

icke oväsentligt omfång i organisationen).

Det andra naturliga rollsystemet innefattar också VD, men är i

övrigt helt annorlunda uppbyggt. Komponenterna i systemet ut

görs (utöver VD) av överingenjören, inköpschefen, arbetschefen,

ett par platschefer och byggarbetsledare underställda de senare.

Detta rollsystems pregnans vill jag beteckna som mindre klar

jämfört med det i föregående stycke beskrivna. Den unika ingre

diensen rör i detta rollsystem områdena produktion och arbets

ledning, dock med det produktionsstödjande tillägget inköps

arbete. Beträffande de övriga i figur 12:3 ovan beskrivna egen

skaperna uppvisar detta rollsystem ingen homogenitet. Liksom

för det förstnämnda naturliga rollsystemet är det för detta

rollsystem svårt att ange dess status. Skälen är desamma. Kom

plexiteten är också i detta fall relativt hög men delvis annor

lunda till sin natur. Systemet är mer omfattande än det före

gående, innesluter också många hierarkiska nivåer, men de in

tensionella olikheterna är något mindre framträdande.

Tidigare forskningsresultat tyder på att det ofta föreligger en
tendens hos befattningshavare att ange kontakter med högre hierar
kiska nivåer på bekostnad av lägre dito. Indikatorerna är i detta
fall uppbyggda för att på olika sätt mäta denna eventuella bias.
Jämför hur indikatorn 45a (se bilaga 1) kompletteras och kontrol
leras av indikatorerna 45b, c och d. Genom de senare indikatorernas
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intensionella uppbyggnad erhålles en kontroll på den eventuella
snedvridningen i svaren på indikator 4Sa (eller vice versa).
Tabell 12:3 nedan söker åskådliggöra överensstämmelsen i svaren
mellan indikatorerna 4Sa och 45c i Företag l. I denna tabell fram
går att kongruensen är hög. Kontaktintensitetsangivelserna (a, b
och c i tabellen) överensstämmer nästan helt.

Indikator 4Sa

cba

c

Indi-

45b

kator b

c

1

b

1

Indikator 4Sa

c

Indi

kator b

4Sc

Tabell 12:3 Avgränsning av s k naturliga rollsystem. Jämförelse
mellan två indikatorer (45a och 4Sc). Skuggade rutor
anger förväntat utfall vid hög mellanindikator re
liabi litet.

Figuren 12:4 nedan söker illustrera den formella organisations

bilden i Företag l. Det kan noteras att företagets organisation

inte internt manifesterats i någon skriftlig s k organisations

plan. Som framgår av ovanstående rubrik är detta formella roll-

eke
I I
I I

------; I I
pcl fe:: I

:. I I I
I II kam Ial I förv I ass I
1-- L J

l-I-~T
I I
Ika I
'-----

r------
linke
I

I

I . k
I In I
1-- ...1

vd = verkställande direktör
öi = överingenjör
kam. ass = kamrersassistent
fc = fastighetschef
förv = förvaltare

Figur 12:4 Ett (funktionellt) formellt rollsystem. Se tabell 12:6
för förklaring till vissa av förkortningarna.



237

system också samtidigt funktionellt uppbyggt. De funktioner som

formellt planerats för organisationen är (utöver direkt produk

tionsledning): inköp, kalkyl, fastighetsförvaltning och ekonomi.

De funktionella rollsystem som relativt allmänt av de anställda

upplevs existera i organisationen är inköp, ekonomi och kalkyl.

De tre sistnämnda systemen äger således i min terminologi pregnans,

dvs de anges som separata system av huvuddelen av organisationens

medlemmar.

Systemens status varierar något med ekonomi- och inköpssystemen

högst och kalkyls idan något lägre. Komplexiteten varierar också

i viss mån, men är generellt sett ganska låg. Rollsystemen ifråga

omfattar vardera få individer i relation till hela organisationen,

de har ett visst men inte betydande hierarkiskt omfång samt upp

visar endast smärre intensionella olikheter.

När det gäller att bestämma huruvida det i en organisation exi

sterar rollsystem som bestäms av upplevda mållikheter begränsar

jag mig som framgick i kapitel 9 till att se på två aspekter

på detta. Jag behandlar dels ett slags 'aspirationsnivåsystem',

där likheter i personers aspirationer antages indikera gemen

samma målföreställningar, dels system med individer som anger

likheter i det arbetsuppgiftsbetingade tidsperspektivet. Det

senare innebär att jag söker se vilka befattningshavare i en

organisation som har samma tidsperspektiv, m a o på vilken

sikt de bedömer att deras beslut påverkar organisationen.

Bakom detta resonemang ligger tanken att en gemensam besluts

horisont leder till vissa gemensamma bedömningar/aktiviteter

i övrigt.

I Företag l uppvisar befattningshavarna en heterogen bild vad

gäller tidsperspektivet i sina respektive arbeten. Ekonomi- och

fastighetscheferna anger dock att de arbetar på en likartad sikt.

Det kan noteras att de ovan beskrevs som centrala komponenter i

ett av de s k naturliga rollsystemen. I övrigt förefaller bilden

splittrad eller oklar.
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Ett annat sätt att avgränsa målbestämda rollsystem är (som jag

ovan nämnde) genom att se på den eventuella förekomsten av gemen

samma karriäraspirationer, vilka t ex skulle kunna indikera ett

latent befordrings-(belönings-)system. Likartade yrkesmässiga

aspirationer anger endast kategorierna byggarbetsledare och kal

kylerare, där i bägge fallen befattningen arbetschef attraherar.

I Företag l har jag ej funnit geografiska rollsystem. Organisa

tionen är, med undantag för de rörliga, utspridda byggplatserna,

samlad på en plats. Några filialer eller andra slag av separata

enheter, som skulle kunna utgöra avgränsade rollsystem saknas

således. Några professionella (= utbildningsmässigt särpräglade)

delsystem har jag heller icke kunnat definiera i Företag l. Som

framgår i nästa kapitel (13) om två typ(företags)organisationer

förekommer professionella rollsystem - i den bemärkelse som jag

definierat dem - sällan i de här studerade företagen.

12.3.4 Organisationsnivåunika egenskaper

Som diskuterades i kapitel 8 (och som vidareutvecklas i appen

dix A om aggregering) kan inte ett företags organisation ute

slutande beskrivas med hjälp av egenskaper på en delnivå av

samma typ som den ovan genomgångna beskrivningen av individuel

la förhållanden. En organisation innefattar även komponent-

och relationsbeskrivningar av typ "emergent"-egenskaper, dvs

olika mer eller mindre nivåunika egenskaper, här dock begrän

sade till helhetsnivån (även rollsystem kan föras hit). Indi

vidnivåunika egenskaper nyttjas, av skäl som nämns i appendix

A, icke.

I främst kapitlen 4, 7, 8 och 9 utvecklade jag de kriterier som

låg till grund för inkluderandet av vissa organisationsnivåunika

föreställningar i detta arbete (och exkluderandet av andra).

Kriterierna grundades på en fördjupning och intensionell preci

sering av rollskeendebeskrivningen, vilket innebär en förankring

i främst förväntnings- och referens föreställningar. Resonemangen
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utmynnade dels i identifiering av ett antal system i organisationens

miljö, vilka behandlas nedan idelavsnitt 12.3.5, dels i en be

skrivning av systemet organisationen i egenskaper som storlek,

hierarkisering, centralitet, (funktionell) differentiering samt

unik ingrediens (el unik kompetens). Dessa senare egenskaper re

presenterar de organisationsnivåunika beskrivningarna. De är således

icke analytiska, som t ex egenskapen organisationens utbildnings

nivå, och de är icke heller strukturella, som t ex egenskapen

interaktionsnivå (i en organisation). Beträffande de analytiska

och de strukturella egenskaperna hänvisas dels till avsnittet

12.3.2 ovan, dels till aggregeringsdiskussionen i avsnitt 12.4

nedan.

I princip föreligger (jfr appendix A) "emergent"-egenskaper av

två slag, nämligen som komponentegenskaper och som relations

egenskaper. Jag diskuterar i det följande först och huvudsakligen

komponentegenskaper. på samma sätt som beträffande individuella

egenskaper idelavsnitt 12.3.2 och rollsystem idelavsnitt 12.3.3

redovisas dikotomisering och kriterier i bilaga 8.

(Komponent)egenskapen storlek (i bemärkelsen antal anställda i

en organisation) utgör på sätt och vis en slags "extensionell"

aggregering av samtliga individer. Beträffande denna egenskap,

vilken som framgått i kapitel 10 prioriterats och använts i

stratifieringsprocessen, hamnar Företag l i den minsta storleks

klassen (den tillhör dock inom denna grupp de mer betydande).

En annan (mer renodlad) "emergent"-egenskap på organisationsnivå

utgör, som angavs i ovanstående uppräkning, organisationens

hierarkisering. Den beskriver jag dels som organisationens

hierarkiska tyngdpunkt (på vilken huvudsaklig hierarkisk nivå

tjänstemännen i organisationen är inplacerade), dels i form av

ett hierarkiseringsindex, dvs förhållandet mellan antal tjänstemän

och antalet årsanställda arbetare. Den hierarkiska tyngdpunkten

är i denna organisation (relativt andra företag) låg. Hierarki-

serings index är också lågt i jämförelse med övriga organisationers

värden.
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Centralitet representerar en egenskap där jag söker karaktärisera

organisationens resurslokalisering vad gäller specialiserade pro

duktionsstödjande funktioner. Företag l:s begränsade storlek gör

denna beskrivning mindre intressant. Funktionerna är och kan

knappast vara annat än inplacerade på 'central nivå' eftersom

region/filial-kontor saknas. De produktionsstödjande funktionerna

är heller inte lokalt förankrade till en (eller grupper av)

byggarbetsplats(er). vilket åtminstone skulle varit teoretiskt

möj ligt.

En ytterligare "emergent"-egenskap utgör den (funktionella)

differentieringen i organisationen. De olika klasser som defi

nierar olikhet (och således differentiering) är de som redovisas

i bilaga 2. Företag 1 kan beskrivas som mer förvaltningscentrerat,

men mindre konstruktions- och planeringsinriktat än byggföretag

i allmänhet. Differentieringen kan beskrivas som relativt hög.

dvs i relation tilllinjepersonalens omfattning är antalet pro

duktionsstödjande funktioner stort. Differentiering eller sprid

ning kan också föreligga dels i form av regionala eller lokala

kontor. dels i form av faktiska verksamhetsområden. Företag l

är kontorsmässigt och verksamhetsmässigt koncentrerat. De unika

ingredienser (eller kompetenser) i organisationen som företags

ledningen. i första hand VD. identifierar kan beskrivas som hus

byggnadsteknologi och förvaltningserfarenhet. Nedan. i avsnittet

om prioriterade delar i organisationens miljö. behandlar jag de

"emergent"-egenskaper på organisationsnivå som rör relationsbe

skrivningar.

12.3.5 Prioriterade delar i organisationsmiljön

på organisationsnivån förekommer inte enbart komponentegenskaper

utan som tidigare nämnts också relationsbestämda egenskaper.

vilka i sin tur kan avgränsa system i en organisations miljö.

Ett sätt på vilket relationsföreställningar (på organisa

tionsnivå) preciserar komponenter/system i en organisations

miljö är via identifikation av förväntare på organisationen

i fråga. Det gäller här individer vilka upplever organisationen
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som en enhet. Individerna riktar följaktligen icke sina för

väntningar emot enskilda medlemmar i organisationen. Vilka

förväntare som är betydelsefulla när det gäller organisa

tionen som helhet kan bl a utrönas via uppgifter om inter

aktion och beroende. Observera den förut nämnda (kapitel 9)

begränsningen att interaktionsbestämningen här sker med ut

gångspunkt från information från medlemmar i den aktuella

organisationen.

Miljörelationer och betydelsefulla system i en organisations miljö

kan karaktäriseras på flera olika sätt. Ett sätt är att utgå från

en aggregerad relationsbild sammanställd på basis av information

från samtliga analysobjekt, vilket innebär framtagandet aven s k

'intressentbild' , och tillföra en beskrivning av hur Företag l är

relaterad till den. Ett annat sätt är att i stället utgå från

Företag l och dess relationer till system i miljön. Jag väljer det

förra sättet med hänsyn till denna studies komparativa och klassi

fikatoriska inriktning. Jämförbarheten emellan analysobjekt under

lättas vid användandet aven fastlagd struktur, vilken genomgående

relateras till varje enskil~ analysobjekt.

Beträffande Företag l kan dess system av miljörelationer närmast

karaktäriseras som heterogena. Det betyder att organisationens

relationsmängd är fördelad på ett stort antal olika delsystem i

organisationens miljö. Tyngdpunkten (hierarkiskt) ligger i Företag l

främst på låg s k linjepersonal, dvs det är i första hand bygg

arbetsledare och platschefer som upplever denna heterogenitet i

externrelationerna.

Den hierarkiskt lägre linjepersonalens situation påminner om vad
som brakar bet:eeknas I gränsbefattning' , dvs deras externa system
relationer och (organisationen externa) förväntningar är betydelse
fulla för hur de agerar (jfr Kahn et al 1964).

Andra relationsbestämda egenskaper i organisationens omvärld utgörs

av vad ett flertal författare betecknar som "organizational set",

dvs de system i organisationens miljö till vilka beroendeförhållan

den aven något annorlunda typ än de ovan redovisade upplevs. Det

gäller normativa referensobjekt i organisationens omvärld eller med

en annan term vad som på ett ungefär innefattas i ordet konkurrenter.
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Strategiskt ansvarig personal i Företag l anger företagsorganisa

tioner i samma storleksklass som normativa referensobjekt. Refe

rensobjekten preciserar de vidare till företag som verkar i samma

region och har en likartad inriktning av verksamheten. För Före

tag l utgör Företag 3 och Fåretag 16 normativa referensobjekt.

Ännu en väg att definiera beroenden mellan en organisation och

system/agglomerat i miljön är att söka utröna till vilka av dessa

särskilt starka beroendeförhållanden existerar. Jag har valt att

beteckna dessa system 'kritiska' miljösystem. För Företag l ut

gör kategorierna byggarbetsledare och arbetschefer s k kritiska

agglomerat. Det är de yrkeskategorier i miljön, som organisa

tionens medlemmar upplever särskild svårighet att inlemma i

organisation och vars medlemmar är av central betydelse för den

samma. Arbetsledare och arbetschefer representerar var för sig

agglomerat av funktioner som de studerade analysobjekten in

rymmer, men individerna i dessa agglomerat tillhör dock (exten

sionellt) icke analys objekten utan existerar som framgått i

analysobjektets miljö. De utgör på detta sätt såväl en referens

som förväntningskälla för organisationens medlemmar. Denna sorts

miljösystem kan sägas utgöra en slags "förlängning" av den orga

nisation som studeras.

12.4 ORGANISATIONEN I FÖRETAG l - EN SAMMANFA'ITNING1)

Vid redovisningen av den sammanfattade beskrivningen av organisa

tionen i Företag l kommer jag dels att utgå ifrån den egenskaps

klassifikation som beskrivs i appendix A, dels att arbeta med

en hierarkiskt uppbyggd analysprocedur. Det senare gäller den

"extensionella" och intensionella aggregeringen och förfarandet

illustreras i figur 12:5 nedan. Av figuren framgår vidare den

hierarkiska och funktionella differentieringen specifikt för

Företag 1. Två alternativa prioriteringar anges beträffande den

produktionsstödjande personalen. De baseras på hierarkisk res

pektive funktionell differentiering.

1) Detta avsnitt bygger i icke oväsentlig utsträckning på reso
nemangen om aggregering i appendix A.
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produktions
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total i företaget
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Figur 12:5 En hierarkiskt uppbyggd analysprocedur tillämplig vid
"extensioneli" och intensionell aggregering. Procent
siffrorna gäller Företag l.

Aggregeringsarbetet innebär bl a att jag söker knyta samman de

tidigare (delavsnitt 12.3.2) relativt detaljerade beskrivningarna

av respektive befattningshavares situation med den koncentrerade

formalisering som figur 12:5 och egenskapslistningen i tabell 12:4

nedan representerar. Av den senare tabellen framgår de s k indi

viduella och relaterande egenskaperna som sammanföres till s k

analytiska och strukturella egenskaper. Denna tabell utgör ett

koncentrat av de olika befattningshavarnas beskrivning, som ut

förligare redovisades ovan ide1avsnitt 12.3.2. Egenskapslistan

finns också redovisad i bilaga 1. Kriterierna för dikotomise

ringen av respektive egenskap är som tidigare nämnts redovisade

i bilaga 8.

Utöver ovannämnda egenskapstyper förekommer i denna studie, som

tidigare framgått, s k "emergent"-egenskaper på organisations

nivå. Dessa aggregeras varken "extensionelit" eller intensionellt

från individnivå, något som motiveras i appendix A. Någon mot

svarighet till tabell 12:4 blir således icke aktuell.

17-EFI
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u
<: P"1 u P U .., -"u

~
Ul .......... ..... ..... ..... u -" <Il <Il

FÖRETAGS ORGANISATI ON l <Il <Il <Il <Il <: ~ ..... ~ -"

I ...... . arbetsuppgi f ter •••••••••••••••• no no no no no no no no no
2. kontinuerlig ••••••••••.•••••••• N J J J J J J N J
3. substituerbar.................. J J J J J J J N J
4. formellt integrerad •••..••••••• J J J J N N J N N
5. funktionellt integrerad •••••••• J J N N J J J N N
6. status ••••••••••••••••••••••••• no h h h h h no no lä
7. befattn. erfaren ••••••••••••••• N J N J J N J N N
8. företagserfaren (A) •••••.•••••• J J J J J N J J J
9. före tagserfaren (B) •••••••••••• l i l l l l l l l

10. företagserfaren (C) •••••••••••• J • J J N N N J N
ll. a11m/bransch erfaren ••••••••••• J J J J J N J J N
12. teoretiskt utbildad •••••••••••• N N N N N J N N J
13. praktiskt utbildad ••••••••••••• J J J J J N J J N

-14. aspirationsnivi •••••••••••••••• J N I J J J N J J J
15. teoretisk kompetens •••••••••••• J J J J N N N N J
16. praktisk kompetens ••••••••••••• J N i J J J J J
17. priori terad kompetens •••••••..• p p p p p p p p P
18. funktionell kongruens •••••••••• J J N J J N J N
19. hierarkisk kongruens ••••••••••• J J J J J J J J N
20. befattninssäkerhet ••••••••••••• J J N J J N J N J
2l. befattningstillfredsställelse •• J J J J J N J J N
22. form A••••••••••••.•••••••••••• N J J J J J J J J
23. form B.......................... J J J J J J J J
24. form C••.•••••••••••••••••••••• J J N N J N N N N
25. form D••••••••••••••••••••••••• N N N N N N N N N
26. (sekvenser) kontroll ••.•••••••• J J J J N J N N
27. (dominans) kontroll •••••••••••• J N N N N N J N J
28. (exekutivt) ledarskap •••••••••• J J J J J N J N
29. (katalytiskt) ledarskap •••••••• N N N N J J J N
30. ansvar A••.•••••••••••••••••••• o o o o o o i i
31. ansvar B••••••••••••••••••••••• i b b b b b b b
32. delegering•••••.••••••••••••••• J J N J J J N J
33. styrning••••••••••••••••••••••• J J J
34. komp lexi tet •••••••••••••••••••• N N J
35. systemti llhörighe t ••••••••••••• J J J
36. makt A••••••••••••••••••••••••• bef bef bef
37. makt B••••••••••••••••••••••••• e e e
38. status •••••••.••••••••••.•••••• h h h
39. normativa referenser •••••••••••
40. komparativa referenser ••••••••• J J J J J J J J J

- 4l. komplexitet •••••••••••••••••••• N N N J J J N J N
42. sys temti llhörighet ••••••••••.•• N J J J N N J N J
43. status ......................... lä s s h h h s s
44. intensionell särprägel ••••••••• y y y u y y y u

--r--

• tomrum innebär osäkerhet om förhlllandet

= behandlas idelavsnitt 12.4.1.

Tabell 12:4 Individuella och relaterade egenskaper för varje
informationsgivare i Företag 1 (jfr delavsnitt
12.3.2). (J=ja. N=nej. no=norma1. h=högre. i=icke.
l=längst. p=praktisk. o=omfattande. b=betydande.
bef=befattning. pers=person. e=erfarenhet. lä=
=lägre. s=samma. y=yrke. u=utbildning.) Se ocksl
tabell 12:5:
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Låt mig exemplifiera aggregeringen av individuella beskrivningar

enligt ovan nämnda metod med några "celler" från tabell 12:4.

Jag väljer att behandla tre exempel av successivt ökad komplexi

tetsgrad. nämligen befattningarnas arbetsuppgifter, individernas

aspirationsnivåer samt referensobjektens komplexitet.

Hur de olika individerna i Företag l beskrivit sina arbetsupp

gifter framgår nedan i tabell 12:5. I denna organisation före

ligger med nyttjade distinktioner inga påvisbara speciella av

vikelser från det 'normala' (= beskrivningarna i bilaga 2) inne

hållet i respektive befattningar. Tabellens innehåll återspeglas

i beskrivningarna av organisationens befattningshavare (i delav

snitt 12.3.2 ovan). Inga komplicerade aggregeringsberäkningar

blir således nödvändiga vad gäller befattningsegenskapen.

egenskaper al A al B al G al D AG EkG InkG FastG kalk

l. arbetsuppgifter n n n n n n n n n

n =

al =
AG

EkG =
InkG

FastG
kalk

normala jfrt med bilaga 2

arbets ledare
arbetschef
ekonomichef
inköpschef
fas ti ghetschef
kalkylerare

Tabell 12:5 Egenskapen arbetsuppgifter dikotomiserad efter
individernas beskrivningar och med hänsyn till
befattningsnomenklatur tjänstemän

Den andra (individuella) egenskapen som jag redovisar utgör ett

exempel på en smärre komplikation av aggregeringsförfarandet.

Egenskapen (individernas) aspirationsnivå företer nämligen en

heterogen bild i Företag l. I detta fall blir ett beaktande av
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populationens (= analysobjektets) sammansättning (figur 12:5, ovan)

av större vikt än vid redovisningen ovan av arbetsuppgifterna i

befattningarna.

Om jag inledningsvis fokuserar på direkt produktionsledande be

fattningshavare (jfr figur 12:5) framgår; dels av de detaljerade

redovisningarnas av respektive befattningshavares situation ovan

idelavsnitt 12.3.2, dels av sammanställningen i tabell 12:4(pil);

att alla hierarkiskt lägre befattningshavare (med ett undantag)

har aspirationer att vidareutveckla och förändra den egna arbets

situationen. Arbetschefen (hierarkiskt hög) anger likaledes detta

slags aspirationer. Som en konsekvens av denna dominans från be

fattningshavare som anger förekomst av karriärsaspirationer mar

keras i kolumnerna 'prod låg', 'prod hög' och (total) 'prod' ett

'ja' dvs en 'nolla' (O) i tabell 12:6 nedan. Betr~ffande ekonomi

funktionen föreligger en avvikelse. Ekonomifunktionens personella

omfattning, (utgör som framgår av figur 12:5 ovan endast fem pro

cent av organisationen som helhet och drygt femton procent av

organisationens produktionsstödjande personal), medför endast

begränsade konsekvenser på aggregerad nivå. Av de hierarkiskt

höga produktionsstödjande organisationsmedlemmarna representerar

ekonomis idan cirka hälften, varför "cellen" 'prod stöd hög' på

verkas. I motsats till beträffande föregående egenskap uppvisar

således individernas aspirationsnivå i Företag l för olika aggre

geringsmängder en heterogen bild. Till övervägande del förekommer

'nollor' (O) men av skäl som ovan i detta stycke redovisades

också ett par 'ettor' (l).

Ytterligare empiriska aggregeringsproblem manifesteras vid be

traktandet av egenskapen kOmparativa referensobjekts komplexitet.

Komplexiteten framgår dels av den tidigare verbala beskrivningen

idelavsnitt 12.3.2, dels av sammanställningen ovan i tabell 12:4.

I detta fall blir populationens (analysobjektets) hierarkiska och

funktionella sammansättning avsevärt mer avgörande för aggregerings

utfallet. Majoriteten av byggarbetsledarna i Företag 1 har refe

rensobjekt med låg komplexitet, vilket får till konsekvens en

etta både i 'prod låg' och 'prod'. Det senare då arbetschefens
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FÖRETAGS ORGANISATION l

-l. arbetsuppgifter •••••••••••••••
2. kontinuerlig•••.••.••••••••••••
3. substituerbar .
4. formellt integrerad ••••••••••••
5. funktionellt integrerad ••••••••
6. status It •••• "'"

7. befattn. erfaren.....••....•...
8. företagserfaren (A) ••••••••••••
9. företagserfaren (B) ••••••••••••

10. företagserfaren (G) ••••••••••••
11. allm/bransch erfaren•••••••••••
12. teoretiskt utbildad •••••••••••.
13. praktiskt utbildad •••••••••••••
14. aspirationsnivå .
15. teoretisk kompetens ••••••••••••
16. praktisk kompetens •••••••••••••
17. prioriterad kompetens •••••.••••
18. funktionell kongruens ••.•••••••
19. hierarkisk kongruens •••••••••••
20. befattningssäkerhet •••••••••••.
21. befattningstillfredsställelse ••
22. form A .
23. form B..•••••..••.•••.•••••...•
24. form C•••••••••••••••••••••••••
25. form D•••..••.•.•••.••..••••.••
26. (sekvenser) kontroll •••••••••••
27. (dominans) kontroll •••••••••••.
28. (exekutivt) ledarskap ••••••••••
29. (katalytiskt) ledarskap ••••••••
30. ansvar A•••••••••••••••••••••••
31. ansvar B•.•.••••.••••.•...•••.•
32. de legering .
33. styrning .
34. komplexitet <Il I'
35. systemtillhörighet •••••••••••••
36. makt A••••.•.••..•.•.•..•.•••.•
37. makt B .
38. status .
39. normativa referenser •••••••••••
40. komparativa referenser •••••••••
41. komplexitet •...•.•...•••..•...•
42. systemtillhörighet •••••••.•••••
43. status .•••••..•.••••••.••••••••
44. intensionell särprägel •••••••••

Tabell 12:6 En sammanställning av dikotomiserings- och aggregeringsför
farandenas resultat vad gäller Företag l. Redovisningen är
begränsad till individuella och relaterande egenskaper. Se
vidare anslutande text.

= behandlas idelavsnitt 12.4.1.
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motsatta beskrivning (referensobjekten har hög komplexitet) indi

kerar en 'nolla' för kategorin 'prod hög'. 'Ettan' i (total)

'prod' bestäms av att sjuttiofem procent av arbetsledarna repre

senterar mer än hälften (= majoriteten) av samtliga (sjuttio

procent) direkt produktionsledande befattningshavare (= 'prod).

De produktionsstödjande funktionerna uppvisar också en heterogen

bild. Inköparen och kalkyleraren anger liksom arbetsledarna kom

parativa referensobjekt med låg komplexitet. Dessa representerar

i denna studie stödsystem på såväl hög (inköp tillhör 'stöd bög')

som låg (kalkyl tillhör 'stöd låg') hierarkisk nivå. Då det ovan

i figur 12:5 framgår att inköps- och kalkylsidan är ungefärligen

lika betydande i relation till ekonomi- och förvaltningssidan,

dvs att beträffande såväl det hierarkiskt höga som låga stöd

systemet råder oklarhet om aggregeringsutfallet, krävs ytterligare

information. Ett ytterligare detaljstudium av tillgänglig informa

tion om Företag l ger i detta (ovanliga) jämviktsfall det resul

tat tabell 12:6 illustrerar. Såväl 'stöd låg', 'stöd hög' som

(total) 'stöd' klassificeras som obestämbara, dvs varken som

'ett' eller 'noll'. Detta är förenligt med de klustertekniker

jag senare nyttjar vid komparationen och klassifikation (kapitel

14). Endast i ytterst få fall föreligger i de studerade företagen

den omfångsliga parallellitet som figur 12:5 beskriver för Företag

l vad gäller dess differentieringsutfall och som då vanligen medför

obestämbarhet. Totalmarkeringen för Företag l blir däremot en

'etta' (l), då totalt sextio procent (majoriteten) av befattnings

havarkategorierna (tre arbetsledare, inköpschefen och kalkyle

raren) angivit låg komplexitet.

Ovanstående resonemang har jag presenterat i avsikt att belysa

det aggregeringsförfarande som ligger till grund för beskrivningen

av analysobjekt vad gäller s k individuella och relaterade egen

skaper. Det följande avsnittet tar upp de s k "emergent"-egen

skaperna.
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12.4.2 Om behandlingen av "emergent"-egenskaper

De s k "emergent"-egenskapema framgår (utöver ovanstående redo

visning idelavsnitt 12.3.4) i bilaga l och av resonemangen i

kapitlen 8, 9 samt appendix A. I appendix A noteras av vilka skäl

det förfarande som ovan beskrevs beträffande delnivåegenskaper

här blir irrelevant. Endast en organisationsnivåbeskrivande samman

ställning är (definitionsmässigt) möjlig. Tabell 12:7 nedan visar

en sammanställning av Företag l beskrivet i "emergent"-egenskaper

na. Tabellen representerar dels en koncentration och formalisering

av den verbala framställningen idelavsnitt 12.3.3 till 12.3.5,

dels resultatet av dikotomiseringen egenskap för egenskap (jfr

l

l

I I

SO. omfång••.•.•...•.• ·····•·•
51. komplexitet •••••••••• •••·•
52. status •••••••••••• ••••••••
53. pregnans ••••••••••••••• •••
54. intensionell

särprägel •••••••••••• •••••

(professionella rollsystem)

l

l

l
l

(målbestämda rollsystem)

('naturliga' rollsystem)

45. omfång••••••••••••••••••••
46. komp lexi te t ••••••••.••••••
47. status ..
48. pregnans ••••••••••••••••••
49. intensionell

särprägel •••••••••••••••••

__b_il_a_g_a_8_)_· .,T;;;..O~Tt r -,fTO,;..;;,T

,... I I (funktionella rollsystem) l
O
O

O
l
O

O

I
O~

O

(formella rollsystem)

60. omfång••..........•.•.....
61. komplexitet •••••••••••••••
62. status ••••••••••••••••.•• •
63. pregnans ••••••••••••••••••
64. intensionell

särprägel •••••••••••••••••l

II

l
l
l
l

('geografiska' rollsystem)

75. storlek ..
76. hierarkisering A••••••••••
77. hierarkisering B••••••••••
78. (funktionell)

differentiering•••••••••••
79. (geografisk)

differentiering•••••••••••
80. funktionell centralisering
81. specifik kompetens A••••••
82. specifik kompetens B••••••

55. omfång••••••••••••••••••••
56. komplexitet •••••••••••••••
57. status ••••••••••••••••••••
58. pregnans ••••••••••••••••••
59. intensionell

särprägel •••••••••••••••••

65. omfång.................... 70. omfång••••••••••••••••••••
66. komp lexi tet. • • • • • . • •• • • • • . 71. komp lexi tet •••••••••••••••
67. status.................... 72. status •••••••••••••••.••••
68. pregnans.................. 73. pregnans •••••••••••••••••.
69. intensionell 74. intensionell

särprägel................. särprägel................. l
~-----------+--il 11-------------+---11

l 83. specifik kompetens C••••••
O 84. (potentiell) status ••.••••
l 85. intensionell särprägel ••••

86. storlek•••••••••••••••••••
O 87. (geografisk) förankring ••.

88. produktionsinriktning ••••
l 89. heterogenitet .
O 90. förankring A••••••••••••••
l 91. förankring B ..
O

Tabell 12:7 En sammanställning av Företag l beskrivet i s k
"emergent"-egenskaper. För vidare information hän
visas till anslutande text.
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Redovisningen av behandlingen av de s k "emergent"-egenskaperna

blir med nödvändighet kort, eftersom komplexiteten i förfarandet

är låg och de empiriska aggregeringsproblemen små (jfr appendix

A). I nästa kapitel, om två typ(företags)organisationer, redogör

jag för två olika metoder för att generera en typ(företags)orga

nisation. De beskrivningar av övriga trettiosju företag som ligger

till grund för dessa resonemang och utvecklandet av typologin i

kapitel 14 har samtliga erhållits via aggregering på det sätt

som ovan redovisats.
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13~TVA TYP[BYGGFÖRETAGSJORGANISATIO"'IER

I föregående kapitel redovisade jag utförligt hur individers

beskrivningar av sina organisatoriska förhållanden successivt

aggregerades till att utgöra en del aven beskrivning av ett före

tags organisation. Detta kompletterades med icke individnivåbe

skrivande egenskaper. på analogt sätt har jag också förfarit be

träffande övriga trettiosju analyserade byggföretag. Det skulle

dock (som tidigare påpekats) föra för långt att även för dessa

senare företag redovisa en lika detaljerad beskrivning som den i

kapitel 12.

I detta kapitel har jag mot ovanstående bakgrund valt att beskriva

två typ(byggföretags)organisationer. Ett annat motiv representeras

av önskvärdheten av ett perspektiv på analysobjekten som en helhet

i den här aktuella egenskapsmängden. De bägge beskrivningarna av

typ(företags)organisation kan sägas ge en översikt över företags

organisatoriska förhållanden inom populationen analysobjekt. Detta

specificeras sedan i nästa kapitel via olika klassifikationer och
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beskrivningen aven (företags)organisatorisk typologi.

Med typ(företags)organisation avser jag, vilket i detalj framgår

nedan, någonting skilt från 'företagsorganisatoriska typer'. Det

senare typbegreppet penetrerades utförligt i kapitel 2 (delav

snitt 2.2.1) och diskuteras ytterligare i ett konkretiserat

sammanhang i nästa kapitel. Prefixet 'typ' i konstellationen

typ(företags)organisation refererar i stället till statistikens

typtalsföreställning. Jag avser således att söka beskriva det

mest frekventa dikotomiseringsutfallet för respektive egenskap

i den från den utvecklade taxonomin avgränsade egenskapsmängden.

Det betyder, annorlunda formulerat att jag söker den 'typiska'

(företags)organisationen hos de analyserade byggnadsföretagen.

Observera således att de följande resonemangen behandlar två

typ(företags)organisationer och icke någon medelsvärdes- eller

medianbaserad beskrivning.

13.1 TVÄ SLAG AV TYP(FÖRETAGS)ORGANISATIONER

Som rubriceringen av detta avsnitt antyder arbetar jag fort

sättningsvis parallellt med två föreställningar om typ(företags)

organisation. Detta är avhängigt förhållandet att jag upplever

två olika principer för hur jag bör prioritera det empiriska

underlaget vid typutvecklandet som lika relevanta. I kapitlet om

urval (kapitel 10) betonade jag starkt individenheten som den rim

ligare basen vid bl a representativitets resonemang. Företags

enheten ägde i den beslutssituationen mindre relevans. Det

manifesterades kanske tydligast i mitt betonande i sammanhanget

av vad jag betecknade som "antalet verksamma individer".

I denna situation, på analysobjektnivå, är ovanstående ställ

ningstagande mer diskutabelt. De eftersträvade jämförelserna

mellan företag skulle kunna motivera en typföreställning grundad

på den mest frekventa beskrivningen sedd ur ett företagsenhets

perspektiv. Ett företag med många verksamma individer tilldelas

med detta betraktelsesätt samma vikt som ett företag med få
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anställda. Resultatet av detta förfarande har jag valt att fort

sättningsvis beteckna t yp(företags) organisation F, där 'F' står

för !öretagsenhetsperspektivet.

I likhet med de tidigare i kapitel 10 förda resonemangen ser jag

emellertid också i detta sammanhang ett individfokuserande per

spektiv på typ(företags)organisationsutveckling som rimligt.

Resultatet representerar då istället den typ av organisation som

de flesta byggnadsbranschverksamma enskilda individer arbetar i

- inte som ovan den mest förekommande typen av företagsenhet.

Den individfokuserande typen betecknar jag fortsättningsvis

typ(företags)organisation I, där 'I' står för individperspektivet.

13.2 TYP (FÖRETAGS) ORGANISATION F

Den typ(företags)organisation (=F) som utvecklats på basis av ett

företagsenhetsperspektiv erhålles via användandet av ett vägnings

förfarande. Vägningen gäller analysobjekten och baseras på det i

kapitel 10 beskrivna stratifieringsförfarandet och vissa rela

tioner mellan företagssampel och populationen i studien. Som fra~

går nedan av tabell 13:1 nödvändiggör skillnaden mellan sampel

och populationsfördelning vad gäller analysobjektegenskapen stor

lek ett vägnings förfarande.

analyserad objektens storleksfördelning
objektmängd 'små' 'medelstora' 'stora'

population 76% 13% 11%

stickprov 55% 18% 27%

Tabell 13:1 Fördelningen av företag på små, medelstora och stora
vad gäller såväl population som stickprov (procent).

Jag kommer i min redovisning av typ(företags)organisation F att

följa den disposition som använts bl a idelavsnitt 12.3.2. Redan
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på detta tidiga stadium vill jag inflika att skillnaden mellan å

ena sidan bilden av typ(företags)organisation F och å andra sidan

bilden av typ(företags)organisation I är relativt marginell. Dessa

bägge typ(företags)organisationer skiljer sig åt endast vad gäl

ler mellan tio och femton procent av de egenskaper som jag an

vänder för att karaktärisera analysobjekt. Procenttalet (tio till

femton) kan bl a tas till intäkt för att egenskapen storlek visser

ligen utgör ett viktigt karaktäristikon för ett analysobjekt men

att denna egenskap ändock bara i relativt begr3n~ad omfatt-

ning "förklarar" organisatoriska olikheter mellan analysobjekt.

Förfarandet när det gäller att ta fram en bild av typ(företags)
organisation F illustreras i nedanstående figur 13:1. Varje före
tagsenhets aggregerande egenskapsbestämning har lika värde vid

MEDELSTORA FÖRETAG

• • • • • • • • • • •

O 80%

1 20%

............

11 %
'-'-----'-'

sMÄ
FÖRETAG

76%

~~~~~~~t!=!
O ; I representerar
dikotomiseringsutfall

0.76·0. 0·1

--~0.39~O

Figur 13: l Det företagsenhetscentrerade förfarandet att skapa
en typ(företags)organisation.

vägningen oavsett det antal individer respektive företagsenhet
representerar. I figuren ges ett konkret exempel, vilket upp
repas i figur 13:2 i nästa avsnitt för att illustrera hur de
olika typkonstruktionsprinciperna ger olika resultat för vissa
utfall å egenskaps fördelningar.
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Befattningsbilden i typ(företags)organisation F utmärks av att

innehållet i befattningarna (jfr bilaga 2) i ringa utsträckning

varierar (1)1). Befattningarna är vidare kontinuerliga dvs lik

artade befattningar har funnits över en längre tidsperiod och

upprätthållits av flera individer efter varandra.

Substituerbarhet föreligger i den bemärkelsen att olika befatt

ningshavare i företagen. ofta för relativt långa tidsperioder.

upprätthåller varandras funktioner. Den funktionella integrationen

mellan individerna i (företags)organisationerna är hög. Beroende

förhållanden anges särskilt i förhållande till omedelbart över

respektive underordnad personal (3. 4).

Individernas erfarenhetsmässiga bakgrund i tyn(företags)organisa

tion F är genomgående av betydande omfattning. De har nästan över

lag åtminstone fem års erfarenhet av den befattning de under under

sökningsperioden (huvudsakligen) upprätthöll. Genomsnittssiffrorna

vad gäller individernas tid i den aktuella befattningen rörde sig

kring nära det dubbla.

Individerna i typ(företags)organisation F har vidare erfarenhet

från ett flertal andra företag utöver det i denna studie dem "till

delade". även om de varit påtagligt längst i ett specifikt före

tag (vilket givetvis ofta sammanfaller med det företag de arbetat

i under undersökningsperioden). Erfarenheterna från andra företag

än det undersökningsmässigt aktuella rör dock icke den befattning

de under undersökningsperioden upprätthöll,alternativt längst

fungerat inom. Vad gäller branscherfarenhet. till sist. är den

mer än sju år för nära nog samtliga befattningshavarekacegorier

(genomsnittssiffran ligger även här upp emot dubbla) (7-11).

Den erfarenhetsbild som ovan skisserades visar att flertalet verk-

l) Siffrorna inom parentes hänvisar här (liksom i kapitel 12.
avsnitt 12.3.2) till dispositionen i bilaga l. Vidare hänvisas
till bilaga 8 om beslutsunderlag för dikotomisering och diko
tomiseringsutfall.
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samma i branschen exponerats för en relativt speciell förvänt

ningsbild. De byggnadsbranschspecifika normativa förväntningarna

är dominerande liksom!!! byggnadsföretags och ~ specifik be

fattnings förväntningssituation. Dock kan erfarenheter såväl av

historiska förväntningssituationer som av organisationsexterna

förhållanden inte negligeras vid en djupare analys. Jämför reso

nemangen i kapitel 7, 8 och kapitel 14.

Utbildningen har för individerna i typ(företags)organisation F

i första hand varit praktisk och ofta direkt yrkesinriktad. Det

betyder att de verksamma i byggföretagen till stor del redan i

utbildningen anammat branschens särspråk och sätt att analysera

och angripa problem. Individerna har t ex deltagit i olika bygg

kurser, verkmästarutbildning och om de skaffat sig ingenjörskom

petens har den ofta haft en direkt anknytning till byggsektor

relevanta ämnesområden. Det kan i sammanhanget tillfogas att indi

viderna i typ(företags)organisationen äger och formulerar aspira

tioner kring egna framtida aktiviteter och funktioner (12-14).

När det gäller beskrivningen av relationen mellan individerna

och deras respektive befattningar företer den, i likhet med

resonemangen i ovanstående stycke, en påtaglig tonvikt på er

farenhetsförhållanden. Individerna anger vissa önskvärda kom

petenser för respektive befattningar och det visar sig dels före

ligga en påtaglig enighet om kraven emellan individer i lik

artade befattningar från olika organisationer, dels föreligga

en betoning av praktiska erfarenheter i förhållande till teo

retisk utbildning. I typ(företags)organisationen F upplevs

vanligen den existerande kompetensnivån som rimlig, möjligen

med undantag av det ekonomiska området, där i många fall en

beskriven innehavd kompetens icke motsvarar den som anges som

önskvärd (15-17).

Kongruensen emellan å ena sidan en individs bedömning av med en

befattning förenade krav på kompetens (utbildning/erfarenhet)

och å andra sidan individens uppfattning om den egna innehavda

kompetensen förefaller hög. Hög kongruens föreligger även vad

gäller individernas föreställning om respektive befattnings
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hierarkiska status i förhållande till övriga aktuella organisa

tionsmedlemmars bedömning. Denna kongruens emellan befattnings

internt och befattningsexternt grundade beskrivningar av vissa

ingredienser i relationen emellan individ och befattning utveck

las ytterligare vid ett beaktande av den individbeskrivande egen

skapen befattningssäkerhet. Individerna i typ(företags)organisa

tion F väljer till drygt femtio procent själva sina dagliga

(inom en ram. jfr bilaga 2. givna) arbetsuppgifter. Resterande

mängd fördelas på två knappa fjärdedelar vardera för inflytande

från andra individer i organisationen och s k oväntade händelsers

inverkan (18-20).

13.2.2 Förväntningar och refereranden

Typ(företags)organisation F utmärks utöver av ovanstående redo

visade individuella- och befattnings förhållanden även aven

speciell förväntnings- och referenssituation.

Relationernas normativitet varierar i typ(företags)organisationen

F emellan olika kategorier befattningshavare. Den är genomgående

stark vad gäller linjepersonal såväl upplevd hierarkiskt ovan

ifrån som utövad i den hierarkiskt motsatta riktningen. Norma

tiviteten är i stor utsträckning uttryckt i manifesterade för

väntningar (order är t ex vanligt i relationerna mellan individer)

men också i hög grad i form av mer implicita beroenderelationer.

Graden av normativitet försvagas vid två förändringar. dels vid

ett funktionellt/hierarkiskt fjärmande från det egna rollsystemet

(den egna befattningen). dels vid förflyttning emellan de direkt

produktionsledande och produktionsstödjande sektorerna (22-25).

Förekomst av sekventiell kontroll och utövande av exekutivt

ledarskap är förväntnings grundade relationer som karaktäriserar

typ(företags)organisation F i motsats till (respektive) dominans

(kontroll) och katalytiskt ledarskap (26-29).

Ansvarssituationen är vanligen i typ(företags)organisation F

extensionellt ganska omfattande. Organisationsmedlemmarna (bort-
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sett från de som helt saknar underställd personal) har sex till

tio direkt underställda befattningshavare. Intensionellt är

emellertid ansvars relationerna mer stramt reglerade. Konkret

innebär detta t ex att få befattningshavare upplever reella

ansvarsrelationer till en befattningshavare överordnad den när

maste chefen (30 ,31).

Inställningen till att delegera beslutanderätt i olika frågor

till underställd personal är relativt positiv i typ(företags)

organisation F. Flertalet individer anger att de i betydande

utsträckning tillåter underställd personal fatta främst situa

tionsbereonde l ) beslut. Det bör dock framhållas att det särskilt

gäller geografiskt separerade befattningshavarkategorier (32).

Även styrning, i den speciella bemärkelse jag definierat begreppet

i kapitel 8, förekommer allmänt emellan befattningshavare i denna

typ (företags) organisation. Ett undantag representerar situationen

för kategorin byggarbetsledare (platschefer). De beskriver sin

arbetssituation som relativt ostyrd (33).

Förväntarna är, för de i typ(företags)organisation F verksamma

individerna, komplexa, dvs förväntarna representerar ett hierar

kiskt och/eller funktionellt heterogent agglomerat. Vidare till

hör förväntarna vanligen förväntningsmottagarorganisationen och

de är mer sällan ett uttryck för extern normativ förväntningstill

försel. Den makt som förväntarna representerar är befattnings-

och erfarenhetsbaserad snarare än person- och utbildningsgrundad.

Förväntningsagglomeratets hierarkiska status är vidare vanligen

högre än förväntningsobjektets (34-38).

De normativa referenserna förekommer i typ(företags)organisation

F, men de är mindre vanliga. Omkring en av tre/fyra befattnings

havare i organisationen anger normativa referensobjekt som en

viktig inflytandekälla för agerandet i befattningen. Studiet av

l)
Distinktion mellan generella och situationsberoende beslut
är hämtad från Österberg (1967), där han bl a visar på de
centraliseringens lämplighet vid främst den sistnämnda
typen av beslut.
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de normativa referensobjekten representerar relativt jungfrulig

mark. Därför bedömer jag att en djupare analys här skulle kunna

tillföra det organisationsteoretiska området väsentlig kunskap.

Jag återkommer till detta i avslutningskapitlet. I de fall där

organisationsteoretiska området väsentlig kunskap. I de fall där

normativa referenser förekommer i typ(företags)organisationen

gäller de bl a speciellt skickliga kollegor/andra befattningshavare,

en (karismatisk) chef eller en företrädare i befattningen. Den

källa till påverkan som normativa referensobjekt utgör äger således

betydelse i organisationen. Det är dock på basis av resultaten

i denna studie för mig ännu inte helt klart hur generell och

betydelsefull denna påverkan är (39).

Komparativa referensobjekt är (i motsats till de i ovanstående

stycke beskrivna normativa) allmänna i typ(företags)organisation F.

Individerna refererar till dessa vid beaktandet av olika befatt

ningsbeskrivandeegenskaper såsom den egna befattningens hierarkiska

status och funktionella innehåll.

Referensobjekten kan (som framgått i tidigare kapitel) beskrivas

i samma egenskapsmängd som förväntare. Referensobjekten är i typ

(företags)organisation F komplexa, enär de varierar, beroende på

vilka (befattnings)egenskaper som är aktuella vid refererandet.

De valda referensobjekten är vidare representanter för ett agglome

rat till vilket referenten själv kan hänföras. De är också av unge

fär samma hierarkiska status som referenten själv. Myten om att

jämförare generellt sneglar mot hierarkiskt överordnade eller

mot de som beträffande en viss egenskap befinner sig i en gynnad

situation kan således ifrågasättas. Det kan tillfogas att agglome

ratet (som representerar referensobjekten sammantagna för en

individ) oftare intensionellt grundas på yrke än på utbildning.

13.2.3 Rollsystem

Typ(företags)organisation F innehåller rollsystem av flera slag,

nämligen naturliga, funktionella, målbestämda och formella roll

system. Däremot förekommer inte de s k professionella och geogra

fiska rollsystemen (i den bemärkelse jag definierat dessa).
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De s k naturliga rollsystemen är relativt små och okomp1exa; de

representerar sällan mer än tre funktioner och/eller hierarkiska

nivåer. Pregnansen, dvs den klarhet varmed systemet är etablerat

i organisationen i fråga, är ganska låg. Detta betyder att ro11

systemen inte på ett markerat sätt avtecknar sig från den övriga

organisationsmängden. Interaktionsintensiteten, som i detta fall

utgör kriteriet, uppvisar nämligen en kontinuerlig fördelning,

varför varje avgränsande betraktat på en aggregerad nivå inne

håller ett visst inslag av godtycke. Det funktionella innehållet

i de naturliga rollsystemen är vanligen till dominerande del

av produktionsstödjande slag.

Beträffande de funktionella och formella rollsystemen kan noteras

att de bägge i stort sett omfattar hela organisationen i fråga

och således kan beskrivas som komplexa. De formella rollsystemen

har därtill låg pregnans, dvs en icke obetydlig del av organisa

tionens medlemmar är oklara över den organisationsdesign som

företagsledningen söker etablera. Däremot är medlemmarna mer

medvetna om vilka olika funktioner (jfr bilaga 2) som existerar.

Dessa (funktionella) rollsystem äger således pregnans. Typ-

( - ) .. k' k f k' .. 1)foretags organlsatlon F har oc sa s un tlonsorganlsatlon

(i relativt få fall förekommer produktionsorganisation i bygg

branschen).

De s k målbestämda rollsystemen är vanligen i typ(företags)

organisationen F personellt mindre omfattande (färre än fem per

soner inklusive VD) och relativt okomp1exa. Komplexiteten är

låg då variationen i hierarkisk status och över funktioner är

obetydlig. Dessa system har genomgående hög status, dvs de är

inplacerade i organisationens absoluta topp. I systemen ingår

främst befattningshavare med direkt produktionsledande ansvar.

l) Med funktionsorganisation avser jag att en organisations
huvudsakliga indelningskriterium utgörs av funktioner som
de beskrivits i bilaga 2. Med produktionsorganisation avser
jag att en organisations huvudsakliga indelningskriterium
utgörs av produktionsenheter vilka vardera tillförts funk
tionella beståndsdelar.
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Organisationsnivåunika- och organisationsmiljöegenskaper

De organisationsnivåunika egenskaperna har tidigare utvecklats

(kapitel 8 och 9) och konkretiserats (kapitel 12 och bilaga l).

När det gäller typ(företags)organisation F inleder jag be

skrivningen med att titta på den hierarkiska och funktionella

differentieringen.

Typ(företags)organisation F innehåller knappt tjugofem procent

tjänstemän. Denna hierarkiseringsbeskrivning kan jämföras med

Gorpes (1969) för massproducerande industri angivna värde nära

trettiofem procent (se appendix B). Den hierarkiska tyngdpunkten

kan beskrivas på så sätt att mindre än trettio procent av befatt

ningshavarna tillhör den övre hierarkiska halvan. Den funktionella

differentieringen kan uttryckas så att cirka en fjärdedel av totala

antalet tjänstemän utgörs av produktionsstödjande personal. Det

senare är en jämfört med andra branscher låg siffra.

Den geografiska spridningen inskränker sig till existensen av

något enstaka filialkontor vad gäller typ(företags)organisation

F. Typföretaget är i enlighet med detta också funktionellt

centraliserat, dvs de olika stödfunktionerna är samlade centralt

till ett s k huvudkontor.

Typ (företags) organisationens specialkompetens är bred, dvs det

är en allbyggare snarare än en specialbyggare. Särkompetensen

beskrivs vidare av företagsledningen som snarare teknisk än

ekonomisk och som speciell kompetens anges också personalens

skicklighet och erfarenhet snarare än organisationsetikettens

slagkraft och därmed förenad good-will.

Vid en övergång till att betrakta organisationsmiljöegenskaper

hos typ(företags)organisation F tar jag (på analogt sätt som

tidigare i bl a kapitel 12) upp kritiska resurser, "organi

zational set" samt intressentbild.

De kritiska resurserna i typ(företags)organisationens miljö utgörs

av den hierarkiskt lägre linjepersonalen typ platschefer och arbets-
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ledare. Organisationens medlemmar upplever det svårt att externt

finna kompetent personal att tillföra dessa kategorier av be

fattningar.

Det s k "organizational set" som typ(företags)organisationen F

är utrustad med, består av företagsorganisationer av mindre

eller stor, men sällan medelstor, storlek (jfr stratifierings

klasserna). "The organizational set" har vidare en geografiskt

begränsad etablering, dvs deras verksamhetsområde begränsar

sig till en enstaka region. Produktionsinriktningen är i stort

likartad det refererande analysobjektets egen.

Intressentbilden, dvs de system i omvärlden med vilka individer

i typ(företags)organisation F interagerar, visar att befattnings

havarna genomsnittligen i sitt arbete interagerar med omkring

tio olika system i organisationens omvärld. Mest heterogena i

detta avseende är lägre linjepersonal (platschefer och arbets

ledare), vars interaktionsbild i normalfallet uppvisar upp

emot femtom olika inblandade miljösystem.

13.3 TYP(FÖRETAGS)ORGANISATION I

Typ(företags)organisation F, som ovan redovisades, grundades

som inledningsvis nämndes på företagsenheten, medan typ(företags)

organisation I, som jag i detta delavsnitt behandlar, utgår från

den enskilde individens situation.

Typ(företags)organisation I skiljer sig inte markant från typ

(företags)organisation F. De olikheter som nedan redovisas är

en konsekvens av olika vägnings tal för respektive strata (stor

leksgrupperingen av företagsenheterna som användes vid urvals

processen). De relativt marginella skillnaderna visar bl a

som nämnts att storleksegenskapen inte är en helt lyckad samman

fattande "förklaringsvariabel" , men skillnadernas existens an

tyder dock storleksegenskapens viktighet. Av figur 13:2 nedan
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framgår ett exempel på de bägge förfarandenas olika konsekvenser

på samma material. Jämför med figur 13:1 ovan.

******
o 80%

20%

******

sM! FÖRETAG

0.16'0.20'1
16%

12%1

****

**** MEDELSTORA FöRETAG ~O o:;;%:..--+- ~ ~_»..O. a:..-v-- 1

100%

****** STORA
FöRETAG

O 0%

1 100%

****** 72%

Figur 13:2 Det individcentrerade förfarandet att skapa en
typ (företags)organisation.

Jag begränsar, som följd av konstaterandena i ovanstående stycke,

min redovisning av typ(företags)organisation I till att omfatta

deegenskaper för vilka den skiljer sig från typ(företags)organisa

tion F. Det gäller dels egenskaper som intuitivt kan förknippas

med de nämnda variationerna vad gäller storleksegenskaperna, dels

egenskaper där variationen är mer oväntad. Till den förstnämnda

kategorin hänför jag avvikelser vad gäller rollsystem, där dels

de målbestämda är omfattande, dels geografiska rollsystem exi

sterar. De senare representerar i normalfallet produktionsenheter,

mer sällan utgör de hela enheter typ äktal ) resultatenheter.

l) Beträffande innebörden i detta begrepp hänvisas till
Anthony (1970).
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Andra storleks anknutna särdrag hos typ(företags)organisation I

är den geografiska spridningen, som i många fall är landsom

fattande eller åtminstone omfattar flera regioner. Vidare inne

håller "the organizational set" i detta fall större företag

(jfr stratifieringsklasserna i kapitel 10) med ett vidsträckt

verksamhetsområde.

Variationer emellan de bägge slagen av typ(företags)organisation

som är mer svårassocierade till storleksegenskapen är förändringar

i individernas referensobjekt. För typ(företags)organisation I

är de i motsats till för typ(företags)organisation F systemexterna,

dvs de återfinns i organisationens omvärld. Vidare är förväntnings

agglomeraten för individerna i typ(företags)organisation I icke

komplexa, vare sig funktionellt eller hierarkiskt, och den formella

organisationen är pregnant, dvs etablerad bland medlemmarna i orga

nisationen. I typ(företags)organisation I utgör, till sist, hög

linjepersonal (arbetschefer, filialchefer etc) de mest kritiska

resurserna.

Efter denna genomgång av två slags typ(företags)organisationer

och föregående kapitels detalj genomgång av ett företags organisa

tion ämnar jag i det följande kapitlet redovisa några företags

organisatoriska klassifikationer. Speciellt avser jag att be

skriva och analysera en (företags)organisatorisk typologi ba

serad på dessa klassifikationer.
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14~NAGRA KLASSIFIKATIONER
OCH EN TYPOLOGI

I detta kapitel redovisar jag ett antal (företags)organisatoriska

klassifikationer av byggnadsföretag och på basis av dessa framtar,

beskriver och analyserar jag en (företags)organisatorisk typologi.

Vidare behandlar jag spörsmål kring nyttjandet såväl aven taxonomi

som aven typologi. Jag behandlar avslutningsvis också en taxonomis

specificitet och flexibilitet (med undantag för tidsdimensionen,

som redovisas i avslutningskapitlet).

Mer konkret avser jag att i detta kapitel inledningsvis ge en

principiell skiss av utgångsläget för klassifikationsarbetet

och mer explicit än tidigare markera hur tidigare beståndsde

lar i detta arbete anknyter till detta moment (14.1 Några ut

gångspunkter). Figur 14:1 (nedan) avser att åskådliggöra detta.

Efter denna skiss tar jag upp olika sätt att klassificera/jämföra

analysobjekt och då särskilt tre slag av klusteranalys (14.2 Om

kluster). Jag övergår därefter till att behandla några med klass i-
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fikationsarbete förenade problem (14.3 Några klassifikations

problem). Problemen gäller enskilda egenskaper i en egenskaps

mängds betydelse för klassifikationsutfall, variationer i antalet

analysobjekt samt en analytisk (taxonomisk) ansats jämförd med

en empirisk dito.

I det därpå följande avsnittet (14.4 Tre klassifikationer) be

skriver jag tre delvis olika klassifikationer av denna studies

analysobjekt, nämligen byggföretags organisationer. Jag jämför

därefter dessa tre klassifikationer och söker framför allt lik-

heter.

Först efter den i ovanstående stycke refererade komparativa ana

lysen presenterar jag sedan en (företags)organisatorisk typologi

(14.5 En typologi) och penetrerar olika typer, dels med avseende

på vari deras relativa likhet består och dels med avseende på de

olikheter som dem emellan existerar.

Avslutningsvis återvänder jag till en mer teoretisk analys och

diskuterar bl a särskilt hur typologier kan användas av olika

berörda kategorier individer (beslutsfattare) (14.6 Om taxonomi

och typologisering).

14.1 NÄGRA UTGÄNGSPUNKTER

Resonemangen i det följande kring klassifikationer och typologier

grundas i huvudsak på två informationskällor, nämligen dels på

beskrivningen av vad föreställningarna 'typ' och 'klassifikation'

intensionellt representerar (jfr kapitel 2, särskilt delavsnitt

2.2.1 och kapitel 3), dels på den aggregerade beskrivningen av

studiens trettioåtta analysobjekt (jfr kapitlen 12 och 13). De

aggregerade beskrivningarna grundas i sin tur dels på den i

kapitlen 7, 8 och 9 utvecklade och presenterade (företags)orga

nisatoriska taxonomin, dels på resonemang om aggregeringsför

farandet i sig (appendix A). Det sistnämnda motsvaras aven

analys av hur ett till stor del individbaserat empiriskt material
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i en taxonomisk föreställningsram kan representera en del i en

analysobjektbeskrivning. Den (företags)organisatoriska taxonomin

är ett resultat av ett försök till tillvaratagande av vissa sär

språkliga komparativa fördelar vid organisationsbeskrivning

(jfr kapitel 4) och därmed sammanhängande särspråksutveckling

(kapitlen 5 och 6). Detta styckes resonemang kan relateras till

den inledande figuren (före innehållsförteckningen) och till

ett ursnitt av densamma redovisat nedan (figur 14:1).

En av de i ovanstående stycke nämnda mer centrala utgångspunkterna

för resonemangen i detta kapitel gäller typ- och typologiföre

ställningarna. Jag angav i kapitel 2 (sid 22f) att typ för mig

Om
val av särspråk
KAPITEL 4

Om
särspråk
KAPITEL 5 o 6

-.........-..--------..... ------Om taxonomin
Om aggrege-

KAPITEL 7 rings förfarande

KAPITEL 8 APPENDIX A
KAPITEL 9--- ------- ----Om typ- och Om beskrivning Om beskrivning

typologiföre- av ett bygg- av två I typiska'
ställningar företags byggföretags-

organisation organisationer

KAPITEL 2 (som referens-

KAPITEL 3 KAPITEL 12 punkt)

KAPITEL 13

KAPITEL 14 TYPOLOGIUTVECKLING

Figur 14:1 Några utgångspunkter för den i detta kapitel
redovisade typologi utvecklingen.
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representerade ett specialfall av begrepp. En typ innesluter en

mängd egenskaper som ordnats aven betraktare på ett (gpp1evt)

idealiserat eller renodlat sätt. Typen nyttjas icke i avsikt att

i möjligaste mån approximera till föreställningar om ett analys

objekt utan snarare för att med hänsyn till en viss klassifika

tionssituation förenkla dessa. En typ kan således med detta be

traktelsesätt sägas vara främst en pragmatisk konstruktion.

Med en typologi avser jag i enlighet med ovanstående resonemang

ett flertal typer härledda ur en gemensam egenskapsmängd. En

typologi kan baseras på en (eller flera) k1assifikation(er) från

en utvecklad taxonomi, där respektive avgränsade klasser ren

odlas och förenklas för att åstadkomma pregnans och identitet,

vilket i sin tur skall underlätta identifikation för betraktaren.

De etiketter på olika företagsorganisatoriska typer som nedan

väljs är således förenklingar och renodlingar. Etiketterna äger

ett visst mått av godtycklighet och approximerar som nämnts inte

främst till helheten av den samlade informationen utan snarare

till unikheter. Det betyder att enskilda klassers utfall vad

gäller en egenskapsmängd relateras till de bägge beskrivningar

av typ(företags)organisation som genomgicks i kapitel 13. Inten

sione11a likheter i avvikelsebeskrivningen utgör således typ

etikettunderlag.

14.2 OM KLUSTER

Skapandet aven (företags)organisatorisk typologi förutsätter

att analysobjekten, på basis av de egenskapsbeskrivningar som

för vart och ett av dessa föreligger, sammanförs i grupper

eller klasser på basis av kriterier på likhet och beslut om

metod för likhetsberäkning. I detta fall har jag använt mig

av två olika klusterprogram (ett hierarkiskt och ett icke

hierarkiskt).

Uppbyggandet av kluster förutsätter existensen aven korrela

tionsmatris. En sådan innehåller en beskrivning av ana1ys-



269

objektens parvisa likhet (korrelationer) på basis aven beaktad

egenskapsmängd. Likhetsbeskrivningarna utgör underlaget för

sammanförandena i klasser. Figur 14:2 (nedan) söker åskådliggöra

hur en sådan likhetsmatris är uppbyggd. De parvisa korrelationerna

mellan analysobjekten är beräknad på traditionellt sätt. Jämför

i detta sammanhang Ma1mqvist (1972).

995-CORRClUS PAGE 8
CORRElATIONSMATRIS FOR INOATA Till CllJ<;TFR PRnGPh'"

" Företag ~

0.0704

0.3099 0.• 7303

0.0 0.2000 0.2548

-0.2390 0.6179 0.6963 0.4708

0.5976 -0.0598 0.4781 0.18QO 0.2857
t.:l
<I)
>J
'Il...
~ 0.2881 0.5500 0.4332 0.2357 0.2451 0.41Rl

-0.3678 0.3882 0.4623 0.0 0.6746 0.2857 n.1741

l
0.0 0.4438 0.5230 0.7360 0.4260 0.3780 0.443B

0.6630 0.0555 0.3051 -0.2582 0.0250 0.4781 -0.2782

Figur 14:2 Ett fragment aven likhetsmatris. Siffrorna
anger korrelationer.

14.2.1 Icke-hierarkisk klusterana1ysl)

Vid det ena klusterförfarandet, s k icke-hierarkisk klusteranalys,

nyttjar jag både en s k interva1l-k1ustermetod och en s k ordina1

k1ustermetod. Oavsett den senare distinktionen formas detta första

slag av kluster genom att utgångspunkten tas i de två analysobjekt

som uppvisar den högsta inbördes korrelationen. Dessa två analys

objekt bildar embryot till det första klustret (= den första klassen)

under förutsättning att korrelationen dem emellan överstiger ett

specificerat minimivärde som forskaren valt (jag använder i denna

undersökning av skäl som nedan anges r=O,4 som minimivärde, dvs

likhetskriterium). Efter denna gemensamma start skiljer sig inter

vall- och ordina1k1ustermetoderna delvis åt.

1) Programmet är utarbetat av Institute for
Social Research, University of Michigan,
Ann Arbor, Michigan. Det är publicerat i
deras manua1serie (1971).
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Vid intervall-klustermetoden konstrueras genomsnittskorrelationen

för vardera av de oklustrade återstående trettiosex analysobjekten

med de i ovanstående stycke bägge klustrade analysobjekten. Nästa

(den tredje) enhet i klustret ifråga blir det analysobjekt (av de

trettiosex) som har den högsta genomsnittskorrelationen med de

två först avgränsade. Den följande (fjärde) enheten i klustret

erhålles på likartat sätt, dock att genomsnittskorrelationen he

stäms på basis av samtliga tidigare (= tre) till klustret förda

analysobjekt. Detta förfarande upprepas sedan tills det att det

valda minimivärdet underskrids. Observera här således minimivär

dets (= likhetskriteriets) avgörande betydelse för när ett kluster

avslutas.

När det första klustret har avgränsats förs de däri ingående

analysobjekten åt sidan och förfarandet upprepas för (ännu)

ej klustrade analysobjekt. Detta fortsätts så länge (givet mini

mivärdet) kluster bildas. Resterande analysobjekt listas som

oklustrerbara.

Vad gäller ordinal-klustermetoden så är den i stor utsträckning

uppbyggd på likartat sätt som intervall-klustermetoden, dock är

förfarandet vid själva klusterbildningen annorlunda. I stället

för att som vid intervall-klustermetoden söka högsta genomsnitts

korrelationer mellan varje enskilt oklustrat analysobjekt och de

klustrade dito, söker jag vid ordinalförfarandet för varje enskilt

oklustrat analysobjekt minimikorrelationen med bägge de två först

(enligt ovan) klustrade analysobjekten. Det analysobjekt som upp

visar den högsta minimikorrelationen med de bägge klustrade analys

objekten väljs som nästa klustermedlem om korrelationen på sed

vanligt sätt överstiger det i ovanstående stycken nämnda minimi

värdet (= likhetskriteriet).

Bägge de icke-hierarkiska förfarandena (intervall- och ordinal-)

ger ett antal kluster och specificerar därtill i vilken ordning

analysobjekten tillfördes desamma samt respektive aktuella korre

lationssiffror (jfr figur 14:3 nedan). Dessutom listas också

separat de analysobjekt som ej ingår i något speciellt kluster.
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~lusternummer

fbQ§I~E ~ ordning i vilken

/

analysObjekten
tillfördes klustret

ENTR TOT. ENTR ORDR
MEAN M/~ M/~ ORDR SPEC

företags-

uT:AME
11
s

24

1.353 0.300 0.107
1.231 0.300 0.044
1.245 0.044 0.044

l ****
2 ****
3 ****

NO FURTHER ITEMS ARE ELIGIBLE FOR THIS CLUSTER

ENTR AVG. AVERAGE CORRELATION OF THE ITEM WITH PREVIOUS
ITEMS IN SCALE. ONLY IF 'INTERVAL'

ENTR M/M MINIMUM CORRELATION OF ITEM WITH PREVIOUS
ITEMS IN SCALE. ONLY IF 'ORDINAL'

TOT. AVG. AVERAGE CORRELATION OF THE ITEM WITH ALL ITEMS
IN SCALE. ONLY IF 'INTERVAL'

TOT. M/M ITEM' S MINIMmI CORRELATION WITH ALL ITEMS IN
SCALE. ONLY IF 'ORDINAL'

Figur 14:3 Exempel på ett kluster och erhållen information
om detsamma (r här ~ 0,0).

14.2.2 Hierarkisk klusteranalys l )

Det andra huvudförfarandet som jag här nyttjat, s k hierarkisk

klusteranalys, utgår liksom det föregående förfarandet från en

likhets- eller korrelationsmatris (jfr figur 14:1 ovan). Det

hierarkiska elementet består i att ett successivt (ett i taget)

minskande av antalet kluster sker, vilket resulterar i ett slags

hierarkisering, där varje "gren" motsvarar en viss grad av lik

het.

Proceduren startar med att låta varje enskilt analysobjekt repre

sentera ett kluster. Det betyder i detta fall att i utgångsläget

föreligger trettioåtta kluster. Som ett första steg i klustrings

sekvensen sammanförs de två analysobjekt som uppvisar högsta lik

het med varandra till ett kluster. Detta resulterar i trettiosju

kluster. Nästa steg blir antingen att sammanföra ett av de reste

rande trettiosex analysobjekten med det bildade klustret till ett

större kluster eller att sammanföra två av de resterande trettio

sex analysobjekten till ett helt nytt kluster. Det sker genom att

l) Se fotnoten sid 269:
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de två analysobjekt/det analysobjekt och det kluster sammanförs

för vilka minimilikheten är maximal över alla par av analysobjekt/

kluster. Det kan noteras att endast ordinalskala nyttjas varför

rangordning är tillräcklig som mått.

Resultatet av användandet av det hierarkiska klusterförfarandet

framgår nedan i figur 14:4. Hierarkiseringen medför i detta fall

bl a att nyttjaren kan välja allt ifrån ett till trettioåtta

XXXXYX
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xxxxx y

xxxyxxxxxxx
yxxxxxxxyxx
XYXXXXXyxxx
XXXXXXXXXXX xxxxxx
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~
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(FÖRETAGSNUMME~)

',företagen l och 10 i samma kluster
vid fyra - ej vid fem kluster

Figur 14:4 Form av resultat från den hierarkiska
klusteranalysen.



273

kluster och han/hon erhåller samtidigt en likhetsbeskrivning för

respektive grad av uppspjälkning/klustring. Graden av godtycke

i att sammanföra till ett givet antal kluster framgår således.

I och med detta har jag redovisat de klusterförfaranden jag i

det följande nyttjar vid klassifikationerna av de trettioåtta

analysobjekten. Innan jag beskriver och analyserar det faktiska

klassifikationsarbetet vill jag visa på några komplikationer som

kan förekomma vid flerdimensionell analys och som är av speciellt

intresse i denna studie aven större egenskapsmängd.

14.4 NÅGRA KLASSIFIKATIONSPROBLEM

I detta delavsnitt behandlar jag tre problem som jag uppfattar

vara speciellt knutna till nyttjandet av stora egenskapsmängder

för att beskriva analysobjekt.Problemen omfattar en specifik egen

skaps relativa betydelse i en egenskapsmängd, vikten av (vid typ

utveckling) att ett enskilt analysobjekt ingår samt konsekvenserna

av att arbeta med en analytisk (jfr kapitel 3, delavsnitt 3.4.1)

snarare än med en empirisk ansats. Andra forskare som arbetat

med dessa problem är Johnson (1963) och Haas et al (1966) m fl.

14.3.1 En egenskaps relativa betydelse i en egenskapsmängd

Egenskapsprioriteringen, som resulterat i att varje analysobjekt

karaktäriseras via en specifik egenskapsmängd (jfr bilaga 1), är

en konsekvens av den forskningsprocess som inleddes i kapitel l

med problemupplevelse och syftesformulering och som via val av

särspråk manifesterades i den utvecklade taxonomin i kapitlen 7

till och med 9. Taxonomins förankring i tidigare forskning av

varierande empirisk omedelbarhet sammantaget med de mer områdes

generella krav som beskrevs i kapitlen 4 (jfr delar av tabell 4:1)

representerade en viktig del av beslutsunderlaget för egenskaps

prioriteringen. Egenskapsvalet har således varit en medveten be

slutsprocess, något som utmärker en taxonomisk ansats i motsats

till en klassifikatorisk (jfr kapitel 3).
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Det inledningsvis först nämnda klassifikationsproblemet rörde en

specifik egenskaps relativa betydelse i en vald egenskapsmängd

eller annorlunda formulerat utfallsklassifikationernas känslighet

för eller variation vid borttagande/tillförande aven enskild

egenskap. För att få en föreställning om detta för detta material

har jag utfört ett antal 'känslighetsanalyser'. Dels har jag

slumpmässigt valt ett antal egenskaper som jag i tur och ordning

uteslutit ur beskrivningen av analysobjekten. Detta har icke i

någon påvisbar grad påverkat utfalls typologin som presenteras

nedan. Resultatens känslighet för enstaka egenskaps förändringar

är således lAg.

Till detta resonemang kan också föras en diskussion av betydelsen

av viktning av egenskaper i en egenskapsmängd. Den av forskaren

valda viktningen för var egenskap är inte med säkerhet rimligare

än andra tänkbara. Här finns ett par olika vägar att reagera på

detta problem.

En väg att söka erhålla ett slags a priori information av egen
skapsvikter är genom att låta ett antal presumtiva klassifika
tionskonsumenter (ev också organisationsteoretiker) göra en egen
skapsviktsvärdering. Skälen som talar emot ett förfarande av
denna typ är flera, dels de potentiella klassifikationskonsu
menternas heterogena/situationsspecifika värderingar (se vidare
nedan) och dels de rent praktiska svårigheterna att på ett med
vetet sätt relatera dessa egenskaper med de givna intensionella
innebörderna till varandra. Egenskaperna utmärks nämligen bl a
av att de är relaterade till varandra på teoretisk nivå i en
taxonomi.

Jag har valt dels att utnyttja en taxonomis möjligheter till
a posteriori-vägning av egenskaper i en egenskapsmängd och dels
att söka förmedla en bild av i vilken utsträckning viktning av
beståndsdelar i den av mig valda egenskapsmängden (bilaga l)
förändrar utfallet. Med a posteriori-vägning menar jag det för
hållandet att en taxonomisk ansats innehåller en möjlighet att
variera egenskapsmängden vid klassifikation och tillföra olika
begränsningar och/eller vikter med avseende på olika egenskaper.
Mer om detta senare tar jag nedan upp i avsnittet om användning
av och situations relevans för en typologi.

Den nedan redovisade typologin har jag prövat med avseende på

egenskapskänslighet på två sätt, dels (som ovan nämndes) via

viktning av enskilda egenskaper och dels via användandet av

successivt växande egenskapsdelmängder. Det senare redovisar jag
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idelavsnitt 14.3.3 vid diskussionen av den valda analytiska

(taxonomiska) ansatsen.

14.3.2 Variation av antalet analysobjekt

Det andra problemet som ovan preciserades rörde huruvida resul

tatet av klassifikationer varierar med antalet analysobjekt som

innefattas. Om inte alla samplade företag klassificeras medför

det vissa konsekvenser för (i detta fall) vilka (företags)organisa

toriska typer som identifieras/konstrueras. Likhetsgraden mellan

två enskilda (företags)organisationer förändras icke, medan däremot

den utvecklade typologin blir mer eller mindre fullständig. Sär

skilt påverkas förekomsten av vad jag nedan betecknar som 'udda'

typer, dvs analysobjekt vilka avviker från samtliga övriga stude

rade och följaktligen representerar en 'egen' typ.

Denna brist vad gäller 'udda' (företags)organisatoriska typer,

som föregående stycke pekar på,indikerar ett mer generellt problem

vad gäller relationen emellan sampel och population. Urvalet har

visserligen skett på ett slumpmässigt, stratifierat sätt (som fram

gick i kapitel 10), men oavsett detta kan givetvis åtminstone

'udda' (företags)organisatoriska typer ha förlorats vid begräns

ningen av analysobjekten till samplets. Vid sampelbaserade typolo

gier bör detta senare hållas i minnet.

14.3.3 Taxonomins analytiska uppbyggnad

Det tredje inledningsvis i detta avsnitt angivna problemet rör den

analytiska taxonomiska ansatsen och de konsekvenser valet av denna

kan sägas medföra. Distinktionen emellan analytisk och empirisk

taxonomisk ansats beskrivs och penetreras i kapitel 3 (sid Slf).

Som framgått främst i kapitlen 7 till och med 9 har i denna studie

en successiv utveckling av taxonomins ingredienser skett med sär

skilt beaktande av tidigare författares såväl teoretiska som empi

riska material (= analytisk ansats). Taxonomin är därtill uppbyggd

på basis av olika slags egenskaper (jfr appendix A). Detta medför

1~Efl
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att det kan vara av intresse att se huruvida olikheter i utfalls

klassifikationer föreligger för olika delmängder av den totala

egenskapsmängden. där avgränsningskriteriet då sammanfaller med de

olika slag av egenskaper jag arbetar med.

Den spjälkning jag i första han tänker på gäller dels komponent

egenskaper på (hierarkisk) delnivå och dels relationsegenskaper

också på (hierarkisk) delnivå. Vidare tillkommer de re1ations

bestämda rollsystemen samt helhetsnivåunika egenskaper som sepa

rata enheter. Denna successiva ökning av egenskapsmängden i

etapper redovisar jag nedan ide1avsnitt 14.6.1 som en slags kän

slighetsanalys. Därtill redovisar jag vilka utfallsklassifika

tioner de enskilda slagen av egenskapsmängder (definierade enligt

ovan) ger.

14.4 TRE KLASSIFIKATIONER

I detta avsnitt avser jag att med utgångspunkt från resonemangen

i avsnitt 14.2 redovisa tre tänkbara klassifikationer och disku

tera dessas likheter/olikheter. De olika utfallen är (givet lik

hetskriteriet) en konsekvens av de olika klusterförfaranden som

ovan penetrerades. De två första klassifikationerna är icke

hierarkiskt uppbyggda medan den tredje konstruerats hierarkiskt.

14.4.1 Två icke-hierarkiskt grundade klassifikationer

Ovan penetrerade jag två olika typer av icke-hierarkisk kluster

analys. vilka jag betecknade interva11- respektive ordina1tekni

kerna. Skillnaderna i förfaringssätt beskrevs utförligt i samman

hanget. Ordina1förfarandet applicerat på de trettioåtta analys

objektens korrelationsmatriser ger med det av mig valda likhets

kriteriet (korrelationens miniminivå = 0.4) sex kluster av ana1ys-
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objekt (samt sex icke klustrerbara analysobjekt). Figur 14:5 nedan

söker åskådliggöra resultatet. Vad gäller kluster Al (jfr figuren)

är gränsen något diffus (det analysobjekt som först faller utanför

kluster Al har r '" 0.38). medan för klustren Bl. el. Dl, El och Fl

korrelationsdifferensen mellan sista inlämmade och först exkluderade

analysobjekt är omkring 0,15 dvs cirka tio gånger större.

Korrelationen mellan (företags)organisationerna varierar givetvis

inom respektive kluster. I kluster Al t ex är korrelationen emellan

två av företagen cirka 0,9.

Effekten av valet av likhetskriterium kan illustreras med att ett
korrelationskrav på t ex 0.6 skulle skapa fler småkluster och t ex
ur kluster Al utesluta företagen 20. 28. 33 och 35. Valet av likhets
nivån 0.4 kan visserligen i viss mån etiketteras som godtyckligt.
men det grundades rent faktiskt på en översiktsbild av likhets för
delningen för l. 2. 3••••• 38 kluster. Det visade sig (jfr delavsnitt
14.4.2 nedan) föreligga ett "glapp" på nära 0.1 emellan r '" 0.3
och r * 0.4. Önskvärdheten av ett "glapp" utgjorde det ena kriteriet
för mitt val. Det andra var kravet på att r ~ 0.4.

Intervalltekniken (jfr 14.2.1) genererar också den en klassifika

tion av de trettioåtta (företags) organisationerna. Figur 14:6 (nedan)

illustrerar resultatet av denna klusterbildning. Kriteriet på likhet

är oförändrat. men vad som ligger i begreppet likhet är i och med

att en annan teknik använts något förändrat. Också i detta fall

varierar givetvis likheterna emellan analysobjekten i respektive

kluster. Gränsen emellan de analysobjekt som innefattas i det stora

klustret (A2) och det mest lika av övriga (utanförstående) analys

objekt är (som ovan) opregnant. Avgränsningen är i detta avseende

klarare för övriga kluster.

Valet av flera klusterförfaranden är motiverat aven strävan att

söka komma till rätta med tekniska specificiteter. Något preferens

klargörande kriterium för val bland förfarandena har jag icke kunnat

formulera. Figur 14:7 (nedan) avser att visualisera överlappningen

mellan de bägge icke-hierarkiska arbetssätten. Som redan tidigare
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En klassifikation av studiens trettioåtta analys
objekt. Klassifikationen är icke-hierarkisk ochb::'" p' ordin.,fö"ö·o

°88

Figur 14:5

Figur 14:6 En klassifikation av studiens trettioåtta analys
objekt. Klassifikationen är icke-hierarkisk och
baserad på intervallförfarande.
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framgick aven hastig jämförelse emellan figurerna 14:5 och 14:6

förefaller förfarandenas utfall främst skilja sig vad gäller upp

spjälknings grad. De två stora klustren som erhölls via ordinal

förfarandet spjälkades i ytterligare två respektive tre delkluster

vid en intervall förfarande-baserad analys.

De mindre klustren visar en mer otydlig bild och osäkerhet om

klusterbildningen kan sägas föreligga inom det i figur 14:7

markerade punkterade fältet. Fyra av företagen är (givet den val

da likhetsnivå) oklustrerbara med bägge dessa tekniker, medan tre

företag endast tillförts något kluster med en av teknikerna. Ock-

~-

---~1,'7\
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I-
I
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I :·I •

se text .....:
ovan •·

intervall baserade---- kluster 00 ordina1baserade
kluster

Figur 14:7 Två klassifikationer av de trettioåtta företags
organisationerna. Bägge klassifikationerna är
icke-hierarkiska, den ena grundad på ordinal- och
den andra på intervalltekniken. Figuren är en
sammanläggning av figur 14:5 och 14:6.
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så för dessa senare tre företag upplever jag en viss osäkerhet

som fordrar kompletterande analys. Den kompletterande analysen

representeras i detta fall av den hierarkiska klustringsmetoden

(beskriven ovan idelavsnitt 14.2.2).

14.4.2 En hierarkisk klassifikation

Ovan redovisade jag två klassifikationer av analysobjekten. bägge

grundade på en icke-hierarkisk princip. I detta fall arbetar jag

med en s k hierarkisk klusteranalys men i övrigt med samma likhets

kriterium (r=0.40). Som ovan angavs utgjorde fördelningen av korre

lationsvärdena för respektive klusterstorlek (n=l. 2 • •••• 38) en

del av beslutsunderlaget för fastläggandet av detta kriterium.

Den hierarkiska klustermetodens resultat presenteras i figur 14:8

(nedan) sammantaget med den bakomliggande successiva hierarkiska

utvecklingen. Hierarkiseringen avbryts vid likhetsnivån r=0.40.

vilket ger åtta kluster och tre enstaka analysobjekt. Ju längre

spjälkningen fortgår,ju mer ökar korrelationen mellan (de successivt

fler) klustrens (färre) enheter. Extremfallet utgörs av trettio

åtta kluster där således varje analysobjekt bildar ett eget kluster

(med 'korrelationen' = 1.0). För att illustrera denna process har

jag i figur 14:8 infört en korrelationsaxel.

Resultatet av klassifikationen överensstämmer i mycket stor ut

sträckning med de ovan redovisade teknikernas utfall. Det största

klustret innehållande tolv företag är detsamma liksom den grupp

på åtta företag som intervall tekniken omslöt (där ordinaltekniken

inneslöt ytterligare distinktioner). Den grupp på sju företag

som ordinaltekniken avgränsade och som utgjorde en beståndsdel

i den mindre differentierande intervallmetodens största kluster

återfinns också här med undantag för ett företag (nr 27). Figur

14:9 nedan åskådliggör överensstämmelser och skillnader emellan

samtliga tre utfallsklassifikationer. Likheterna är som synes

mycket stora. Endast vad gäller ett fåtal företag upplever jag

fortfarande en oklarhet om klustertillhörighet/särart. Denna

osäkerhet diskuterar jag i nästa avsnitt (14.5) om en utveck-

lad typologi.
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gränsfall (kan ses som tre enstaka företag; jfr fig 14:9)

Figur 14:8 En klassifikation av studiens trettioåtta analys
objekt. Klassifikationen är hierarkiskt uppbyggd.

Efter denna genomgång av tre delvis olika sätt att generera

klassifikationer av byggnadsföretags organisationer fortsätter

jag med att söka applicera mina föreställningar om typer och

typologier på desamma. Jag tar därvid utgångspunkten i de tre
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Figur 14:9 Tre klassifikationer av de studerade trettioåtta
(företags) organisationerna. En klassifikation är
hierarkisk och två icke-hierarkiska. Av de senare
är en ordina1 och en intervallbaserad. Se vidare
avsnittet 14:2. Figuren är en sammanläggning av
figurerna 14:5, 14:6 och 14:8.

klassifikationer som ovan presenterats. Den sammantagna informa

tionen från dessa har etablerat ett klassifikationsresultat som

förefaller mer resistent emot avgörande förändringar baserade

på variationer i klusterteknik.
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14.5 EN TYPOLOGI

I detta avsnitt avser jag att mer i detalj analysera vilka egen

skaper som karaktäriserar olika kluster/klasser av analysobjekt

och utröna huruvida min tidigare (kapitel 2) redovisade typföre

ställning ger möjlighet att beskriva någon, några eller samtliga

kluster/klasser av företag som typer och etablera en typologi.

Figur 14:10 nedan åskådliggör en av mig på basis av de tre ovan

penetrerade klassifikationerna utvecklad typologi. Den represen

terar en redodling av figur 14:9 ovan. Jag har funnit åtta typer

av (företags)organisation hos de trettioåtta studerade byggnads

företagen. Fyra av dessa representerar vad jag valt att beteckna

som 'udda' (företags)organisationer (jfr också delavsnitt 14.3.2

ovan). Därtill kommer några få företag med oklar typtillhörighet.

Dessa olika typer beskrivs nedan i var sitt delavsnitt.

För varje (företags)organisatorisk typ redovisar jag vilka från

typ(företags)organisationerna (kapitel 13) avvikande utfall för

ett antal egenskaper respektive kluster/klass äger gemensamt och

vilka egenskaper jag extraherat och valt som typkaraktäriserande.

Jag motiverar också därvid mittI) val av etikett. Särskilt vill

jag framhålla att etiketterna i första hand valts av identifika

tionsskäl och i medvetande om att etikettsassociationer i av

etikettstilldelaren obeaktande riktningar icke är uteslutna.

Jag kommer också i min redovisning och analys av respektive

~öretags)organisatorisktyp dels att peka på olikheter som före

kommer inom ett kluster/en klass, dels visa att en (företags)orga

nisation tillhörig en viss typ för en (ev flera) speciell(a) egen

skap(er) kan vara mer lik en (företags)organisation av annan typ.

l)
Den extraherade egenskapsmängden har förelagts andra individer
som associerat sammanfattande beteckningar. Detta för att
något eliminera godtyckligheten. Det Slutgiltiga valet av
etikett har dock gjorts av mig själv.



284

komplexa
(företags)organisationen

Den oerfarna
\\~~öretagS)OrganiSa-

~onen

Ge~n profess
(företags)o
tionen

(företags;
organisati

satta
(företags)
organisationen

Figur 14:10 En typologi över (företags)organisation. Trettio
åtta byggföretag är inkluderade. Jämför i övrigt
figur 14:9 och anslutande text •

•
(ev 'unikt' företag. Jfr dock fig 14:8 och resonemangen på s

om klusterpregnans)
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Den största gruppen i fig 14:10 ovan {tolv (ev tretton) företag)

jag valt att etikettera 'den komplexa {företags)organisationen'.

De (företags)organisationer som ingår i detta kluster (som bildar

denna klass) utmärks av att de beträffande vissa egenskaper samt

liga skiljer sig från de två typ(företags)organisationer jag

redovisade i föregående kapitel. Dessa skillnader har jag funnit

i icke oväsentlig utsträckning äga en gemensam nämnare, som skulle

kunna motsvaras av begreppet 'komplex'. Jag har tidigare antytt

den intensionella preciseringen av begreppet 'komplex' vid diskus

sionen av ett mer specifikt fall av komplexitet, nämligen graden

av hierarkisk och/eller funktionell differentiering (jfr bl a

bilaga 1).

Den komplexa (företags)organisationen utmärks utöver av hierarkisk

och funktionell differentiering (jfr ovan) också aven vidsträckt

geografisk spridning av verksamheten över (och utöver) landet.

Komplexiteten i dessa tre bemärkelser gäller inte enbart analys

objektet utan därtill respektive analysobjekts "organizational set"

(jfr kapitel 9). Vidare äger individerna i den komplexa (företags)

organisationen en sammansatt referensbild där enskilda referens

objekt vanligen söks utanför den egna organisationen. (Företags)

organisationer av denna typ är vidare ofta (men inte genomgående)

av stort omfång. En (alternativt tänkbar) etikett som den 'stora'

(företags)organisationen är av detta skäl inte lämplig.

Den geografiska spridningen etablerar i respektive organisation

geografiska rollsystem (jfr kapitel 9, delavsnitt 9.2.2.4). Dessa

är ofta omfattande i förhållande till moder- eller huvudortsorga

nisationen. Komplexiteten i denna typ av (företags)organisation

understryks av det formella rollsystemets pregnans.

Ett annat drag som också utmärker de komplexa (företags)organisa

tionerna är en lägre normativitet upplevd på individnivå. Konkret

innebär detta bl a att de verksamma i respektive organisation

ganska sällan upplever att de av överordnade beordras att utföra

arbetsuppgifter. Inflytandeutövandet tar, i de fall det manifesteras,
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andra former. Denna säregenskap hos den komplexa organisations typen

är det emellertid svårt att omedelbart associera till den övrigt

sammanfattande komplexitetsföreställningen.

Innan jag beskriver den näst mest frekventa (företags)organisatoriska

typen ämnar jag ta upp de egenskaper för vilka jag funnit skillnader

emellan de enskilda företag som sammanförts under komplexitets

etiketten. Variationer emellan dessa företag existerar vad gäller

egenskaper som de målbestämda rollsystemens omfång, komplexitet

och särkompetens. Vidare varierar den hierarkiska tyngdpunkten

mellan de komplexa (företags)organisationerna och omkring hälften

av företagen har en typ av organisation som snarare bör betecknas

som produktions- än (den mer traditionella) funktionsorganisation.

Det föreligger också vissa variationer vad gäller delnivåegenskaper,

så t ex är individerna i olika grad erfarna (förväntningsinlärda)

från andra bygg(företags)organisationer och variationer föreligger

också vad gäller den individuella utbildningens relativa praktiska/

teoretiska förankring. Det skulle föra för långt att i detta

sammanhang mer i detalj redovisa existerande olikheter emellan

den redovisade typens enskilda analysobjekt. Aggregeringsförfaran

dets struktur (bl a medförande detaljerad, integrerad och till

gänglig information) ger dock vissa möjligheter att på en låg

förstoringsnivå beakta olikheter mellan analysobjekt vid ett

praktiskt nyttjande av taxonomin. Detta utvecklas nedan i reso

nemangen i avsnitt 14.6.

14.5.2 Den produktionscentrerade (företags)organisationen

Det näst största klustret i figur 14:10 (ovan) omfattar åtta bygg

nadsföretag och denna klass företag har jag, som rubriken visar,

valt att beteckna den 'produktionscentrerade' (företags)organisa

tionen. Denna typ av (företags)organisation uppvisar liksom den

föregående vissa påtagliga särdrag gentemot andra analyserade

företag i studien.
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Det formella rollsystemet (som i detta fall omfattar hela organisa

tionen är i produktionscentrerade (företags)organisationer relativt

okomplicerat med ringa funktionell heterogenitet och genomgående

uppbyggt som en produktionsorganisation. Målet vid uppbyggnaden

av företagens inre organisationer har icke varit homogena funk

tioner utan snarare 'breda' produktionsenheter.

De naturliga rollsystem som förekommer i denna organisationstyp

är både relativt omfångsrika och pregnanta men framför allt (i

detta sammanhang) produktionsbaserade. Kongruensen emellan det av

företagsledningen planerade formella rollsystemet och de reella

naturliga rollsystemen är hög och i bägge fallen produktionsenhet

baserade. Vidgandet av linjepersonalens funktion i organisationen

förstärker denna inriktning. De personer i de produktionscentrerade

organisationerna som har de flesta organisationsexterna kontakterna

är följaktligen den direkt produktionsledande personalen. De pro

duktionscenterade (företags)organisationerna uppvisar därtill en

(relativt företagen i ö) ovanligt heterogen kontaktbild, dvs de

organisationsexterna systemens representanter är funktionellt och

hierarkiskt olika.

Normativiteten i förväntningsutbytet inom den produktionscentrerade

(företags)organisationen är vidare hög, vilket förefaller överens

stämma med en traditionell beskrivning av linje- eller produktions

fokusering. Orderbenägenheten, även i relation till s k produktions

stödjande (= specialist-) personal), är t ex hög. Den enskilda

organisationen som en helhet uppvisar en låg andel tjänstemän i

förhållande till antalet årsarbetare, vilket jag betecknar som

en indikation på låg hierarkisering ('typ A'). En hög andel arbetare

understryker ytterligare produktions förankringen hos denna typ av

byggnadsföretag. Några ytterligare egenskaper utöver ovanstående

med föreställningen 'produktionscentrerade' sammanfattade, som

karaktäriserar de aktuella (företags)organisationerna har jag ej

funnit. Däremot föreligger som framgår nedan vissa variationer

mellan enskilda analysobjekt.
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En påtaglig olikhet är att de två företag som i den inledande

(icke hierarkiska) klassifikationen bildade en särskild klass

(jfr Fl i figur 14:5) i ett avseende skiljer sig ifrån de övriga

i klassen. Det gäller normativiteten i förväntningsutbytet,

där för dessa bägge (företags)organisationer ingen skillnad

föreligger jämfört med typ(företags)organisationerna som redo

visades i föregående kapitel. Vidare förekommer bland de pro

duktionscentrerade (företags)organisationerna smärre varia

tioner vad gäller de målbestämda rollsystemens existens och

omfång.

En ytterligare variation inom typen gäller de kritiska resur

serna i miljön (jfr kapitel 9), där vissa av de produktionscen

trerade (företags)organisationernas1edningssystem uppfattar

vissa kategorier produktionsstödjande personal som kritisk

resurs även om majoriteten anger viss direkt produktionsledande

personal. Slutligen kan nämnas att organisationsmedlemmarnas

referensobjekt i många fall är icke-komplexa och omfattar då

vanligen produktionsledande personal. Agglomeratet referens

objekt är erfarenhets- snarare än utbildningsbaserat i dessa

fall.

Även inom denna (företags)organisatoriska typ kan på en lägre

förstoringsnivå urskiljas individuella variationer för de en

skilda analysobjekten. Av samma skäl som angavs i kapitel 12

och ovan beträffande de komplexa (företags)organisationerna av

står jag här från denna omfattande detalj genomgång.

14.5.3 Den specialiserade (företags)organisationen

I klassifikationen i figur 14:10 (ovan) visades en tredje klass

(företags)organisationer, vilken innehöll sex företag. Jag har

för dessa valt typetiketten den 'specialiserade' (företags)

organisationen. Det som utmärker denna typ av (företags)organisa

tioner är ett flertal säregenskaper med en gemensam beståndsdel

som rör existens av, omfång för och innehåll i de produktions

stödjande (= specia1ist-) funktionerna.
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De specialiserade (företags)organisationerna utmärks av funktionell

differentiering, dvs de inrymmer inom sig ett stort antal olika

funktioner (definierade som i bilaga 2). Det formella rollsystemet,

som är funktionellt uppbyggt och omfattar hela organisationen,

understryker den specialistförankringen.

Individerna i de specialiserade (företags)organisationerna har

relativt ofta teoretisk utbildning, vilket kan ses som en förut

sättning för en reell funktionell differentiering i en organisation.

Kontroll sker i stor utsträckning genom förekomst av dominerande

förväntare (= dominanskontroll) och mindre ofta via exekutiva eller

specifika sekventiella aktiviteter (= sekventiell kontroll). Också

detta förhållande kan associeras till en mindre linjebetonande

(företags)organisation.

I några specialiserade (företags)organisationer (dock inte alla)

existerar professionella rollsystem (jfr 9.2.2.3), vilka i före

kommande fall grundas på den produktionsstödjande personalens

likartade utbildning eller specialkompetens. Kompetensen hos ana

lysobjektet som helhet upplevs av företagsledningen som smal och

djup ('specialbyggare'). En betoning av företagsetiketten och

till denna associerat renomme (refererande till den angivna kom

petensen) framfördes som ett viktigt moment. De kritiska resurser

na för denna (företags)organisatoriska typ utgörs i första hand

av produktionsstödjande personal med varierande specialkompetens.

Vidare är i den i detta delavsnitt beskrivna (företags)organisa

toriska typen individernas referensobjekt organisationsexterna

och sammantaget är re fe rens agglomeratets kriterieegenskap utbild

ning. Detta ser jag som förenligt med en specialiserad, funktionellt

differentierad och i stor utsträckning utbildningstung organisation.

Referensobjektens externitet är konsistent med en stark utbildnings

betoning i organisationen och en mer begränsad praktisk befattnings

och företagserfarenhet. Den specialiserade organisationen innehåller
• • o d o fO. f b k b k lik lO . " 1)~nd~v~ er som ~ssa or attare ru ar etec na osmopo ~ter •

l) Se vidare om denna föreställning:
Merton, R.K., Social Theory and Social Structure. Glencoe 1957.
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Även denna tredje (företags)organisatoriska typ företer vissa

inomtyp-variationer. De mer framträdande variationerna utgörs

av existensen/icke-existensen av professionella rollsystem

(redan behandlat föregående sida) samt av förekomst, omfång

och förankring hos målbestämda rollsystem. De senare utgörs ofta

(vilket i detta sammanhang icke förvånar) av produktionsstödjande

(= specialist-) personal.

Variationer som existerar på lägre detaljnivå behandlar jag som

tidigare påpekats icke i typredovisningen. Jämförelser av för

speciella ändamål valda ursnitt av analysobjekten diskuterar

jag nedan mer principiellt (14.6).

14.5.4 Den ointegrerade (företags)organisationen

Den sista icke-udda (företags)organisatoriska typen omfattar tre

analysobjekt. Denna typ, som representerar det fjärde klustret,

har jag valt att etikettera den 'ointegrerade' (företags)organisa

tionen. Det som enligt min bedömning utmärker detta kluster av

företag är en gemensam egenskapsmängd som kan sammanfattas med

föreställningen om bristande integration (företrädesvis emellan

komponenter/system i organisationen).

De ointegrerade (företags)organisationerna karaktäriseras av att

såväl den formella som den funktionella integrationen emellan

individer/befattningar är svagt utvecklad. Den bristande formella

integrationen är ett uttryck för bl a att respektive befattnings

havare upplever den egna befattningen som svår att relatera och

översätta till den övriga befattningsbilden i organisationen.

Det formella rollsystemet är därtill för organisationsmedlemmarna

diffust.

Vidare antyder individerna i den ointegrerade organisationstypen

befattningsosäkerhet. Såväl oklarhet om som avsaknad av förvänt

ningar upplevs av organisationsmedlemmar i den egna arbetssitua

tionen, samtidigt som de upplever en relativt förhållandena i andra

organisationstyper låg egen kontroll över de dagliga arbetsupp-
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gifternas innehåll. Något som också förefaller förenligt med denna

osäkerhet är individernas obenägenhet att utöva exekutivt ledarskap

och att deras ansvarssituation generellt i denna organisations typ

vad gäller omfattningen uppfattas som mer begränsad. Att befatt

ningshavarna i denna osäkerhetssituation över huvud taget agerar

(och det kanske huvudsakliga underlaget för detta) kan vara av

hängigt deras inlärning från rollskeendesituationer i andra före

tag och då kanske i en liknande befattning. Den senare erfarenhets

bakgrunden (= aven liknande befattning) är nämligen något som ut

märker individerna i de ointegrerade (företags)organisationerna.

Utpräglad funktionell differentiering och hög hierarkisk tyngdpunkt

('övertung' organisation) är ytterligare egenskaper som pekar i

integrations försvårande riktning och vilka just utmärker den ointe

grerade (företags) organisationen. Detsamma gäller beträffande exi

stensen av större, komplexa, målbestämda rollsystem med främst

produktionsstödjande personal.

Inomklustervariationer existerar också för den i detta avsnitt

redovisade typen av (företags)organisation. En delmängd byggföre

tag uppvisar svag kongruens mellan å ena sidan en enskild individs

uppfattning om den egna befattningens relativa hierarkiska status

och å andra sidan i organisationen relaterade individers föreställ

ningar om förhållandet. Vidare ser individerna i ett par byggföre

tag respektive befattningskomponenter i avsaknad av kontinuitet.

I ö uppvisar den ointegrerade organisations typen inga speciella

variationer i de egenskaper som utvecklats på basis av den utar

betade taxonomin för (företags)organisation. Jämför de delavsnitts

avslutande resonemangen för respektive organisations typ ovan.

14.5.5 (Företags)organisatoriskt 'udda' företag

Bland de byggföretag som icke inkluderats i någondera av de fyra

ovan redovisade klustren existerar dels s k (företags)organisa

toriskt 'udda', dels klassifikationsmässigt oklara företag. Den

första kategorin ('udda') representerar de företag vars organisa-

2~EIT
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tionssituation icke påminner om något annat företags (eller

klusters). Organisationssituationen är således unik för detta

sampel. Unikheten är emellertid enbart sampelrelativ, vilket

följer av att den typ av företag det enstaka analysobjektet

manifesterar mycket väl (men inte säkert) kan existera i fler

tal i populationen. Den andra gruppen, de i klassifikationshän

seende oklara företagen, utgör en form av restpost, då de icke

med i övrigt nyttjat likhetskriterium kan tillföras någondera

av de ovan redovisade klustren. De inrymmer heller icke unika

egenskapsmängder, vilket enligt ovanstående resonemang skulle

motivera att de klassificerades som 'udda'.

Den första i raden på fyra udda (företags)organisatoriska typer

utgör den 'oerfarna' (företags)organisationen. Det som skiljer

detta byggföretags organisation ifrån de övriga studerades är

en egenskapsmängd som beskriver den individuella erfarenhets

nivån i organisationen.

Individerna i den oerfarna (företags)organisationen utmärks av

att de har ringa erfarenhet av verksamhet i den vid undersök

ningstillfället innehavda befattningen såväl i det aktuella

byggföretaget som i allmänhet. Denna avsaknad av tidigare roll

skeendeerfarenheter med relativt omedelbara överföringsmöjlig

heter förstärks av brister vad gäller andra fasetter av erfaren

hetsbegreppet. Erfarenheter från andra organisationer över huvud

taget (oavsett innehavd befattning) saknas, liksom en längre tids

verksamhet inom byggsektorn.

Underlaget för individernas agerande är vidare i mindre utsträck

ning förankrat i en praktiskt inriktad yrkesutbildning utan mer

i en relativt generell teoretisk skolning. Existensen av och till

liten i organisationen till kontroll typ dominerande förväntare

kan ses som ytterligare ett uttryck för en bristande individuell

personlig erfarenhet som svårligen kan ligga (okompletterad) till

grund för situationsbeslut.
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En egenskapsmängd som också karaktäriserar den oerfarna ~öretags)

organisationen, men som det förefaller mig osäkert om den indi

kerar just bristande erfarenhet, beskriver existensen av ett stort,

komplext och pregnant naturligt rollsystem. Detta naturliga roll

system kompletteras av ett stort och komplext målbestämt rollsystem.

överlappningen emellan dessa system är stor. Det naturliga roll

systemets omfång och pregnans tyder på en hög interaktionsintensi

tet mellan komponenter/(roll)system i organisationen. En mer speku

lativ reaktion på detta skulle kunna vara att betrakta denna osed

vanligt höga interaktionsmängd som sammanhängande med just den

individuella erfarenhetsbris ten (och avsaknaden av överföringsmöj

ligheter) •

Den andra av de fyra s k udda (företags)organisationerna och den

sjätte i raden av typer (jfr figur 14:10) har jag valt att beteckna

Iden professionella (företags)organisationen~

De egenskaper som särskilt utmärker den s k professionella (före

tags)organisationen och som utgör underlaget för mitt etikettsval

är i första hand den teoretiska utbildningen, existensen av s k

professionella rollsystem med hög hierarkisk status, den speciella

förväntningsbilden samt organisationsenhetens kompetensbas.

Den teoretiska skolningen hos individerna föreligger parallellt

med en yrkes-/befattningserfarenhet förvärvad i andra företag än

det under studieperioden aktuella. Den tidigare verksamheten i

andra (företags)organisationer är därtill tidsmässigt mer omfat

tande än den verksamhet som bedrivits i det nuvarande företaget.

Rekryteringen av individer till organisationen har således gällt

redan yrkesvana befattningshavare som verkat länge i något/några

andra företag i branschen. Vidare kan noteras att befattningarna

av innehavarna sällan uppfattas som substituerbara. Detta skulle

kunna tyda på långtgående professionella krav och/eller specifika

befattningsmängder.
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Styrning, definierat på det sätt som beskrevs i kapitel 8 (del

avsnitt 8.4.5), förekommer i mindre utsträckning i den profes

sionella (företags)organisationen liksom refererande till system

tillhöriga referensobjekt. Bägge dessa förhållanden är enligt min

mening förenliga med den övergripande etikett jag valt (och det

övriga underlaget för densamma).

Styrning förutsätter perceptionen av ett kollektivs homogenitet
i någon bemärkelse, vilken utgör underlag för förväntningssän
dande med ett gemensamt innehåll. Det senare förefaller mer svår
realiserbart i en intensionellt relativt förgrenad och splittrad
organisation som den professionella. De systemexterna referens
objekten antyder att individerna i organisationen sannolikt kan
ses som 'kosmopoliter' (jfr fotnot på sid 289).

Som framgick i detta delavsnitts inledning existerar professionella

rollsystem i den aktuella organisationstypen och då på en hög

hierarkisk nivå i organisationen. Dessa rollsystem utmärks bl a

aven hög hierarkisk tyngdpunkt. Organisationens kompetensbas är

(i förhållande till övriga företags) ovanlig. Företaget har näm

ligen en specialiserad produktionsinriktning och ledningen be

dömer att särkompetens snarare föreligger inom det ekonomiska

än inom det tekniska området. Särskilt noteras den vikt företags

ledningen lägger vid företagets hos potentiella beställare

etablerade renomme.

Ytterligare en egenskap som utmärker den professionella (före

tags)organisationen är funktionell decentralisering, dvs de

flesta speciella funktionerna i organisationen är icke koncen

trerade till företagets huvudsakliga verksamhetsort utan för

delade regionalt. Detta särdrag har jag svårt att relativt

omedelbart associera till den ovan valda etiketten 'professionell'.

Den tredje av de fyra (företags)organisatoriskt udda typerna av

byggföretag har jag (kanske något kryptiskt) valt att etikettera

'den passiva (företags)organisationen'. Jag hoppas att det av

min följande analys skall framgå på vilka grunder.
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Individerna i den passiva (företags)organisationen utmärks

av att deras aspirationsnivå är låg. De varken ser eller

strävar emot andra befattningar för sin framtida förvärvsverksam

het. De referensobjekt de väljer har genomgående högre relativ

hierarkisk status än deras egen innehavda befattning. Bägge dessa

egenskaper kan enligt min mening associeras till föreställningen

om en 'passiv' organisation (aspirationer saknas; referensobjekten

'kväver').

Ytterligare säregenskaper för denna organisations typ som pekar

emot passivitet beskriver förväntningsnormativiteten, avsaknaden

av naturliga (= interaktionsbaserade) rollsystem samt icke-existensen

av vissa speciella inflytanderelationer (exekutivt ledarskap, sekven

tiell kontroll och delegering). De normativa förväntningarna är

inte bara mindre normativa till formen (benägenheten att ge liksom

beredvilligheten att acceptera order är lägre) utan också mindre

manifesterade. Dessa förhållanden indikerar med min terminologi en

slags förlamning, ett stelnande - en passiv organisation.

Passiviteten kan återfinnas också vad gäller den strategiska besluts

nivån i den bemärkelsen att målbestämda (ledningssystem) saknas.

Till detta kommer det formella rollsystemets pregnans i och betydelse

för organisationen.

För den passiva (företags)organisationen existerar vissa särdrag

vis a vis både de två typ (företags)organisationerna (jfr kapi tel 13)

och övriga individuella byggföretag. Dessa särdrag sammanfattas inte

av den här valda typetiketten. Det gäller dels den låga andelen

tjänstemän i förhållande till antalet årsanställda arbetare samt

(i de flesta fall) avsaknaden av kongruens mellan en individs

hierarkiska inplacering av den egna befattningen och omgivande

befattningshavares bedömning av den hierarkiska nivån.

Den fjärde (och sista) 'udda' typen av (företags)organisation har

jag valt att beteckna den 'sammansatta' (företags) organisationen.
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Motivet till mitt val av etikett är i detta fall att organisationen

visserligen är "unik" i samplet (givet likhetskri teriet) men ti 11

stora delar icke oväsentligt lika några av de ovan redovisade

(företags)organisatoriska typerna. Med icke oväsentligt lika av

ser jag en korrelation till vardera av de i sammanhanget aktuella

typerna på 0,30 - 0,38.

Den sammansatta (företags)organisationen är relativt högt (men

inte tillräckligt - jfr likhetskriteriet och figurerna 14:8 och

14:10) korrelerad med fyra av de ovan penetrerade (företags)

organisatoriska typerna; nämligen med de komplexa, de speciali

serade, den oerfarna och den passiva (företags)organisationen(erna).

Med de övriga tre typerna (de produktions centrerade , de ointe

grerade och den professionella organisationen(erna» är korrela

tionen nära noll (korrelationen varierar mellan plus 0,10 och

minus 0,10.

Resonemanget i ovanstående stycke innebär att den sammansatta

(företags)organisationen är "unik" i sitt kombinerande av flera

(fyra) av ovan beskrivna typer. Komplexiteten ligger i det

hierarkiska omfånget, den funktionella differentieringen och

särdragen i "the organizational set". Vidare väljer individerna

systemexterna referensobjekt och dessa objekt äger dessutom van

ligen hög komplexitet. I likhet med den ovan (14.5.1) beskrivna

komplexa organisations typen utmärks den sammansatta aven lägre

upplevd normativitetsgrad i relationerna.

Likheten med den specialiserade organisationstypen (beskriven

ovan idelavsnitt 14.5.3) gäller i första hand egenskaperna

(organisationens funktionella) differentiering och (organisa

tionsmedlemmarnas avvägning emellan) utbildning och erfarenhet.

Således är den funktionella differentieringen hög och utbild

ningsnivån mer betydelsefull också i den sammansatta (företags)

organisationen. Vidare föreligger överensstämmelse mellan orga

nisationstyperna beträffande kontroll i form av dominerande för

väntare, som förekommer relativt ofta, och s k sekventiell kon

troll, som är mindre vanlig. Till sist kan nämnas att special

kompetensen för analysobjekten som helheter är densamma för de

bägge organisations typerna.
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Egenskaper som pekar i riktning mot den oerfarna (företags)organisa

tionen (14.5.5.1) beskriver det förhållande att individerna i orga

nisationen endast har verkat en kort tid i den aktuella befatt

ningen och att individerna heller icke arbetat i andra byggföretag

i någon större utsträckning. Individernas status är vidare genom

gående lägre än motsvarande befattningshavares i andra företag.

De förhållanden som indikerar en viss passivitet i organisationen

(14.5.5.3) är bl a att naturliga rollsystem icke existerar och att

det formella rollsystemet har hög pregnans. på individnivån kan

nämnas avsaknaden av aspirationer i arbetssituationen.

14.5.6 (Företags)organisationer med oklar typtillhörighet

Ovanstående redovisning aven ur den utvecklade taxonomin framtagen

typologi över (företags)organisation omfattade trettiofyra av

studiens trettioåtta företag fördelade på åtta typer.

I detta avsnitt behandlar jag de "överblivna" fyra företagen (nr l,

4, 17 och 27), som utmärks av att deras typtillhörighet för mig är

oklar samtidigt som de heller icke äger pregnans som speciella

udda typer i den bemärkelse som ovan redovisades i de1avsnitt 14.5.5.

Som framgick i figur 14:5 ovan bildade Företag l ett kluster till

sammans med de s k ointegrerade (företags)organisationerna medan

det i figur 14:6 förekom som udda företag. Det senare också (med

en viss tvekan) vid den hierarkiska klusterbildningen (figur 14:8),

där dock likhet med den s k passiva (företags)organisationen

(14.5.5.3) och det likaledes (se ovanstående stycke) oklara Företag

27 förespeglades. En detaljerad analys av parvisa likheter befäster

såväl oklarheten som de antydda icke oväsentliga likheterna

(r ~ 0,20 - 0,30) med företagen 6, 10, 27 och 28.

på analogt sätt framgår att Företag 17 organisatoriskt såväl på

minner om företag 4 och 9 (figur 14:5) som de komplexa och de spe

cialiserade (företags)organisationerna (figur 14:6). En viss släkt-
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skap med den oerfarna (nr 12) (företags)organisationen antyds i

figur 14:8. Något inlemmande i någon av dessa typer kan emeller

tid icke utan förändring av likhetskriteriet (r = 0,40) erhållas

(av samma skäl icke heller någon självständig typbildning).

Företag 4 och dess organisations likheter med andra byggföretags

organisationssituationer har redovisats i ovanstående stycke om

Företag 17. Den inbördes likheten emellan dessa bägge företags

organisationer är icke oväsentlig även om den icke uppfyller

det ovan valda likhetskriteriet.

Den fjärde och sista oklara (företags)organisationen, represen

terar Företag 27. Den påminner delvis både om de komplexa och om

de specialiserade (företags)organisationerna (jfr figurerna 14:5

och 14:6 ovan). I Figur 14:8 (ovan) åskådliggörs en likhet mellan

Företag 27 och såväl den passiva som den oklara (nr l) (före

tags)organisationen. Slutsatserna efter en mer noggrann (= parvis)

analys är här desamma som ovan redovisats beträffande företagen

l, 4 och 17.

14.5.7 Typernas populations relevans

Den i den ovanstående redogörelsen beskrivna typologin har (givet

vis) erhållits via kunskap om sampelföretagen. Respektive typers

relativa betydelse, som åskådliggjorts i form av ytvariationer i

figurerna ovan, refererar således till samplet. Detta baserades

dock,som utförligt redovisades i kapitel 10,på ett slumpmässigt

stratifierat förfarande, vilket medför att den relativa betydelsen

för en enskild typ på populationsnivå är annorlunda än på sampel

nivå. I begreppet 'betydelse' lägger jag (liksom tidigare t ex i

kapitel 13) två innebörder, nämligen refererande till den enskilde

individen och till det enskilda analysobjektet.

I sammanhanget bör vidare uppmärksammas att visserligen förloras

(sannolikt) i populationen förekommande udda organisationstyper,

men den typologi som erhålles bör ändock på basis av förfarandet
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som helhet ge en relativt populations representativ bild.

Vid ett försök till beskrivning av typers populations relevans

måste framhållas att en viss osäkerhet särskilt vad avser udda

typer föreligger. Detta då vägnings förfarandena. oavsett om de

grundas på individ- eller analysobjektbasen, kan resultera i

höga värden, som således endast grundats i en 'observation'. För

de icke udda typerna bör dock denna beskrivning av populations

relevans ge ett perspektiv på deras relativa betydelse i för

hållande till varandra. Figur 14:11 nedan söker ge en antydan om

typernas populationsrelevans refererande dels till individ- och

dels till analysobjektsbasen.

ANALYSOBJEKTSCENTRERAT

• • • •
**** • • • • 0000

**** • • • .- 0000 •••
**** • • • • 0000 ••••••
den den produktions- den specia- den ointe-
komplexa centrerade liserade grerade

+- INDIVIDCENTRERAT

11] 1

000

1
[!J•• 000

den pro- den spe- den oin-
duktions- ciali- tegre-
centrerade serade rade

den komplexa

****
****
~***

Figur 14:11 Typernas populationsrelevans dels individ- (I) och
dels analysobjektsgrundad (A). Procent.
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Efter denna genomgång av olika (företags)organisatoriska typer

(och mer svårklassificerbara företag) övergår jag i nästa avsnitt

till att ta fasta på relationen mellan en utvecklad taxonomi och

en därpå grundad typologi.

14.6 OM TAXONOMI OCH TYPISERING

I detta avsnitt kommer jag särskilt att betona typologins funk

tion i en (taxonomisk) forskningsprocess och typologin som em

piriskt resultat. Med det senare avser jag i första hand appli

kationsresonemang.

14.6.1 Taxonomins specificitet och flexibilitet

En framtagen typologi är, som redan i inledningskapitlen antyddes,

en konsekvens av den typologi grundande taxonomins intensionella

specificitet. En taxonomi tillåter i varierande grad via val av

egenskapsmängd och prioriteringar inom densamma typologiolikheter.

Resonemang om detta har jag bl a fört i avsnitt 14.3 ovan. En

given utfallstypologi begränsas emellertid helt av den utvecklade

taxonomin. Detta medför att det blir viktigt att behandla en

taxonomis specificitet. Denna specificitet gäller nämligen

också den härledda typologin. En annan central aspekt repre

senterar taxonomins flexibilitet, vilket bl a (jfr vidare

nedan) refererar till typologi pregnans.

Den utvecklade organisations teoretiska taxonomin (främst beskriven

i kapitel 7 t o m 9) är specifik i den bemärkelsen att den är en

konsekvens aven speciell mängd av beslut. Beslutsprocessen fram

går i stora drag i figuren 8:1 som inleder sammanfattningen och

till viss del i figur 14:1 i inledningen till detta kapitel.

Kanske särskilt betydelsefulla kan de beslut (och egenskaper)

sägas vara som jag redovisade i kapitel 4 (behandlar val av sär-
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språk), kapitel 7 (om rollskeendet) samt i kapitlen 8 och 9 (om

komponent- och relationsegenskaper m m).

Taxonomins specificitet som följd av forskarens funktion som subjekt

i beslutsprocessen kan relateras till den föreställning om teoretisk

relevans jag framförde i kapitel 4 (sid 63). Ett centralt inslag i

taxonomiskt arbete är att andra författares föreställningar, begrepp

och termer (den pågående vetenskapliga diskussionen) penetreras i

de särspråkliga beslutssituationerna. Inkluderandet, såväl som det

medvetna exkluderandet av vissa delmängder särspråk, måste enligt

mitt förmenande ske explicit. Taxonomin är vidare specifik i dess

uppbyggnad (och integration) med utgångspunkt från ett fåtal pri

mära föreställningar (komponent/relation, extension/intension, för

väntning/referens, individ/icke-individ, hierarki/icke-hierarki)

via vilka (successivt) fr o m rollskeendebeskrivningen (kapitel 7)

en intensionell organisations teoretisk precisering skett (t o m

kapitel 9). Taxonomin representerar, specificiteten till trots,

icke ett slutet system utan inrymmer möjligheter till såväl att

ytterligare begrepp och egenskaper integreras som att innefat-

tade delar omstruktureras eller exkluderas. Specificiteten, me-

nar jag, medför således icke samtidigt en avsaknad av utveck

lingsbarhet.

Specificitet står vidare enligt min uppfattning inte i något mot

satsförhållande till integration. En integrerad ansats är specifik

i samma bemärkelse som varje individuell författares beskrivning

av ett forskningsområde. Den kunskap som nyttjas i forsknings

arbetet är vid integrationssträvanden dock ofta i mindre faktici

tetsmässig utsträckning från "jungfruliga" områden.

Exkluderandet representerar en viktig aspekt vid specificitets

diskussionen (jfr Sjöstrand, 1973a om systemavgränsning). En

taxonomi gör som tidigare påpekats inte anspråk på fullstän

dighet utan är en konsekvens av preciseringsbeslut. I detta

sammanhang förtjänar särskilt förstoringsnivågränsen nedåt (dvs

exkluderandet av intra-individuella egenskaper) att uppmärksammas

liksom uteslutandet av "emergent"-egenskaper på individnivå (jfr
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appendix A). Till detta kan också fogas begränsningen rörande

egenskaper som karaktäriserar en individs utombefattsliga för

väntningssituation.

Begreppet flexibilitet kan beträffande en taxonomi referera till

åtminstone två föreställningar. Flexibilitet kan betyda varia

tion både vad avser beaktade egenskapsdelmängder och beaktad för

storingsnivå. Det senare via selektion vid val av situations-/

/organisationsbeskrivare. Variationen kan i detta arbete ske i

enlighet med det i appendix A och kapitel 12 redovisade aggre

geringsförfarandet dvs på basis av funktionella och hierarkiska

olikheter (jfr figur 12:5). Ett exempel på utnyttjande av denna

flexibilitet skulle en säranalys av de med förvaltningsuppgifter

sysselsatta individernas situations- och organisationsbeskrivning

kunna utgöra.

Variationer i delmängder av egenskaper kan sägas representera

en slags känslighetsanalys gällande taxonomins inre konsistens,

dvs taxonomins kapacitet att för olika egenskaps typer (jfr

appendix A) givet likhetskriterium och klassificeringsteknik

generera mer eller mindre föränderliga klassifikationer. Annor

lunda formulerat kan föränderligheten i denna bemärkelse sägas

indikera en härledd typologis pregnans. Nedan redovisar jag en

sådan analys av det insamlade materialet. Pregnansen förefaller

hög (jfr också resonemangen i avsnitt 14.3 ovan).

I det följande tar jag upp tre successivt vidgade egenskaps
mängder för att söka ge en uppfattning om den beskrivna typolo
gins pregnans. Typologin A i figur 14:13 nedan omfattar samt
liga från taxonomin härledda egenskaper exklusive rollsystem
beskrivningar, organisationsnivåunika- och organisationsmiljö
egenskaper. Typologin B omfattar samma egenskapsmängd plus de
rollsystembeskrivande egenskaperna och typologi C, slutligen,
omfattar samtliga egenskaper enligt bilaga l och överensstämmer
således med den ovan i avsnitt 14:4 redovisade typologin.
Figur 14:12 nedan innehåller en jämförelse emellan samtliga
tre specialtypologier (A, B och C).
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o För dessa företag
varierar både typo
logi B och C från A
(j fr text s id 302)

o För dessa företag
varierar endast
endera av typologi
B och C från A
(jfr text sid 302)

Figur 14:12 Tre typologier med varierande delmängd egenskaper
härledda från taxonomin. I ö hänvisas till anslutande
text.

14.6.2 Typologin som hypotes och prediktionsunderlag

En utvecklad typologi skulle kunna uppfattas som en hypotes (alter

nativt de enskilda typerna) och därvid taxonomiskt arbete som en

hypotesbildningsprocess. Detta antydde jag redan i kapitel 3 (del

avsnitt 3.4.1) där jag refererade till Johnson (1963) och Haas et al

(1966). Jag tog upp deras resonemang kring ett taxonomiskt arbetes

(eventuella) bidrag till ett förbättrat hypotes formulerande. Hypo

tesperspektivet på en typologi skulle kunna innebära att den (de)

såväl teoretiskt som empiriskt grundade hypotesen(erna) prövas på
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andra populationer än den i detta arbete aktuella. Johnsons (1963)

och Haas et als (1966) hypotes tankar kan emellertid också upp

fattas något annorlunda. De enskilda (företags)organisatoriska

typerna skulle - genom att de representerar preciseringar av orga

nisationsföreställningar - också kunna bilda underlag för mer

situationsspecifika hypoteser. Detta antyder i sin tur att hypo~

tesprövningen mycket väl skulle kunna bestå i en djupanalys av

ett analysobjekt. Jämför i detta sammanhang mina resonemang i

inledningskapitlet kring fruktbarheten aven interaktion emellan

ettfall- och flerfallsstudier.

En annan föreställning kring taxonomiers/typologiers funktion i

en forskningsprocess som framskymtat i detta arbete hos ett fler

tal refererande författare gäller prediktion. Sells (1964) redo

visade i kapitel 3 (delavsnitt 3.4.1) tanken på att beteenden i

en organisation varierar beroende på egenskaper som han klassi

ficerar som individ-, organisations- eller omvärldsbeskrivande.

Beteendet kan sedan "förklaras" av vägda kombinationer av dessa

egenskapsmängder. Organisations taxonomin verifieras via de pre

diktiva vikter som erhålls för olika egenskapsvägningar. Pre

diktion kan också avse att inom en typ, framtagen via en ut

vecklad taKonomi, sannolikheten är hög att också andra egenskaper

utöver de beaktade delas.

Dessa prediktiva synsätt indikerar två handlingsalternativ. I

det ovan först beskrivna fallet inriktas den vidare analysen på

en beskrivning av beteendet i analysobjekten (se vidare kapitel 15)

medan i det senare fallet en analys av organisationsteoretiskt

härledda egenskaper som icke inkluderats skulle utföras.

Katz och Kahn (1966) angav (jfr sid 53) bl a att det förhållande

att ett analysobjekt "äger" en viss egenskapsmängd, som tillåter

det att beskrivas som en specifik typ, är mindre viktigt än i

vilken utsträckning denna särart är giltig för 'hela' organisa

tionen. 'Hela' representeras i detta arbete av den hierarkiska

och funktionella differentieringen. Denna studies taxonomiska

ansats sammantagen med klusterförfarandenas analysobjekts-
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snarare än egenskapsmängdsreducerande funktion menar jag svarar
emot Katz' och Kahns ovan beskrivna önskemål.

14.6.3 Typologin som resultatform

I detta delavsnitt ämnar jag kortfattat skissera på vilket sätt

en vid komparativ analys framtagen typologi kan appliceras vid

beslutsfattande. Utöver det mer generella intresset utvecklandet

aven typologi i sig kan ha på en relativt typologins analys

objekt hierarkiskt överordnad nivå och därmed associerade in

tressenter föreligger vissa mer principiellt specifika möjlig

heter på analysobjektsnivån. på den överordnade nivån kan nämnas

populationsbeskrivning (med variation av både segment och foku

serad (hierarkisk) nivå) och anknytning av typologin såväl till

icke (företags)organisatoriska förhållanden som till andra analys

objekt än de innefattade i denna studies population.

De mer speciella möjligheterna gäller analysobjektsmängden. En

skillnad föreligger beroende på om komparatören a priori har en

uppfattning om jämförelserelevanta analysobjekt eller inte. Det

principiellt enklaste fallet representerar avsaknaden hos en

komparatör av förutfattad relevansuppfattning. Då diskussionen

gäller analysobjektsmängden är komparatören definitionsmässigt

medlem i ett analysobjekt. Han/hon erhåller i typologin en be

skrivning av den "egna" (företags)organisationen i förhållande

till andra. Insikten om den egna organisationens särprägel samman

tagen med informationen om populationens typsammansättning utgör

både en utgångspunkt för vidare typanalys och för jämförelseut

fallsbaserade beslut.

Mer speciellt är komparatörens - som i detta fall är en individ

i ett analysobjekt - möjlighet att a priori på egna kriterier

(eller 'intuitivt') avgränsa relevanta (i någon situationsspeci

fik bemärkelse) jämförelseobjekt. Detta behandlade jag under eti

ketten "organizational sets" • Kriterierna (t ex egenskaperna stor

lek och geografiskt verksamhetsområde) definierar den i någon be

märkelse relevanta gruppen företag med vilka jämförelser i den

utvecklade (företags)organisatoriska taxonomins härledda egenska-
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per görs. Utfallet av komparationen berör såväl likheter med

(t ex) konkurrenter som olikheter. Dessa likheter/olikheter kan

utgöra en bas för vidare typanalys och för jämförelseutfalls

baserade beslut.

Resonemangen ovan bygger på antagandet om att taxonomins bestånds

delar (egentligen särspråk och konsekvenser av dessa) refererar

till föreställningar som den analysobjektverksamme både kan

identifiera och upplever som relevanta. Dessa och relaterade

frågor behandlades främst i kapitel 11.
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15~ NÅGRA AVSLUTANDE REFLEXIONER

I detta avslutande kapitel avser jag att redovisa två ämnes

områden. För det första återknyter jag till syftes formuleringen

i kapitel l och söker i sammanfattad form visa på vilka sätt jag

sökt uppfylla de inledningsvis uppställda syftena. För det andra

tar jag i detta kapitel upp några områden där på basis av denna

studies erfarenheter en vidare forsknings ans trängning förefaller

angelägen och fruktbar. Jag försöker i detta senare avsnitt bl a

särskilt utveckla föreställningar kring rollskeendet beskrivet

över en längre tidsperiod (jfr kapitel 7).

15.1 OM UPPFYLLANDET AV DE FORMULERADE SYFTENA

I det inledande kapitlet formulerade jag de fyra syftena jag med

detta arbete skulle söka uppfylla. Det första av dessa syften

gällde att detta arbete förhoppningsvis skulle kunna bidraga till

att utöka det metodologiska kunnandet vad avser främst komparativa

21-EFI
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organisationsstudier och detta dA genom användandet av ett s k

taxonomiskt angreppssätt. I kapitel 3 (avsnitt 3.5) redogjorde

jag dels för särdragen hos komparativa studier, dels för några

olika tänkbara varianter av desamma. Samtidigt presenterade jag

nAgra metodologiska brister i tidigare komparativ analys som

påtalats av ett antal s k organisations teoretiker och nAgra av

de förslag till förbättringar som framförts. Särskilt gav jag

utrymme åt den kritik som rörde s k klassifikatoriska metoder

och därvid konstruerade typologier vanligen baserade pA priori

tering av enstaka egenskaper. Jag försökte i kapitel 3 vidare

visa dels på grundläggande skillnader emellan taxonomiskt och

klassifikatoriskt arbete, dels pA den taxonomiska ansatsens

komparativa fördelar. Jämför därvid särskilt avsnitten 3.4 och

3.6 i kapitel 3.

Med utgångspunkt från den i kapitel 3 (avsnitt 3.6) beskrivna

skillnaden emellan objektet för klassifikationsarbete och objek

tet för taxonomiskt arbete sökte jag utveckla en taxonomi pA sA

sätt att det andra i kapitel l beskrivna syftet uppfylldes, näm

ligen Astadkommandet av integration emellan olika beskrivnings

nivAer och sammanför~~det av olika särsprAkliga bestÄndsdelar.

Principiellt beskrevs dessa integrationssträvanden främst i

kapitel 4 och appendix A. De grundläggande beståndsdelarna/före

ställningarna i denna integrationsprodukt (taxonomi) analyserades

i kapitlen 5 (om förväntningar) och 6 (om referenser). Dessa

integrationssträvanden manifesterades i en taxonomi, vilken ut

förligt redovisades i kapitlen 7 (om rollskeendet), 8 (relations

beskrivning) och 9 (komponentbeskrivning).

Det tredje syftet gällde forskarens funktion i taxonomiutveck

lingen/klassifikationsarbetet. Detta område berördes teore-

tiskt främst i kapitel 3 och konkretiserades vid tillförandet av

det empiriska materialet i kapitlen 10-14. Klassifikationer, och

olika sätt pA vilka dessa pAverkades av forskarens beslutsfattande

i en undersökningsprocess beskrevs särskilt i kapitel 14. Just

forskarens funktion som beslutsfattare har genomgAende understru

kits i detta arbete. Relationen emellan en taxonomi och från
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denna framtagna klassifikationer behandlades också i kapitel 14.

Det fjärde syftet, till sist, gällde presenterandet och analyse

randet av ett antal från den utvecklade taxonomin framtagna (före

tags)organisatoriska typer (en typologi) och i vilka situationer

de (den) kan tänkas äga relevans (typologin som resultatform).

Typologin diskuterades både som hypotes och underlag för predik

tion (kapitel 2 och 14). Taxonomins (och därmed typologins) speci

ficitet och flexibilitet analyserades också avslutningsvis. Jämför

också rollskeendet beskrivet över tiden i nästa avsnitt.

15.2

15.2.1

UTBLICK

Rollskeendet som en 'process'

I beskrivningen av rollskeendet i kapitel 7 valde jag att beskriva

det som ett tidsursnitt. Detta motsvaras av den empiriska studiens

uppläggning {kapitel 10), som gällde informationsinsamlande i ana

lysobjekt vid få (en eller ett par) tidpunkter. Huvuddelen av det

empiriska materialet rör således en tidsperiod som praktiskt kan

betraktas som momentan. Som angavs i kapitel 11 skedde (efter om

kring ett år från det första undersökningstillfället) en upprep

ning som emellertid främst motiverades av reliabilitetsbeskrivnings

skäl. Rollskeendet kan således, som tidsursnittsbeskrivningar i

allmänhet, nyttjas vid ett flertal tidpunkter under en tidsperiod

i avsikt att kartlägga förändringar. Detta ställer krav på taxono

mins relevans över en tidsperiod.

Som framgått ovan, men främst i kapitel 3, är objektet för taxo

nomin i princip den existerande organisationsteoretiska kunskaps

mängden. Detta betyder att taxonomins relevans tid kan sättas som

jämförbar med inlägg i den vetenskapliga diskussionen i allmänhet.

Däremot vad ,gäller en utfallsklassifikation, där objekten i denna

studie utgörs av de enskilda byggföretagen (= analysobjekten), är
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den. bortsett från objektspecificiteten. föränderlig med inom

objektsliga förändringar över tiden. En taxonomi äger sammanfatt

ningsvis en tidsrelevans som vida överträffar de framtagna ut

fallsklassifikationerna. Jämför i detta sammanhang mina resone

mang i slutet av föregående kapitel kring implikationer för olika

kategorier beslutsfattare.

I detta studie har jag som tidigare framgått inte studerat orga

nisationsmedlemmars manifesta beteende. Beteendet är infogat

i rollskeendebeskrivningen (jfr bl a sid 124) som en (tänkbar)

konsekvens av den situation som jag söker beskriva i den utveck

lade taxonomins egenskapsmängd. Jag avstår i detta arbetes av

slutande kapitel från att karaktärisera beteenden eller 'sekven

ser' av beteenden. Jag ser detta. som framgår nedan. som en

tänkbar fortsatt forskningsuppgift. Beteendet har dock utan

ytterligare precisering en icke oväsentlig funktion i den före

ställning om rollskeendet som en 'process' jag i detta avsnitt

behandlar. Detta senare innebär att jag betraktar föränderlig

heten i olika beståndsdelar i taxonomin och ser på hur rela

tionerna över tiden kan tänkas utvecklas. Det är någonting skiljt

från rollskeendet beskrivet vid olika tidpunkter. vilket jag

ovan redovisade.

Beskrivningen av rollskeendet saknar icke tidsdimensionen. även

om det i kapitel 7 icke beskrevs som en 'rollprocess'. I kapitel 7

tog jag upp föränderligheten över tiden i form av föreställningen

om den s k 'eko-effekten' (sid 114). Där visade jag i dyadens

form att förväntningarna vid en viss tidpunkt är avhängiga för

väntningar mellan samma individer under tidigare tidsperioder.

Andra moment i rollskeendet. som beskrivits i kapitel 7. där

tidsaspekten beaktats, är resonemangen kring 'dominerande roll'

(7.2.5). individegenskapen 'tidigare erfarenheter' samt interaktions

förloppet vad gäller val av referensobjekt (sid 104).

Låt mig återgå till den föreställning som jag i ett föregående

stycke betecknat (manifest) 'beteende'. då detta icke vidare
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behandlades i kapitel 7 utöver vad som framgick av avsnitt 7.4.

Beteende kan i sig representera ett manifesterande av förvänt

ningar. En handling kan m a o mycket väl manifestera att en indi

vid har förväntningar på en annan individ. En annan funktion som

jag emellertid tilldelar beteende (vilket jag antydde i slutet av

kapitel 7) i detta sammanhang är återförings funktionen. Denna åter

föring kan i första hand ses i relation till ett agglomerat av för

väntare. Jämför beskrivningen av de s k speciella inflytande rela

tionerna (avsnitt 8.4), speciellt sekventiell kontroll. Inflytande

utövning/normativa förväntningar medför ofta beteendekonsekvenser

hos objektet och jag menar också i detta fall att förväntarna kan

nyttja (det manifesterade) beteendet som återföring (jfr kapitel 7,

figur 7:5). Detta betyder att förväntningarna över tiden förändras

på basis av ingredienserna i den situationsbeskrivning rollskeendet

representerar manifesterat i beteende. Sammanfattningsvis kan be

teende representera såväl förväntningssändande (för individen) som

återföring (till en fö rväntare , vilken aktivt, selektivt percipierar

osv).

I förändringsproceduren har individens s k aktiva, selektiva percep

tion (jfr sid 117) en väsentlig funktion. Vid användandet av roll

skeendet som 'processbeskrivning' (dvs skilt från ett nyttjande

vid två avgränsade tidpunkter och analys av differenser) kan

den situationsvärdering som ligger bakom selektionen av för

väntningar eller (manifesterade) beteenden initiera en föränd-

ring. Jämför mina inledande resonemang i kapitel l om 'inkon

gruensupplevelser'. Ingredienser i rollskeendet (komparativa

referenser; egenskaper som karaktäriserar befattningen, indi-

viden och relationen emellan de senare; m fl) representerar

tänkbara värderingsdimensioner.

Äterföringsfunktionen hos beteendet anknyter till den selektion

ovanstående stycke beskrev. En förväntare upplever sig själv

som beroende/oberoende av den individ som agerar och det sker

en 'självselektion' i återföringsprocessen inför (en eventuell)

förändring i förväntningsprocessen. Denna selektion kan för

ändra såväl sammansättningen av agglomeratet förväntare som

innehållet i de normativa (latenta eller manifesta) förvänt

ningarna. Observera att manifesta förväntningar, som ovan an-
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gavs, är en form av beteende (som är beroende av den agerandes

föreställning om objektet för sitt agerande).

Förändringsprocessen (antaget någon förändring i de nämnda av

seendena) fortgår sedan genom att den studerade individens selek

tion av normativa förväntningar (vanligen) påverkas av den för

ändrade agglomeratsammansättningen och/eller intensione1la inne

börden i förväntningarna. I och med denna nya'loop' i roll

skeendet har också individ- och eventuellt befattningsegenskaper

förändrats (t ex individens erfarenhetsmängd). Denna förändring

i individens situation och underlag för värdering kan medföra

en förändrad selektion vid mottagandet av förväntningar, vilket

i sin tur kan påverka valet av (normativa) referensobjekt. Där

med är förändringsproceduren vad gäller komponenterna och rela

tionerna i rollskeendet total.

Detta 'processperspektiv' på rollskeendet har jag skisserat av

två skäl: dels för att visa ate ett beaktande av tidsaspekten

i rollskeendebeskrivningen inte enbart behöver ske genom en

upprepning av beskrivningen vid två separata tidpunkter utan

kan ske i själva rollskeendebeskrivningen, dels för att skis

sera tänkbara vidare forskningsmäjligheter. Om detta senare se

vidare nedan i avsnitt 15.3.

15.2.2 Fördjupning på separata områden

på flera ställen i detta arbete - utöver i diskussionen ovan vad

gäller ro11skeendeutveck1andet - har jag pekat på tänkbara om

råden för fortsatta och nya forskningsinsatser. Områdena skulle

kunna sammanföras under två huvudrubriker, nämligen forskning

som behandlar fördjupningar på olika områden i denna studie samt

forskning med en process- snarare än (som i denna studie) en kom

ponent/relationsansats. Det kanske viktigaste exemplet på för

djupning representerar ovanstående delavsnitts resonemang om

rollskeendet som en 'process'.

En fördjupad forskningsinsats på begränsade områden kan vanligen
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med fördel ske i form aven fallstudie. Jag nämnde i kapitel l

hur jag såg på förhållandet emellan fall- och flerstudier. En

viktig beståndsdel i mitt synsätt representerade föreställningen

om det fruktbara i ett växelspel, emellan fall- och flerstudier,

dvs det fördelaktiga i ett varierande av huvudsaklig analysnivå.

så t ex ger fallstudier av något enstaka analysobjekt upphov till

funderingar kring resultatens generalitet och kan således måhända

initiera en vidare komparativ analys. Ä andra sidan kan komparativa

studier av många analysobjekt ge uppslag till områden lämpade för

en mer detalj erad fa 11s tudieanalys. "Rena" rep likationer som

en slags "efterkontroller" av typologin är givetvis också en

tänkbar fortsättning.

De specifika områden jag efter denna komparativa studie främst

tänker på (och också i tidigare sammanhang markerat) gäller de

normativa referensobjektens betydelse och funktion samt en ut

veckling av föreställningen om rollsystem. Beträffande de senare

avser jag både frågor vad gäller avgränsning som funktion. Ett

tredje specialområde representerar de s k speciella inflytande

relationerna, där prioriteringar av ursnitt som ännu icke eta

blerats och studerats i någon betydande utsträckning bland

organisationsteoretiker, men som ändock kan äga relevans i orga

nisationssammanhang, kan vara fruktbara.

En annorlunda inriktning än denna studies individ- och organisa

tionsnivåfokuserande, t ex med mer beaktande av organisationsmiljö

beskrivande egenskaper är också ett intressant alternativ. Jag

upplever också ett prövande av denna taxonomis förväntnings- och

referenssärspråkliga föreställningar vad gäller diagnos av orga

nisationsproblem som en tänkbar utveckling.

15.2.3 En komponent-/relations- eller en 'processansats'?

Den andra huvudrubriken under vilken jag sammanfattade några

tänkbara framtida forskningsfält rörde distinktionen emellan

ett komponent-/relations- och ett processgrundat angreppssätt.
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Jag berörde denna distinktion redan i kapitel 4 och motiverade

därvid av vilka skäl jag i detta arbete bedömde valet aven

komponent-/relationsansats som mest fördelaktigt. I första hand

baserades mitt beslut på bedömningen att senare års organisa

tionsteoretiska utveckling baserats på främst processinriktade

studier" (forskningsmode) " och att tiden sannolikt åter kunde

vara mogen för en satsning på ett komponent-/relationsförankrat

angreppssätt.

Jag har i föregående delavsnitt som en avslutning sökt att an

knyta denna studies föreställningar till ett processperspektiv,

då jag sökt tillföra rollskeendet mer av tidsdimensionen på ett

sådant sätt att en processbeskrivning kan sägas föreligga. Jag

ser nämligen fokuserandet på kontinuerliga tidsförlopp vara ett

särdrag för processansatser, medan en komponent/relationsan

sats mer grundas på situationsbeskrivningar och skillnader

emellan tidpunkter. Det är således inte tidsdimensionen i sig

utan snarare valet av betoning i beskrivningen av aspekter på

en företeelse som är bakgrunden till rubrikens distinktion. En

utveckling (och sannolikt fruktbar linje för fortsatt forskning)

kan då vara att fortsätta (empiriskt) på det ovan (15.2.1) ut

vecklade mer (tidsmässigt) kontinuerligt beskrivna rollskeendet.
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SQ>SUMMARV

Background

This work originates from my attempts to penetrate certain incon

gruences which I have experienced in the field of organization

theory. At first I was especially concerned with problems of in

tegrating various languages (concepts, terms) in organization

theory. Another important incongruence I experienced is rep re

sented by the general problem of aggregation in organizational

studies covering levels of enlargement from the individual to the

whole organization and its environment. Related problems are:

the comparative advantage of the dichotomization between case and

comparative studies and between micro and macro studies. These

incongruences and problem areas were a challenge to me. Dur re

search group aimed at investigating the Swedish building industry.

This determined my choice of units of analysis. Consequently,

this study comprises an analysis of the organization of thirty

-eight Swedish building companies.
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Objectives of the study

In this work I try to achieve four objectives. Firstly, I attempt

to make a contribution in the methodological field regarding com

parative organizational analys is. Here I suggest a taxonomic

approach.

Secondly, I attempt to develop a specific kind of language which

to a certain degree links important concepts in organization

theory.

Thirdly, I try to show the important function of the researcher

as a component in the taxonomic system. Consequently, I empha

size the importance of the choice of (a specific) language.

At last, fourthly, I intend to present and analyze some organi

zational types and describe the characteristics by which they

are distinguished.

Some basic distinctions

I use three different sets of languages in the process of de

fining the units of analysis. At first I try a systems approach,

then I look at traditional organization theories and finally I

add some elements of what might be cal1ed " t heories of the firm".

Organizational types or a typology represent one important way

of describing the units of analysis in this work. A type is to

my mind the result of a more pragmatically directed kind of con

ceptualization. This involves a process of simplification and

idealization.

I make a distinction between "classification" and "taxonomy".

In a rather extensive part of my thesis I discuss several clas

sificators and taxonomists and compare their points of viewas

expressed in some of their works. This analysis intends to

clarify the differences involved in perspectives and methodol

ogies. A taxonomy represents the theories of determining how
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to classify. The concept of classification is reserved for the

arranging of units into (defined) classes. The units of analysis

(building companies) correspond to the objects of classification

while the object of the taxonomi c work in this case is represented

by the whole (diffuse) area of organization theory.

I mentioned above that the choice of a specific language is essen

tiai in a taxonomic approach. To make the choice correspond to

the objectives of the study I considered some deduced qualities

of various languages. Ifound languages that were built up around

conceptions of expectations (role) and references more suitable

than other languages.

The role process

Although role theory has been heavily criticized for being the

most overworked and underdeveloped in the social sciences, sever

al researchers have pointed out the fact that a role theoretical

approach is of particular merit in that it provides a consistent

set of concepts which is useful analytically in describing per

sonaiity, and interaction as weIl as the formal structure of

organizations. Thus, to my mind, the concept(s) of role (and

reference object) is (are) one (two) of the few concepts clearly

linking social structure, social process, and social character.

To me the concept of role is associated with individual~ develop

ing expectations on each other. These expectations contain a

predictive and a normative element where the latter increases in

importance as the relations become more reciprocal. In organi

zations representing co-operative systems the normative element

is essential. The expectations sent towards a particular indi

vidual and the way he/she understands those expectations consti

tute a latent role. This latent role is then manifested in role

behavior. The delimitation of the senders of expectations is to

my mind crucial in role studies.
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My conception of reference is in a sense comp1ementary to my

conception of expectation. I try to i11ustrate this re1ation

ship in the figure be10w (fig. 51). The more important direc

tion of the relation between a sender and a perceiver of expec

tations is the one towards the perceiver. In the case of refe

rence, the primary direction of the relation is the one from

the perceiver.

senders of expectations

individua1

work position

perception

•\11
t..

references

expectations

reference objects

behavior

Figure 51. The ro1e process

A reference object means to me an individual, a group, an organi

zation, or any form of co11ective to which an individua1 re1ates

himself as he (she) tries to identify alternatives, evaluates

them, chooses ways of behaving, and evaluates circumstances in

his (her) environment.

Expectation and reference constitute the two most central con

ceptions in the ro1e. The ro1e process is the corner-stone in

my draft for a taxonomy of company organization. Figure l (above)

gives a simp1ified figurative description of the ro1e process.

I try to show that ro1e behavior is related to the characteris

tics of certain components (positions; especially work positions;

individuals; senders of expectations; and reference objects) and

to the nature of certain relations (normative expecta



319

tions; references, especially normative) between those components.

The criteria for the selection of characteristics are particular

ly paid attention to in my description of the role process.

The role process in an organizational con text

The role activity is basic in the sense that it does not parti

cularly refer to organization theory. The model is used to struc

ture and integrate concepts from traditional organization theory

and constitutes a platform for a deductive conceptual system or,

taken as a who le, a taxonomy of company organization. My ana

lysis focuses on relations between individuals. Relations bet

ween inhumanities are treated in connection with the

former analysis'but not as an isolated area.

I find especially relations of influential type important in

organizations. I try to show the link between influence and nor

mative expectations, that constitutes a base for integration bet

ween the more general role process and parts of organization

theory.

I analyze different kinds of bases for and forms of influence.

Using concepts from the ro le process I try to put together and

define specific kinds of influential relations, e.g. sequential

control, dominance control, leadership, responsibility, dele

gation and direction. Moreover I discuss non-influential rela

tions and relations between individuals and inhumanities (the

lat ter particularly referring to technical components and thus

to the significance of technology).

In this study in developing an out line of a taxonomy of company

organization I work with different kinds of characteristics. I

distinguish between those describing components and those de

scribing relations. Moreover I make a distinction between

those that are unique for a certain level of transformation

and which emerge when considering different levels of magni

fication.
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I conclude the part discussing relations and their description

by considering both structural and emergent characteristics.

This distinction is also utilized regarding components (ana

lytical and emergent characteristics). One reason for penetra

ting characteristics describing relations prior to characteris

tics describing components is the fact that the former are used

to delimit the latter.

Components are specified in an organizational context using the

description of the role process as the point of departure. The

situation of the individual and the characteristics of his (her)

work position are penetrated as weil as the definition of role

systems in the organizations. The characteristics of the senders

of the expectations and of the reference objects are described

with attention paid to the objectives of the study and the funda

mentals of the role process.

Different kinds of role systems are looked for. I discuss systems

within a specific unit of analysis (= organization) as weil as

cross organizational role systems. Furthermore I try to differ

entiate between functional, goal-defined, professional, "geograph

ical", "natural", and formal role systems. At the end of this

process of adding to the description of the role process and of

developing a tentative taxonomy of company organization I give

further information on the characteristics unique for the whole

organizational system; e.g. hierarchical complexity, functional

complexity, size, specific competence, etc. The organizations

relations with its environment are observed both in the description

of the role (through reference objects, and, less frequent, senders

of expectations) and in describing expectational and reference

relations in the environment.

Empirical considerations

In this study I investigate thirty-eight Swedish building companies

These companies were randomly selected from three strata dif

ferentiated by variations in size. My giving priori t y to size

is confirmed by the importance of that characteristic when study-
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ing organizations. The minimum size of a company is in this study

ten employees. The sampled companies correspond to more than

forty-five per cent of the individuals in the defined population.

Seven hundred individuals are actually studied. The non-respon

dents consist of bankruptcies, close-downs, and refusals - al

together representing about twenty-five per cent of the original

sample of companies. A separate analysis of some characteristics

of the non-respondent companies shows a slight tendency for the

somewhat smaller organizations to be over-represented.

The sampling of the individuals in each organization was carried

out using exactly the same criteria, namelyagiven priori ty to

hierarchical and functional differentiation and an exclusion of

among other things messengers and secretaries. The selection of

individuals has consequently focused on the work positions and

not on the individuals currently occupying them. The portion

of the non-respondents in the companies studied varies from 2ero

to twenty per cent. The number of individuals studied in each

organization compared with the number of organizational members

varies between five and close to seventy per cent. The lat ter

variation is intentional and reflects differences in organiza

tional size. An analysis of some characters of the non-respon

dents shows a slight but over-representation of somewhat more

successful individuals (higher salary). A disadvantage with

this kind of analysis of non-respondents is that it can never

be complete and has to be limited to certain available charac

teristics. There is, however, nothing in the analysis of non

-respondent companies and non-respondent individuals that is

contradictory to the notion of these samples being fairly re

presentative of their respective populations.

Reliability and validity

In a separate chapter I describe several different conceptions

of validity and try to show how in this work I try to cope with

these demands. I discuss especially the distinction between

logical validity and empirical relevance. Furthermore, I describe

four kinds of reliabilitYi congruence between indicators. instru-
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mental precision, instrumental objectivity, and the constancy of

a measured object. I try to list some sources of error specific

to this kind of study (= comparative and multi-dimensional) and

I exemplify the several aspects of validity and reliability with

indicators used in this study.

Empirical findings

The presentation of the empirical findings is arranged into three

main sections, namely; the description of the organization of one

building company, the description of two different typical organi

zations, and the analysis and presentation of a typology of (build

ing) company organization.

My purpose with the first section, the description of one building

company, is to illustrate the princip les of aggregation empiri

cally. I try to show how information collected mainly on an indi

vidual basis is aggregat ed to represent a description of the orga

nization as a whole.

The second section contains two different perspectives on the

organization of a typical building company. One is founded on

the company as the crucial unit of analysis with all companies

regarded as equals. The other perspective uses the individual

as the crucial unit of analysis irrespective of the companies in

which the individuals are employed. The lat ter perspective fo

cuses on the situation confronting an individual.

The third section presents a few classifications of company or

ganization and a typology. To classify the various units of

analysis three cluster-techniques based on somewhat different

assumptions are used. This is done in order to eliminate the

dependence of the results of one specific technique. The pro

blem of weighing the ingredients of the taxonomyas weIl as

the specific analytic building up of the taxonomy is discussed.

Taking the variations of different cluster techniques into con

sideration the emerging typclogy consists of eight types of
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building company organization. Four types include several of

the studied companies and four types represent " un ique" (in the

sample) companies.

the production centered organization

the complex organization

the specialized organization
I
L

the unintegrated organization

c==> the unexperienced organization

c:=> the professionai organization

~ the passive organization

~ the composite organization

Figure 52. A typology of building company organization

The figure 52 above illustrates eight types of company orga

nization. The largest group in the sample may be called~

complex (company) organization and it includes thirteen companies.

A complex organization is distinguished by among other things

an extensive functional and hierarchical differentiation and a

wide geographical dispersion. The individuals working in the com

plex organization are an~ng other things characterized by a

complicated set of reference objects where a single reference

object of ten is found outside the organization analyzed. The

geographical dispersion is reflected in the existence of separate

'geographical' role systems.

The formal role system stands out in this type of organization.

A lower degree of normativity is experienced at the individual

level. For example: manifested influence seldom appears as

orders.

22-EFI
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The second type of (building) company organization is represented

by the production centered organization. This type includes

eight companies. It is distinguished by a relatively simple and

uncomplicated functional (and formal) role system. The simpli

city means a low grade of differentiation and an emphasis on re

latively well-equipped separate production units. Even the na

tural role systems are based on (coincide with) production units.

Furthermore, the congruence between the planned and the realized

role systems is high.

In this type of organization, line personnel's responsibility

and authority is extended and this category has also most extern

al contacts. Moreover, the heterogenity of these contacs is extra

ordinarily high. The normativity of internai contacts is high

compared with the 'typical' or average building company organiza

tion. Looking at the organization as a whole there exists a com

paratively large share of workers considering the number of staff

and line personnel in the organization. This stresses the fact

that this type of organization is production centered.

The third type of building company organization is named the spe

cialized organization. lt includes six building companies. The

specialized organization is mainly distinguished by several char

acteristics, all referring to the existence, extent, and content

of the specialist functions supporting production. There

exists a wide variety of defined special functions and the formal

system is based on functional differentiation.

The individuals in the specialized organization are characterized

by having had theoretical education and the reference objects

are of ten external. The choices of reference objects are of ten

associated with similarity in educational background. Interper

sonal controi is carried out mainly in the form of the sending

of expectations and less in the sequential form. Professionai

role systems are more frequent in specialized organizations than

in the average or 'typical' organization. The specific compe

tence of the specialized companies is described as relatively

narrow but deep by the top management. Accordingly, the repu-
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tation of the name of the company is emphasized. Moreover func

tional specialists of different kinds are the critical resources

in this type of firm.

The fourth non-unique type of economy organization is named·the

unintegrated organization and it includes three companies. The

unintegrated company organization is distinguished by functional

diversification and a high hierarchical central point. The

individuals display a high level of uncertainty in their

work positions. They mention a lack of received expectations, a

felt limitation of responsibility and too little controlover

own assignments. Nor do individuals in an unintegrated organiza

tion show executive leadership. Their competence is mainly based

on experience (rather than education).

As the sample is drawn from a stratified population it is diffi

cult to estimate more exactly the relative importance of the

four types. If I weigh the different types according to the

size of the companies and use the company as the unit of compari

son, I find the production centered organization more frequent

than the others. If, on the other hand, I use the individual

and his/her situation as the unit of comparison the complex or

ganization turns out to be the most common type in the popula

tion.

Four "unique" organizational types are represented in the sample.

It is not possible to settie whether they are unique or relatively

frequent in the whole population. The "unique" types of company

organization are the following: the unexperienced, the professional,

the passive, and the composite organization. Thirty-four build-

ing companies have been classified as unique or non-unique organi

zations. I have found it difficult, however, to classify four

company organizations using the developed taxonomy and my criterion

of similarity.
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Concluding remarks

The presented typology raises some questions concerning the de

veloped taxonomy of company organization. A typology is always

a consequence of the intensional specificity of the taxonomy.

l have tried to stress the problem of specificity by discussing

the important role of the researcher. the choice of a certain

language. the use of certain distinctions. and the description

of the role process in an organizational context. Specificity

does not necessarily mean uncapa~ility of further development

nor is it opposed to integration.

The flexibility of a taxonomy is especially important as it

affects the pregnancy of a deduced typology. Flexibility raises

two different questions. lt may involve both variation in amount

of studied characteristics taken into consideration. and used

level of description. The lat ter is paid attention to in using

hierarchical differentiation.

A typology gives certain opportunities as a basis for decision

-making. lt gives the user of it a possibility to describe both

a population and its elements. The members of the units analyzed

are given a situational perspective on the population (and perhaps

on similar companies and (or) competitors). A typology als o makes

comparative analysis more structured.

At the end of this work l extend the role process to represent an

activity over time rather than a series of situational pictures.

I find this extension interesting for future research. As an al

ternative l regard replications of this study to be fruitful in

order to get a clearer picture of the stability and generality of

the organizational types described. A control of the findings in

the form of an intensive case study in one of the sampled building

companies might be another interesting way of continuing this re

search project.
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appendix A

Q> OM AGGREGERING

I bl a kapitel 7, som behandlade rollskeendet, antydde jag några

viktiga metateoretiska problem som aktualiseras vid organisations

studier. Det gäller dels frågan om dyadiska beskrivningars genera

litet och dels problemet med inkongruensen mellan informationsgivare

(= individer) och analysobjekt (= företagsorganisationer). Dessa

bägge problemområden samt vissa relaterade frågor behandlar jag

fortsättningsvis i detta appendix.

A. l DYADENS GENERALITET

Rollskeendet beskrevs i kapitel 7 på ett i princip dyadiskt sätt

dvs som parvisa relationer mellan komponenter, även om en enskild

komponents relationer aven given typ antyddes antalsmässigt över

stiga två och komponenterna också antyddes vara komplexa. Exempel

på det senare är att rollskeendets "komponent" förväntare vanligen

består av ett flertal individers förväntningar (dvs är ett agglome

rat, jfr kapitel 9).
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Enligt Jackson (1964) används dyader (= tvåkomponentparadigmer)

för att beskriva och analysera föreställningar i avsikt att ren

odla och ge precision. I många fall - vid organisationsstudier

kanske t o m nästan alltid - är det viktigt att samtidigt till

handahålla formuleringar och beskrivningar, som kan generali

seras till mer omfattande sociala system (än dyader). Dyadiska

beskrivningar av rollskeendet har inte så mycket att ge området

organisationsteori om de inte begreppsmässigt kan utvecklas

till att beskriva ett större antal relaterade individer (aggre

gering). De försök som hittills gjorts att överbygga gapet

mellan dyad och mer komplexa sociala system har inte varit im

ponerande. Det är ett 'metateoretiskt' problem inom organisa

tionsteori som enligt min bedömning ofta ignoreras.

Med generaliserbarhet avser jag i detta sammanhang att beskriv

ningen (av i detta fall dyaden) är applicerbar inte bara på re

lationer mellan två avgränsade komponenter utan på relationer

mellan ett flertal på samma sätt avgränsade komponenter. De

föreställningar och begrepp som nyttjas för att beskriva rela

tioner skall således vara relevanta i det komplexare sociala

systemet (i detta fall organisationen) (j fr Brodbecks' (1968)

diskussion om "composition laws"). Generalisering kan således

sägas innebära två saker, dels att en beskrivning är applicer

bar på alla (extensionellt avgränsade) komponenter i ett system

och dels att antalet relationer kan utvidgas från en till mer

än en. Generalisering innebär inte i detta sammanhang någon ab

straktionsprocess av föreställningar eller begreppsliga dis

tinktioner.

En dyadisk beskrivning, som skall generaliseras till mer kom

plexa sociala system, måste uppfylla ett antal krav. Generali

teten måste för det första förankras i definitionerna av kom

ponenterna. Komponenterna beskrevs i rollskeendet extensionelit

(endast kompletterade med den intensionella egenskapen system

tillhörighet), vilket underlättar generalisering. Vidare för

ankras möjligheterna till generalisering i komponentspecifici

teten hos relationsbeskrivningarna. Med komponentspecificitet
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menar jag att de i rollskeendet beskrivna relationerna (förvänt

ning och referens) är specifika för komponenter i sig och således

icke automatiskt är tillämpliga distinktioner vid beaktandet av

dessa komponenter sammanförda i någon form av mer komplext system.

Mer konkret innebär detta att t ex förväntningar och referenser

inte kan utsändas av kollektiv i annan bemärkelse än som en summa

av kollektivet.s individers förväntningar/referenser. Ett kollek

tiv sänder således icke förväntningar enligt mitt synsätt.

Samma distinktion som ovan angavs beträffande en sändarfunktion

gäller inte med nödvändighet en mottagarfunktion. Mottagare av

förväntningar kan enligt min bedömning mycket väl tänkas obenägna

till individförankrade distinktioner beträffande förväntnings

sändare. Alternativt kan detta formuleras som att en mottagares

differentieringsförmåga i vissa fall är svagt utvecklad. Intressant

är i detta sammanhang huruvida en mottagare upplever förväntningar

annorlunda om han/hon associerar dem med ett kollektiv och icke

med enskilda befattningshavare.

A.2 VAD INNEBÄR 'AGGREGERING' ?

Denna ansats till en taxonomi har som nämnts som analysobjekt

(företags)organisation. Beskrivningarna av analysobjekten struk

tureras emellertid som framgick av föregående avsnitt av roll

skeendet och dess beskrivningsnivå. För att denna beskrivning på

företrädesvis individ/individrelationsnivå, under förutsättning

av dess generalitet (jfr föregående avsnitt), skall kunna utgöra

en organisationsbeskrivning krävs en slags aggregeringsprocedur.

Detta betyder ett krav på en "teoretisk relaterbarhet" mellan

individ- och organisationsnivå, dvs begrepp som används vid be

skrivning av individer skall kunna överföras till organisations

nivå för jämförelser mellan organisationer. Syftet med detta

arbete är just att utföra komparativa studier av (företags)orga

nisation (= jämförelser mellan aggregat), vilket således motive

rar behovet av aggregering.
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Aggregering begränsas inte i detta sammanhang till att rollskeendet

på något sätt "suumeras" och/eller modifieras för olika försto

ringsnivåer. Rollskeendet fungerar som generell struktur i taxono

min, men representerar endast indirekt beskrivningen av organisa

tioner i analysobjekten (jfr kapitlen 8 och 9). Aggregering mot

svarar heller inte enbart någon form av statistisk saumanställ

ning av individuella förhållanden.

Med aggregering avser jag i detta sammanhang ett saumanförande

av (individers) beskrivningar av individer och/eller individers

relationer till att representera (en del i) en beskrivning av

organisationer (= ett aggregat på en från individnivån skild

förstoringsnivå). Jag vill med min första parentes i meningen

ovan (kring "individers") betona att detär svårt, om inte omöj

ligt, att finna studier av organisation som icke baseras på

individers beskrivningar av förhållanden. Detta är på intet

sätt någon ny problemställning, vilket bl a nedanstående citat

hämtat från Kaplan (1964) söker visa.

"What is true is that individuals and their properties and
relations are the indications and references for collective
terms. there is no other way by which meanings can be empiri
cally specified. But if the collective term is a theoretical
one, ••• , it cannot be strictly defined. lt is in this sense,
fundamentally, that the "whoie" is not reducible to "the sum
of its parts". But this nonequivalence does not imply that
there is any other way to understand or to verify statements
about "wholes" than by observations on "parts"."

Vad som däremot är mer ovanligt är ett försök att integrera

(individers) beskrivningar av individer och individrelationer

(socialpsykologi) med etablerade (främst sociologiska och före

tagsekonomiska) föreställningar på organisationsnivå (= aggre

gatnivå). Detta försök betecknar jag således 'aggregering', och

det representerar enligt min bedömning ett viktigt relativt obe

arbetat metateoretiskt problem inom området organisationsteori.

Många författare har dock formulerat problemet och uttryckt

önskemål om lösnings försök (Levinsson, 1959; Udy, 1965. m fl).

En beskrivning på ovanstående sätt är emellertid inte fullstän

dig, eftersom jag menar att en organisation också kan beskrivas
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i s k Ifemergent-egenskaperlf bl a med hjälp av (individers) beskriv

ningar av föreställningar om organisationsnivån. Detta redovisas i

avsnittet om egenskapsklassifikationer nedan.

För att kunna utföra ovan nämnda aggregering på ett medvetet sätt

krävs enligt min bedömning en analys av olika egenskapstyper och

då särskilt distinktioner med avseende på olika relativa beskriv

ningsnivåer. Jag kommer i det följande att söka utveckla en klassi

fikation av begreppet egenskap i avsikt att finna en struktur att

basera aggregeringsförsök på. Denna klassifikation utgör en ytter

ligare ingrediens i taxonomin över (företags)organisation.

Låt mig dock in~edningsvis visa på en annan klassifikation av egen

skaper, vilken haft ett avgörande inflytande på de följande resone

mangen om aggregering och vilken av upphovsmannen använts/avsetts

att användas i denna likartade situationer. Det gäller en klassi

fikation av Lazarsfeld (1968).

A.3

A.3.1

OM EGENSKAPSKLASSIFIKATIONER

Lazarsfelds klassifikation

Lazarsfeld (1968) diskuterar i sin klassificering av egenskaper

förhållandet mellan individuella och kollektiva (aggregat) egen

skaper. Aggregat (lfcollectivelf) betecknar en enhet som består av

delar som kan jämföras med varandra (t ex här företags organisa

tion respektive de (t v) homogent definierade enskilda medlemmarna).

Lazarsfeld finner det i många sammanhang meningsfullt att skilja

mellan aggregategenskaper (Ifproperties of collectiveslf ) och egen

skaper hos individer (i aggregat).

Beträffande egenskaper hos aggregat gör Lazarsfeld skillnad mellan

vad han betecknar som analytiska, strukturella och allomfattande

(If global If) egenskaper.

Med analytiska egenskaper avser Lazarsfeld de som erhålls via

någon matematisk/statistisk manipulering av egenskaper från individ-
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nivån. Ett exempel på denna typ är genomsnittsåldern för de indi

vider som utgör ett företags organisation. Andra exempel är på

analogt sätt applicerade korrelationsmått samt andra "graderingar

av överenss tämmelse".

Strukturella egenskaper är de som erhålls om någon manipulation

av ovanstående typ utförs på en beskrivning av relationer mellan

individer. Även Lazarsfeld arbetar således med den av mig redan

i kapitel 2 betonade analytiskt betingade distinktionen mellan

komponent och relation. De allomfattande egenskaperna motsvarar

vad som ofta i organisationsteoretiska sammanhang betecknas som

"emergent-egenskaper" dvs det gäller de egenskaper som är nivå

unika, dvs de som inte baseras på beskrivningar av t ex indivi

duella förhållanden.

Den andra huvudgruppen av egenskaper, den som omfattar egenskaper

som beskriver individer (i aggregat), innehåller enligt Lazarsfe1d,

i huvud;;,;k i analogi med den ovan nämnda huvudgruppens strukture

ring, "absoluta", re lations-, komparati va och sammanhangsegen

skaper.

Med "absoluta" egenskaper avser Lazarsfeld sådana som varken nytt

jar information om karaktäristika för aggregat eller nyttjar före

ställningar om relationer mellan den beskrivne och andra individer

i aggregatet. Lazarsfe1d anger inkomst och kön som exempel på

absoluta egenskaper. Relaterande egenskaper är de som behandlar

förhållanden mellan en individ och en eller flera andra individer.

Komparativa egenskaper (den tredje av de fyra individförankrade

egenskapstyperna) beskriver en individ via en jämförelse mellan

hans/hennes värde i någon absolut eller relaterande egenskap

med fördelningen av värden för denna egenskap i det aggregat

han/hon tillhör. Sammanhangsegenskaper, slutligen, beskriver

enligt Lazarsfe1d en individ i en aggregategenskap. Observera

att sammanhangsegenskaper därvid har samma värde för alla med

lemmar i ett givet aggregat (t ex att vara medarbetare i ett

stort företag). Figur A:l nedan söker illustrera innehållet i

samt skillnaden mellan dessa senare bägge egenskapstyper.
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SAMMANHANGSEGENSKAPER

Tilldelas egenskapen
'S', då den represen
terar (t ex medel
värdet i) systemet.

KOMPARATIVA EGENSKAPER

system

Tilldelas egenskapen
'störst' (el dyl) då
siffervärdet är det
i systemet högsta.

t individer i ett definierat system

Figur A:l Komparativa samt sammanhangsegenskaper. För detaljerad
verbal förklaring av figuren hänvisas till textmaterialet
i avsnittet ovan.

A.3.2 En klassifikation för denna studie

Jag kommer att arbeta med två huvudgrupper av egenskaper, vilket

jag tidigare framfört bl a i kapitel 2, nämligen med egenskaper

som beskriver komponenter och med egenskaper som beskriver rela

tioner mellan komponenter. Jämför de följande resonemangen med

beskrivningen i figur A:2. Efter denna grovuppdelning preciserar

jag dels vilka slags egenskaper jag urskiljer med beaktande av

aggregeringsproblematiken, dels på vilka sätt de skiljer sig ifrån
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varandra. Jag ämnar också i det följande söka anknyta till bl a

den klassifikation jag tidigare angivit och ange hur den påverkat

mina distinktioner.

För det första gör jag den distinktion mellan delnivå och helhets

nivå som utgör basen för hela detta kapitels diskussion kring

aggregering, dvs jag använder mig aven av de allra äldsta veten

skapliga föreställningarna om ordning, nämligen den hierarkiska

ordningen. Egenskapen hierarkisk innebär att en egenskap är rela

terad i förhållande till en annan egenskap på ett sätt som inne

bär över- eller underordnande. I det följande kommer jag något

att komplicera del/helhets relationen till att omfatta fler nivåer,

dvs punkter på ett hierarkiskt kontinuum (individ-roll skeende

-rollsystem-organisation).

En andra distinktion vid beskrivning av egenskaper kan enligt

min uppfattning göras mellan å ena sidan egenskaper som är mer

direkt härledbara mellan hierarkiskt olika nivåer och å andra

sidan mer nivåunika egenskaper. Låt mig först behandla de 'här

ledbara' egenskaperna av respektive komponent- och relationstyp.

på delnivå (här: individnivå) väljer jag för komponenter att be

teckna dem individuella egenskaper och på helhetsnivå (här: orga

nisationsnivå) tilldelar jag dem (i likhet med Lazarsfeld ovan)

etiketten analytiska egenskaper. Ett exempel på denna typ av

härledbara egenskaper utgör uppgifter om individers ålder, vilka

kan sammanställas till att ge en bild av ålderssammansättningen

för en organisation som en helhet. Motsvarande egenskapsdistink

tion blir vid relationsbeskrivning relaterande respektive struk

turella egenskaper (den sistnämnda etiketten efter Lazarsfeld

ovan).

Jag angav ovan varför en beskrivning av (företags)organisation

i dessa egenskapstyper är otillräcklig. Skälet jag angav till

detta var den av mig postulerade förekomsten av mer nivåunika

(emergent)egenskaper vilka aktualiseras vid förflyttning från

en hierarkisk nivå till en annan (oavsett riktning). Det är van

ligt att författare talar om "emergent"-egenskaper vid förflytt

ning från del till helhet men det bör framhållas att den omvända
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riktningen också gäller. Jag betecknar egenskaper på bägge nivåer

(individ- och organisationsnivå), som ej är direkt "överförbara",

för "emergent"-egenskaper. Observera här en skillnad mellan mitt

val och Lazarsfe1ds (1968) ovan. Lazarsfe1d markerar inte om hans

kategorier på delnivå representerar vad jag betecknat som "emergent"

egenskaper (= nivåunika egenskaper) eller "överförbara" egenskaper.

Efter denna egenskapsanalys kan vi för denna studie eliminera

"emergent"-egenskaper eller s k nivåunika egenskaper på delnivån

vid beskrivningen aven taxonomi över (företags)organisation. Dock

blir alltjämt beskrivningar av individuella förhållanden relevanta

(= individuella och relaterande egenskaper aggregerade till ana

lytiska respektive strukturella egenskaper).

Låt mig gå vidare och precisera de "emergent"-egenskaper som gäller

aggregat. Jag använder i detta sammanhang egenskaper som förutom

att de äger en viss nivåspecificitet också kan beskrivas som system

specifika. Egenskaperna refererar inte till aggregeringsnivån gene

rellt, utan till de aggregat som uppfyller vissa kriterier, i detta

fall på systemet (företags)-organisation (jämför kapitel 2). Preci

seringen förutsätter att mer än ett system kan konstrueras (= be

skrivas) på en given hierarkisk nivå. Med detta synsätt motsvaras

helhetsnivån av (företags)organisationen (inte företaget som helhet)

och delnivån av individerna i organisationen.

Lazarsfe1d (1968) anger i sin klassifikation som tidigare nämndes

ytterligare två typer av egenskaper som kan vara av intresse i denna

studie, dels s k komparativa, dels s k sammanhangsegenskaper. De

senare är delvis besläktade med den ovan beskrivna egenskapen system

tillhörighet då de uttrycker en beskrivning aven del i helhetstermer

(här: av individ i aggregategenskaper). De förstnämnda (komparativa)

uttrycker en del i deltermer (här: individ i individegenskaper).

Komparativa egenskaper representerar en jämförelseprodukt, t ex

att en del (här: individ) har högsta värdet för en egenskap rela

tivt andra delar (här: individer) i ett aggregat, medan samman

hangsmässiga egenskaper representerar förhållandet att en del (här:
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egenskaper

intensionell/' xtensionell' aggregering

Figur A:2 En beskrivning av olika för denna studie relevanta
egenskapstyper. För en detaljerad (verbal) förkla
ring av figuren hänvisas till avsnitt A.3.2.
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individ}, är en enhet i ett aggregat med t ex ett totalt högt

värde för en egenskap. Delen (här: individen) behöver emellertid

icke själv representera ett högt värde å egenskapen. Jämför med

beskrivningen i figur A:l ovan. Dessa två senare typer av egen

skaper kommer jag inte att nyttja för att karaktärisera analys

objekten, då jag ser de som nivåspecifika för delnivån. De kommer

däremot i någon mån att nyttjas i komparationerna mellan organi

sationer, där således organisationen representerar delnivån och

"branschen" helhetsnivån.

A.4 OM AGGREGERINGSPROBLEM

Aggregering kan således genomföras med utgångspunkt från den ovan

beskrivna egenskapsklassifikationen. Detta reducerade mängden

relevanta egenskaper för aggregering till att utgöras av de jag

i figuren A:2 betecknade individuella samt relaterande egenskaper.

Valet av vilka egenskaper på delnivån som skall väljas bland de

för aggregering tänkbara kräver relevanskriterier härledda ur

studiens syfte. Summariskt kan beskrivningen av rollskeendet

sammantaget med den intensionella preciseringen och kompletteringen

i kapitlen 8 och 9 sägas manifestera dessa relevanskriterier.

A.4.l Teoretiska aggregeringsproblem

Jag har i ovanstående resonemang inte diskuterat gränsdragnings

frågan mellan vilka egenskaper som är nivåspecifika ("emergent")

och vilka som inte är det. Jag föreställer mig att denna gräns

inte är given utan föränderlig bl a på basis av erfarenheter

från den ständigt pågående vetenskapliga diskussionen.

Jag menar att individuella och relaterande egenskaper kan aggregeras

såväl "extensionellt" som intensionellt. Med "extensionell" aggre-
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gering avser jag att en egenskap som beskriver en individ (t ex

ålder) används till att beskriva samtliga individer i aggregatet

(flera individers ålder t ex omvandlat till aggregatets genom

snittsålder).

Mitt motiv för att nyttja citationstecken kring extensionell är

avhängigt det faktum att aggregeringen inte sker enbart på exten

sionella grunder. Det extensionella momentet (som motiverar valet

av detta begrepp över huvud taget) består i själva sammanförandet

av intensionellt opreciserade individer. Det kan t ex gälla nytt

jandet av enskilda individers ålder till att representera samt

liga individers (i ett system) ålder. Det intensionella inslaget

(här: ålder) hålls således i princip oförändrat mellan nivåerna

(individ- och organisationsnivå). Det tillkommer dock ett inten

sionellt moment om forskaren söker en beskrivning av aggregatet

(här: organisationen) nämligen innebörden i sammansättningsmani

pulationen (t ex: vad är den intensionella innebörden i före

ställningen 'median'?). Som vi skall se nedan skiljer sig denna

typ av manipulativ intensionell förankring från den typ av

intensionella förankring jag nyttjar vid s k intensionell aggre

gering.

Med intensionell aggregering menar jag ett sammanförande av före

ställningar på delnivå till helhetsnivå. Den intensionella för

ankringen är (som ovan angavs) annorlunda än vid "extensionell"

aggregering. Vid intensionell aggregering ligger den inten

sionella förankringen i egenskapens dubbla refererande till sär

språk på såväl individ- som organisationsnivå. Vid "extensionell"

aggregering (jfr ovan) var sammanställningsmanipulationen (= det

ena intensionella inslaget) orelaterad till aggregatnivån i sig

och i stället externt tillförd. Detta är den viktiga skillnaden

mellan dessa bägge typer av aggregering. Ett exempel på inten

sionell aggregering utgör förväntnings- och referensrelationernas

applikation och relevans på såväl del- (här: individ) som hel

hetsnivå (här: organisation).
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Medan det ovanstående resonemanget genomgående baserats på att

valet av informationslämnare varit avgjort och att problemet

varit vilken information som skall inhämtas. kan de empiriska

aggregeringsproblemen sägas representera den motsatta fokuseringen.

I detta avsnitt ämnar jag redogöra för några problem som finns

förankrade i valet av individers (beskrivningars) aggregerande

under förutsättningen att samtliga individer ej kan beaktas (av

resursskäl).

En generell målsättning som jag i stort arbetar efter är att söka

nå en tillfredsställande informationsmängd givet en viss begränsad

resursinsats. En konsekvens av detta blir frågeställningen huru

vida jag vid detta studium av (företags)organisation kan isolera

några speciella kunskapscentra bland individerna i organisationen.

Min utgångspunkt i denna taxonomi över (företags)organisation är

att behandla samtliga enskilda befattningshavare som lika rele

vanta kunskapscentra. Jag gör i det avseendet inga prioriteringar

av någon eller några speciella grupper inom företaget. Detta för

farande innebär dock inte att jag uppfattar varje enskild informa

tionsgivares situation i organisationen som likartad t ex beträf

fande möjligheter att påverka (företags)organisatoriska förhållan-

den etc.

En speciell ansats användes av Kahn et al (1964) i en i flera av

seenden analog beslutssituation. De sökte välja befattningshavare

för sin kartläggning av rollkonflikt och rollosäkerhet i organisa

tioner. I sitt val av informationskällor beslöt de att nyttja

företagsledningens kunskaper om organisationens arbetsuppgifts

mässiga heterogenitet. Kahn et al spred således sitt urval av

befattningshavare på funktionell basis. Jag har förfarit på i

princip likartat sätt. De funktionella olikheterna har jag valt

att granska på föreställningar som till stor del (men inte helt)

är desamma som företagsledarna i Kahns studie grundade sina re-

23-EFI
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komrnendationer på. Skillnaden ligger i tillgången på och valet

av vissa indikatorer.

Förfarandet som jag beskrev i föregående stycke innebär en viss

inskränkning i mitt ovan redovisade antagande om behandiandet

av alla individer i organisationen som lika relevanta kunskaps

centra. Det innebär en prioritering av mindre frekventa typer

av befattningar. något som motiveras av antagandet att det är

rimligt att tänka sig att likheter mellan individer i etiketts

mässigt samma befattningar existerar och att detta är en mer

informativ bas i en studie av organisation i företag att samman

föra individer (och deras föreställningar) på än t ex den rent

slumpmässiga. Existensen av befattningar och "etikettseffekter"

styrker detta (jfr också bilaga 4).

I detta avsnitt ämnar jag belysa de använda prioriteringarna

(funktionellt och i någon mån också hierarkiskt) för att samman

föra/väga ihop ett urval individers beskrivningar av sin orga

nisationssituation till att representera delar aven bild av

organisationen "som helhet". Jämför här med beskrivningen av

urvals förfarandet i kapitel 10. Jag har som tidigare framgått

i kapitel 12 valt att exemplifiera aggregering med den där

detaljerat redovisade 'Företagsorganisationen l'.

När uppgiften är att sammanställa individuella uppgifter till

en beskrivning aven (företags)organisation som en helhet är

det nödvändigt att arbeta med kunskapen om ovan nämnda priori

tering och vilka konsekvenser den kan tänkas medföra.
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Figur A:3 Ett empiriskt aggregeringsproblem. Se vidare aa
slutande text för detaljinformation.

Ovanstående figur (A:3) söker förenklat åskådliggöra ett besluts

problem som en forskare (nästan alltid) ställs inför vid kompara

tiva organisationsstudier. Problemet är, vilket jag tidigare har

antytt, främst betingat av den beslutade (funktionella och hierar

kiska) differentieringen. Det är dock något mindre omfattande i

denna studie då sampe1sammansättningen medfört att representativi

tetsfrågan i första hand gällde de större företagen (p g a lägre

procentuellt uttag) och vissa befattningstyper (de till vilka

många individer hänförs) i dessa.

Jag förenklar här problemställningen jämfört med resonemangen i

bilaga 4 genom att endast vad gäller funktionell differentiering

beakta distinktionen mellan 1injeansvarig personal och specialist

personal. Likaledes förenklar jag den hierarkiska differentieringen

till dikotomin 'hög' respektive 'låg' hierarkisk status. Denna

förenkling till fyra kategorier ligger bakom figur A:3 ovan. I

figuren markerar jag dels den totala befattningsbilden i före

taget differentierad i ovan nämnda fyra kategorier, dels stick

provets befattningsbild differentierad på analogt sätt.
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Hur förfar jag med en potentiell informationsgivare som befatt

ningshavaren x i figuren ovan? Den kunskap jag har om denne be

fattningshavare inskränker sig till kännedom om att han/hon ar

betade i företag l:s organisation vid undersökningstillfället

samt att jag vet vilken funktion han/hon hade i företaget l.

Vidare känner jag befattningens (formella) status samt indivi

dens ungefärliga utbildningsnivå. Kan jag yttra mig om denne

person i de egenskaper som härletts i den utvecklade taxonomin1

Den kunskap jag har om den icke empiriskt behandlade befatt

ningshavaren är som framgått relativt ofullständig. Jag har

emellertid bedömt (kapitel 10) att ett beaktande av denna kun

skap vid aggregering tillför studien värde jämfört med alterna

tivet en slumpansats. Slumpansatsen förutsätter att den inne

havda kunskapen om befattning (funktion i organisationen), status

och utbildningsnivå är av intet eller obetydligt värde vid be

stämmandet av individens situation i övrigt.

Ovanstående val av aggregeringssätt kan empiriskt förankras

genom ett studium av vad jag betecknar som "befattnings- och

företagseffekter" • Dessa åskådliggörs i nedans tående figur (A: 4).

"BEFATTNINGSEFFEKT"

"FÖRET AGSE FFEKT"

populationens

arbetsledare

tO?
r--::1--- ett företags
L..J arbetsledare

ett
företags
Ibefattnings
havare

tO?
r-;:::t--ett företagsL..J arbetsledare

Figur A:4 "Företags- och befattningseffekter". Se vidare an
slutande text för detaljinformation.
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Om hög grad av likhet föreligger emellan studerade arbetsledare

i enskilda företag och populationens (= samtliga företags) arbets

ledare vad gäller deras respektive beskrivningar av företagsorga

nisatoriska förhållanden. så är "företagseffekter" relativt ointres

santa. Företagsspecificiteten skulle således vara låg i de analy

serade dimensionerna. Det relevanta vore i så fall att inrikta

sig på en jämförande analys av befattningar och negligera orga

nisationsenheten som förankring. Det existerar dock företagsolik

heter som i~ke domineras av befattningslikheter. T ex så är kate

gorin arbetsledare i enskilda företag mycket heterogen.

Ovan förda resonemang betyder på intet sätt att "befattnings

effekter" skulle saknas. men det visar på att "företagseffekter"

dvs befattningshavarens organisationssituation spelar en stor

roll för individens agerande. Detta arbete och särskilt kapitel 14

är också inriktat på klassifikation av och jämförelser mellan

organisationer.

Variation föreligger i ett företag mellan olika befattningshavar

kategoriers situationsbeskrivningar. En individ för vilken en

observatör har kunskap om hans befattning i företaget är vanligen

mer lik andra individer i liknande befattning i samma företag än

andra befattningshavare i företaget. Detta visar det empiriska

materialet (bilaga 6). Om jag således skall söka generalisera

resultat på basis av problemställningen från figur A:3 ovan och

således aggregera individuella beskrivningar till att represen

tera ett helt företag. kan jag sluta mig till att det är en för

del att göra detta på befattningsbasis jämfört med att arbeta på

helt slumpmässiga grunder. Beaktande av befattningsolikheter till

för således arbetet värde.

En andra inskränkning av det inledande generella antagandet om

den homogena kunskapsfördelningen inom studieområdet utgör valet

av relationsbeskrivare. Relationsbeskrivarna framkommer via upp

gifter från det ovan nämnda stickprovets befattningshavare. Den
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eventuella heterogenitet som finns förankrad i stickprovets

sammansättning föreligger således också bland relationsbe

skrivarna.

Det har emellertid visat sig att skriftligt manifesterade för

väntningar i en organisation (policy. organisationsplan.

manualer. befattningsbeskrivningar osv) till en dominerande

del formuleras och etableras aven viss kategori befattnings

havare. De kommer därmed för mig att representera särskilda

("parallella") kunskapscentra för denna typ av organisations

beskrivning.
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appendix B

Q> NÅGRA SÄRDRAG I
DEN SVENSKA BYGGNADSBRANSCHEN

I kapitel 2 diskuterade jag organisations- och företagsbegreppens

relativitet. I redovisningen av urvalet och representativiteten

hos de studerade företagen (kapitel 10) beskrev jag vad jag upp

fattade som 'byggföretag' och således vad jag tilldelade detta

begrepp för intensionell mening. Jag talade i detta sammanhang om

byggnadsbranschen. I detta appendix ämnar jag dels diskutera

branschföreställningens användbarhet och dels söka peka på några

av de förhållanden som byggföretagsverksamma uppfattar som bransch

särdrag.
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B.I BRANSCHBEGREPPET

I olika sammanhang har kritik framförts emot klassifikatörers

benägenhet att föra samman företag i grupper av typ 'bransch'

på grundval av vissa kriterier vanligen härledda från en pro

ducerad vara eller tjänst.

De klassifikationskriterier som används i Sverige ansluter till
internationella rekommendationer och praxis (Back et al 1970).
Kriterierna för klassificering är:

a. karaktären av de inom enheten producerade varorna eller
tjänsterna,

b. användningsområdet för dessa varor och tjänster samt

c. produktionsprocess, produktionsteknologi och produktions
organisation.

Med 'karaktären' hos de producerade varorna eller tjänsterna
avses främst den fysiska sammansättningen (bl a råvaror), fabri
kationsstadiet och den typ av "behov" produkterna/tjänsterna är
avsedda att täcka. Viss hänsyn tas också till huruvida varorna
eller tjänsterna anses vara resultat aven främst materiell eller
främst immateriell produktionsprocess.

Med 'användningsområde' torde man främst mena indelningar i kon
sument- respektive producentvaror och i kapital- respektive
konsumtionsvaror.

Med 'produktionsorganisation' torde man avse t ex enheternas
kostnadsstruktur, kapitalintensitet och produktivitet.

Dessa tre typer av kriterier används med olika prioritet för
olika kategorier i ekonomin, beroende på vilken typ av egen
skaper man ansett väsentligast för beskrivningar av respektive
kategori (Back et al, 1970).

I linje med vad jag tidigare framfört vill jag markera att an

vändandet av branschklassifikationen är något som jag är skeptisk

emot vid studiet av (företags)organisation. Det är inte själv

klart att, p g a likheter i ovan nämnda punkter (a, b och c),

byggföretags organisationer sinsemellan är mer lika än ett antal

företag från olika branscher. Som en konsekvens av detta har jag

strävat efter att utveckla taxonomin över (företags)organisation

som ett i förhållande till det valda tillämpningsområdet själv

ständigt arbete (del A och B). Däremot har jag av skäl som tidi

gare angavs (kapitel l) valt att applicera mina tankegångar

inom kategorin byggföretag.
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B.2.l

DEN SVENSKA BYGGBRANSCHEN

Omfång och viktiga system
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Branschens betydelse och omfång i Sverige illustreras av följande

citat från Docherty (1972):

"Investments in construction make up 19% of Sweden's GNP
and 30% of this goes in new housing. Ninety-five percent
of housing construction takes place with government support
(Källenius, 1965). Housing investments have increased at
the rate of roughly 7% per year during the sixties with the
exception of 1966 when they sank to 0,8% (Swedish Economy,
Spring 1967):'

Docherty (1972) beskriver vidare väl byggföretagens miljösystem:

MA major feature regarding the environment is the sheer number
and power of the parties with whom the building company must
co-operate in its activities. These include local and govern
ment authorities, suppliers, consultants, clients, architects,
trade associations, trade unions and joint and subcontractors.
Owing to the role played by the industry in the national
economy with respect to investments and employment (10% of
the working population are employed in the industry), the
government uses it as a regulator of the economy and the
authorities in general see fit to subject it to a particularly
high number of regulations. The government is also a major
client to the industry bes ides having the role of protecting
the user of the industry. Turin (1967) maintains that the
roles of the government entail inevitable conflict for the
industry, e g using the industry as a regulator of the economy
as against offering its members work continuity, long-term
company and regional planning as against parliamentary control,
government controlled contract procedures as against competi
tion and fair play."

B.2.2 Produktionsmiljön

Ett annat särdrag som rör byggföretag och byggbransch gäller bl a

den fysiska miljön och dess kontrollerbarhet:

"The nature of the work entails that production is highly suscep
tible to climatic conditions such as light, temperature, rain
fall on both the seasonai and daily leveis. The project nature
of the company's work introduces other time aspects. There will
be considerable variation with time in the quantity and the
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make-up of the work load of every individual within the com
pany. The particular projects are usually of considerable com
plexity and extend over a long period. Each stage in the pro
ject comprises different tasks which have their own set of
participants and are likely to be accompanied by particular
types of contingencies" (Docherty, 1972).

B.2.3 Produkt l )

Produkterna inom byggnadsindustrin kan ofta inte jämföras med

varandra utan en ingående analys. Detta beror bl a på produktens

immobilitet, vilket medför att den mark å vilken byggnaden/an

läggningen genomförs starkt påverkar produktens utformning och/

/eller egenskaper. Därtill kommer den originalitet, inte att

förväxla med avancerad teknologi, som utmärker byggnader/anlägg

ningar. Förekomsten av två identiska byggnadsverk är ytterst

sällsynt.

Produkten och produktionsprocessen äger ofta en hög komplexitet

förenad med specifik utformning. Det är en originalitetskomplexi

tet snarare än en teknologisk komplexitet. Till komplexiteten

bidrar den långa produktionstiden på ofta flera år med ett fler

tal inblandade system (jämför punkt B.2.l ovan), där särskilt

den omfattande externt initierade styrningen bör noteras (bygg

normer, tillstånd etc). Slutligen bör framhållas att produkten

vanligen har såväl lång teknisk som ekonomisk livslängd.

B.2.4 Företagsorganisation

Byggföretagen har proportionellt fler arbetare i förhållande till

tjänstemän än företag inom mass- och processindustrin. Från 1960

års folkräkning erhålles för bygg- och anläggningsindustri rela

tionstalet arbetare till tjänstemän 6,05 (husbyggnad 6,95 och

anläggning 5,39), övrig tillverkande industri har 2,75 (Gorpe

1969).

1) Delavsnittet bygger delvis på Frisk och Söderbäck (1972).
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Stinchcombe (1959) konstaterar att byggnadsindustrin i stor ut

sträckning saknar de stabsavdelningar och de tjänstemän på huvud

kontoret som skilda från själva platsen för produktionsprocessen

lägger upp och kontrollerar produktionen.

"This is reflected in the lack of clercial workers processing
communications to administrative centres and less complex
staffs of professionals planning work".

Enligt denna undersökning var förhållandet administrativ personal

till arbetare inom byggnadsindustrin ca 1:5, medan vid samma tid

punkt motsvarande relation inom den massproducerande industrin var

1:2 (Gorpe 1969).

Ett annat byggnadsindustrins särdrag är att arbetarstammen nästan

aldrig är fast anställd. Arbetaren - eller snarare arbetarlaget 

anställs i regel endast för ett visst bygge eller för en viss bygg

fas. Anställningen sker vanligtvis mycket decentraliserat. Plats

chefen anställer i allmänhet själv en lagbas (främst i Stockholm)

och denne väljer arbetare i laget (Gorpe 1969).

Varje projekt kan i flera bemärkelser betraktas som ett särskilt

företag. Detta innebär att byggföretag i vissa avseenden ständigt

förändras allteftersom nya projekt tillkommer och andra avvecklas.

Då de tillverkade produkterna ofta är relativt olika varandra (jfr

punkt B.2.3) är det oftast inte heller möjligt att endast flytta

över en existerande organisation från en plats där arbetet av

slutats till en ny plats (Gorpe 1969).

Docherty (1972) liknar en byggarbetsplats med båten som arbetsplats:

"It is possible to compare building sites with ships. The site
agent, the captain, is responsible for immediate interim action
to deal with all contingency situations arising and for the
complete handling of a high proportion of them. In many cases,
in spite of an accurate diagnosis of the situation, he has not
the power or resources to take corrective action (Baumgartner,
1963). His links with his superiors and staff groups are long
and weak. His labour force, the crew, are not permenently em
ployed by the company, but are engaged for the duration of
agreed stages of the project, the voyage. In the absence of
separate shop stewards on the site, the ship, the men's interests
are represented by the charge hands."
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Det finns således sammanfattningsvis skäl som talar för att bygg

nadsbranschen i vissa avseenden är särpräglad och att den inte

utan vidare kan jämföras med övrig industri. Förutom branschens

särprägel i dess egenskap avenhetsproducerande industri, med

allt vad det innebär av beställningsskrädderi, originella pro

dukter och fluktuationer i beställningarna, karaktäriseras bygg

företagen av att deras organisation är oenhetlig - olika företag

har inte i sin organisation samma uppsättning funktioner - pro

duktionen bedrivs på geografiskt skilda platser och arbetskraften

är inte fast knuten till företaget utan till projektet m m

(Gorpe 1969).
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bilaga 1

~ INDIKATORER

I denna bilaga redovisar jag vilka indikatorer jag hänfört till

respektive egenskaper. Egenskaperna är valda och uppställda i

enlighet med den taxonomi som utvecklades främst i kapitlen

7, B och 9. Indikatorerna (eller oftast "frågorna") är således

inte strukturerade som i de formulär som använts utan har så

ledes uppställts efter den utvecklade taxonomins princip. Detta

då dels ett flertal formulär nyttjats och dels andra informations

källor (statistik, skriftligt material och intervjuer) förekommer

i icke oväsentlig grad beträffande olika egenskaper. Det senare

anger jag särskilt i nedanstående redovisning av indikatorer.

Likaledes markerar jag i de fall där en indikator (oftast: fråga)

icke utgått till och besvarats av samtliga kategorier av individer

i undersökningen enligt bilagorna 3 och 4. Om indikatorn inhämtats

endast beträffande VD eller annan i företagsledningens hierarkiska

topp markeras detta med ~. Har en indikator endast

spritts till en mindre del av undersökningens informationsgivare

(= få företagsorganisationer) anges detta med ~
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Några indikatorer antas ge information om flera ("olika") egen

skaper. Detta specifika förhållande och relationer emellan egen

skaper och indikatorer mer generellt beskrevs i kapitel Il.

I. NYTTJADE INDIKATORER========================

Nedanstående redovisning av ingredienserna i taxonomin relate

rade till de nyttjade indikatorerna är disponerad i huvudsak

efter redovisningen i kapitlen 7 t o m 9. De olika siffrorna

representerar olika egenskaper i den utvecklade taxonomin via

vilka de olika analysobjekten beskrivs. Jämför särskilt redo

görelsen i kapitlen 12 och 13.

A BEFATTNING
l. arbetsuppgifter/funktion
2. kontinuitet
3. substituerbarhet
4. formell integration
5. funktionell integration
6. status

B = INDIVID
7. befattningserfarenhet

8-10. organisatorisk erfarenhet
Il. allmän/branscherfarenhet

12-13. utbildning
14. aspirationsnivå

c = INDIVIDENS RELATION TILL DEN EGNA BEFATTNINGEN
15-17. kompetens
18-19. kongruens

20. rollsäkerhet
21. befattningstillfredsställelse

D = NORMATIVA FÖRVÄNTNINGAR (LATENTA ELLER MANIFESTA)
22-25. form

26. (sekventiell) kontroll
27. (dominans) kontroll

28-29. ledarskap
30-31. ansvar

32. delegering
33. styrning

E = FÖRVÄNTARE
34. komplexitet
35. systemtillhörighet

36-37. makt
38. status



F = REFERENSER
39. normativa
40. komparativa

G REFERENSOBJEKT
41, komplexitet
42. systemtillhörighet
43. status
44. intensionell särprägel

H = ROLLSYSTEM
45-49. "naturliga"
50-54. funktionella
55-59. målbestämda
60-64. professionella
65-69. "geografiska"
70-74. formella

I = ORGANISATION(SNIVÄ) (SPECIFIKT)
75. storlek

76-77. hierarkisering
78. (funktionell) differentiering
79. (geografisk) differentiering
80. (funktionell) centralisering

81-83. specifik kompetens

J = OMVÄRLDSSYSTEM
84-85. (kritiska) resurser
86-88. "organizational set"
89-91. "intressentbi Id"
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A. BEFATTNING

1. arbetsuppgifter/funktion

a. Er befattning i företaget:

Försök att på ett ungefär ange i procent hur mycket av Ert
arbete som rör nedanstående områden!

1 O O

administrativt och personalarbete

produktion, kontroll, arbetsledning

konstruktion, utveckling och forskning

planering och rationalisering

kalkylarbete, offertarbete i allmänhet

inköps-, förråds- och lagerarbete

ekonomiskt/kameralt arbete

övrigt; nämligen -----------
% (summa)

c. Vilka arbetsuppgifter i Er nuvarande befattning kräver Er
mesta tid normalt (oavsett arbetsuppgifternas viktighet)?

1.

2.

3.

d. Vilka tre arbetsuppgifter anser Ni vara de viktigaste i
Er nuvarande befattning?

e. Uppgifter från SAF:s tjänstemannastatistik företagsvis om
varje individs formellt bestämda befattning (jämför bilaga 2).



f. Även om specialistavdelningar på alla områden kanske inte
alltid finns måste ofta dessa funktioner ändock skötas av
någon/några enskilda befattningshavare eller ibland av VD.

Sysslar någon/några utanför eventuella specialistavdelningar
med de nedanstående arbetsområdena särskilt mycket och i så
fall vilka befattningar?

2. kontinuitet

a. Fanns Er nuvarande befattning i företaget innan Ni tillträdde
den?

l 1=' Ja, samma befattning

2 I-I Ja, liknande befattning

3 1=1 Nej

4 1=1 Vet ej

b. Uppgifter från SAF:s tjänstemannastatistik företagsvis om
varje befattnings existens mellan två tidsperioder.

24-EFI
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3. substituerbarhet

a. Upprätthåller någon Er befattning tillfälligt när Ni är
borta en längre tid (t ex semester, sjukdom, konferenser
etc) ?

~ om ~ - vilken befattningshavare gör det?

(befattning: )

vilken befattningshavare brukar/tror Ni
skulle avgöra vem som tillfälligt skulle
ersätta Er?

1 1=1 Ni själv

2 1=1 Någon annan:

(befattning: )

------••~b. Markera de av nedanstående kategorier av befattningshavare
som Ni ibland i företaget upplever svårigheter att få tag
i duktigt folk till:

1=1 platschefer

1:=1 ekonomer (kamrer/ekonomichef)

1:=1 konstruktörer

1:=1 arbetsledare/bitr. arbetsledare

1:=1 arbets chefer

1:=1 inköpare

1:=1 kalkylpersonal

1:=1 planerare

1:=1 regionala chefer

'--I annan, nämligen:



c. Upprätthåller Ni själv någon annans befattning medan
denne tillfälligt är borta en längre tid (semester,
sjukdom, konferens etc)?

~om d! - vilka befattningar?

vilken befattningshavare brukar/tror Ni
skulle avgöra vilka befattningar Ni till
fälligt skulle upprätthålla?

11=1 Ni själv

21--1 Befattningshavaren själv

31=1 Någon annan (ange befattning)

4. formell integration (i systemet)

a. Finns det en skriftlig formell organisationsplan för Ert
nuvarande företag?

1=' Ja, jag har själv sett den

1=1 Ja, men j ag har inte själv sett den

1=1 Vet ej

1=1 Nej

-----..~b. Finns det en skriftlig plan eller beskrivning över Ert
företags organisation?

1=1 Ja (ett exemplar medsändes i svarskuvertet)

1--1 Nej

om NEJ, skissa organisationen i grova drag från VD till
platschef på bilaga 2:
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c. Vi är intresserade av vilka befattningar i företaget som är
över- respektive underordnade Er befattning.

Er närmaste överordnades befattning:

Hans (= Er närmaste överordnade)
närmaste chef:

Er(a) närmaste underordnades befattning(ar):

Deras (= Era närmaste underordnades)
närmaste underställda:

5. funktionell integration (i systemet)

a. När Ni bedömer Er befattnings befordringsmöjligheter
- till vilka befattningar brukar man/skulle man kunna
tänkas bli befordrad?

l 1==1 befordringsmöjligheter saknas

2 1==1 till:

b. Om Er närmaste överordnade sköter/skulle sköta sin be
fattning p& ett alldeles utomordentligt skickligt sätt
- vilka av Era viktigaste arbetsuppgifter (skulle)
underlättas därmed mest?

l 1==1 Det skulle inte betyda så mycket för just min
egen befattning

2 1--' Följande arbetsuppgifter skulle mest underlättas:



c. Om Er närmaste överordnade skulle missköta sin befattning
- vilka av Era arbetsuppgifter tror Ni i ett sådant läge
mest skulle försvåras?

l 1:=1 Det skulle inte betyda så mycket för just min egen
befattning

2 1:=1 Följande arbetsuppgifter skulle mest försvåras:

d. Vilka arbetsuppgifter är enligt Er uppfattning Er närmaste
överordnades viktigaste? Nämn högst tre.

e. Vilka arbetsuppgifter är enligt Er uppfattning Er närmaste
underordnades viktigaste? Nämn högst tre.

6. status

a. Er nuvarande lön i kronor/månad (ungefär) ?

l 1=1 1500 kr/mån

2 1:=1 1501-2000 kr/mån

3 1=1 2001-3000 kr/mån

4 I-I 3001-4000 kr/mån

5 1=1 4001-5000 kr/mån

6 1-' 5001-7500 kr/mån

7 1=1 7501- kr/mån

b. Samma indikator som 4c.
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c. Tillhör Ni någon speciell organisatorisk enhet (avdelning,
sektion, grupp etc) i företaget?

l 1=' Nej, min befattning är mer enskild

2 1=1 Ja,
(enhetens namn:)

,-----------------,
1
0m JA - är Ni chef eller biträdande/ställföreträdare
chef för denna enhet?,-

Il 1=1 Ja, chef

12 1=' Ja, biträdande/stf chef 1
13 1-' Nej 11-= I

främst denna del av frågan

d. Samma indikator som 4b.

B. INDIVID

7. befattningserfarenhet

a. Var Ni innan Ni erhöll Er nuvarande befattning (oavsett före
tag) sysselsatt inom byggbranschen?

~ gå till fråga 28 på nästa sida:

.l\. om JA - vilken befattning var Er närmast
-V föregående?

I vilket företag hade Ni den befattningen
senast?

främstl---------I
denna ')
del 1 (befattnI.ng: I

---------
(företag: )
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b. Före den (närmast föregående befattningen ) - hade Ni någon
annan befattning inom byggbranschen?

l 1=1 Nej

2 I-I Minns inte säkert • gå till fråga 28
på nästa sida:

3 I-I Ja

~om JA - vilken befattning och i vilket
företag hade Ni den befattningen senast?

I I
I (företag:) I
--------

c. Har Ni i Er nuvarande befattning varit anställd i något
~ företag - nämn i sÄ fall det senaste

l 1=1 Nej

2 1=' Ja, i:
(företagets namn:)

d. Hur många år har Ni totalt varit anställd i Er nuvarande
befattning (oberoende av i hur många företag)?

1 1=1 Ett år eller mindre

2 1=1 Två-tre år

3 1=1 Fyra-sex år

4 1=1 Sju-tolv år

5 1=1 Tre t ton- t j ugo år

6 1=1 Tjugoett-trettio år

7 1=1 Trettioett eller flera år

8-10. organisatorisk erfarenhet (A och D)

a. Hur länge har Ni varit i det nuvarande företaget totalt?

1 I-I ett år eller mindre

2 I-I två-tre år

3 ,=, fyra-sex år

4 I-I sju-tolv år

5 1=1 tret ton-t j ugo år

6 I-I tjugoett-trettio år

7 1=' trettioett eller flera år
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b. Var Ni innan Ni erhöll Er nuvarande befattning (oavsett
företag) sysselsatt inom byggbranschen?

11=1 Nej

2\=' Ja

gå till fråga 28 på nästa sida:

~om JA - vilken befattning var Er närmast
-,I' föregående?

I vilket företag hade Ni den be
fattningen senast?

(befattning: )
1 I
I (företag:) I
--------,

främst denna del

c. Före den (närmast föregående befattningen) - hade Ni någon
annan befattning inom byggbranschen?

l 1=1 Nej gå till fråga 28..
2 1=1 Minns inte säkert på nästa sida:

3 1=1 Ja

~om JA - vilken befattning och i vilket företag
-,l'hade Ni den befattningen senast?

(befattning: )

d. Har Ni i Er nuvarande befattning varit anställd i något annat
företag - nämn i sÄ fall det senaste.

l 1=1 Nej

2 1=1 Ja, i:
(företagets namn:)

e. I vilket byggföretag har Ni arbetat längst totalt sett
(oavsett befattningar)?

11=1 Det nuvarande

21-1 Annat, nämligen



11. allmän/branscherfarenhet

a. Hur många år har Ni arbetat i byggbranschen totalt sett?

l 1=1 ett år eller mindre

2 1=1 två-tre år

3 1=1 fyra-sex år

4 1=1 sju-tolv år

5 1-' tretton-tjugo år

6 I-I tjugoett-trettio år

7 1=' trettioett eller flera år

b. Er nuvarande ålder?

l 1=1 23 år eller mindre

2 ,=, 24-27 år

3 1=1 28-31 år

4 1=1 32-39 år

5 1-' 40-49 år

6 '=1 50-59 år

7 1=' 60 eller fler år

12-13. utbildning

~. Vilket yrke (= professionell utbildning) har Ni?

b. Vilken utbildning har Ni?

l 1=' folk/grundskola

2 1=1 realexamen

3 1=1 yrkesskola

4 1=1 studentexamen (el motsvarande)

5 1=1 gymnasieingenjör

6 1=1 civilingenjör

7 1=1 fackskola/institutingenjör

8 1-' akademisk examen:

9 '=1 (annat: )
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c. Uppgifter från SAF:s tjänstemannastatistik företagsvis om
varje individs formellt bestämda befattning och den ut
bildning innehavaren tillägnat sig.

14. aspirationsnivå

a. Vilken befattning oavsett företag eller bransch är den som
Ni för närvarande siktar mot att till sist uppnå (= en
slags slutbefattning)?

min nuvarande befattning

någon annan befattning
försök att nedan ange någon tänkbar:

b. Vilken befattning bedömer Ni idag det sannolikast att Ni
till sist uppnår? (det behöver ju inte vara samma som den
man siktar mot)

1 I=:I min nuvarande befattning

2 I=:I någon annan befattning
försök att nedan ange vilken:

c. Om Ni fick välja någon annan befattning inom byggbranschen
(inom eller utom Ert nuvarande företag) - vilken befattning
skulle Ni då helst vilja inneha?

1 I=:I Jag skulle välja:
(befattning:)

2 I=:I Jag kan inte tänka mig någon annan befattning



C. INDIVIDENS RELATION TILL DEN EGNA BEFATTNINGEN

15-17. kompetens

a. Om Ni kort skulle försöka ange vilka kvalifikationer en
person i en Er liknande befattning bör ha - vilka kvali
fikationer skulle Ni då främst nämna?

Vad gäller utbildning:

Vad gäller praktisk erfarenhet:

Vilken sorts praktik:
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Hur många års praktik: _____ år

b. När det gäller kvalifikationer för Er nuvarande befattning
skulle vi vilja veta hur Ni bedömer avvägningen mellan er
farenhet och utbildning på ett mer exakt sätt.

Om Ni hade 10 år till Ert förfogande att fritt disponera i
antingen utbIldning eller praktisk erfarenhet - hur mänga
av dessa 10 år skulle Ni fördela på:

utbildning? _ år

(praktisk) erfarenhet? ____ år

18-19. kongruens

summa 10 år

a. Var på nedanstående linje skulle Ni på ett ungefär vilja
InPlacera Er nuvarande befattning i företaget? Markera med
t ex ett kryss på den vågräta linjen.

":rbe ts ~edare r arbetstchef I
platschef filial/regionchef

,
VD

Ovans teende indikator relateras till beskrivningen av
befattningshavarens status enligt punkten nr 6 ovan.
Jämförelsens utfall indikerar graden av (hierarkisk)
kongruens mellan individens perception av sin befatt
ningssituation och en "etablerad" värdering i organi
sationen.
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b. Indikatorerna under punkterna 15-17 a och b relateras på
samma sätt som ovan angavs till beskrivningen av befattnings
havarens utbildning och erfarenheter enligt punkterna nr 7-13
ovan. Jämförelsens utfall indikerar graden av (funktionell)
kongruens.

20. befattningssäkerhet

a. Om Ni tänker Er att Era dagliga arbetsuppgifter bestäms på
tre olika sätt, 1) av Er själv i förväg, 2) av andra befatt
ningshavare eller 3) av vad som råkar hända under dagen - så
är vi här intresserade av hur vanligt det ena eller andra
sättet är normalt sett. Försök att på ett ungefär ange i
procent (%) hur mycket varje alternativ nedan svarar för:

procent

arbetsuppgifterna bestämmer jag själv
i fä rväg .

arbetsuppgifterna bestäms av andra
befattningshavare <I ••••••••••••••

arbetsuppgifterna bestäms av vad som råkar
hända under dagen .....•.......••............

---_%

---_%

---_%

~~. Anser Ni att det skulle vara till fördel eller nackdel
för Ert arbete om Era överordnade mer detaljerat talade om
vad de väntar sig av Er?

1=' säkert ti 11 fördel

1=1 troligen till fördel

1=1 troligen till nackdel

'=1 säkert till nackdel

~~. I vilken utsträckning har Ni haft möjlighet att själv välja
Era arbetsuppgifter och utforma Ert ansvarsområde?

1=1 helt själv

1=1 till stora delar själv

'--I delvis själv

1=1 i mindre utsträckning själv

1=1 inte alls själv



d. Vilka specialistavdelningar som inte finns i Ert nuvarande
företag skulle Ni själv mest behöva i Er befattning. Ange
högst tre:

skulle behöva:
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ekonomi

inköp

kalkyl

maskin

personal _

planering _

rationalisering __

utveckling _

•••• lo ...... _

............... --------------------

.............. ------------------

21. befattningstillfredsställelse

a. Är Ni nöjd med befattningens anseende i samhället?

1 el mycket nöjd

2 1=1 nöjd

3 1=1 varken nöjd eller missnöjd

4 1=1 missnöjd

5 1=1 mycket missnöjd

b. När Ni tänker på lönen i Er nuvarande befattning är
Ni nöjd med den?

1 1=1 mycket nöjd

2 1=1 nöjd

3 1=1 varken nöjd eller missnöjd

4 1=1 missnöjd

5 1=1 mycket missnöjd

11=1
21=1
3/=1
41=1
51=1
61=1
71=1
81=1
91=1
91--1

91=1



1 mycket vanligt 1=1
2 ganska vanligt 1=1
3 ganska ovanligt I-I
4 mycket ovanligt 1=1
5 förekommer inte 1-'
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c. Är Ni nöjd med arbetsuppgifterna i Er nuvarande befattning?

l 1=1 mycket nöjd

2 1=1 nöjd

3 1=1 varken nöjd eller missnöjd

4 I-I missnöjd

5 1=' mycket missnöjd

D. (NORMATIVA) FÖRVÄNTNINGAR (LATENTA ELLER MANIFESTA)

22-25. form

a. När Ni agerar tillsammans med en befattningshavare
från en (annan) specialistavdelning hur vanligt är det
att Ni mottager en order?

Hur vanligt är det att Ni ger honom en order?

Ni mottager: Ni ger:

·. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .... I-I
· .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. I-I

· .... .......... .. ...... .. 1=1
· .... ..... .. .... .. ....... 1=1
·. . . . . .. .. . . . .. . . . . .. .. .. I-I

b. När Ni agerar tillsammans med en Er underordnad hur vanligt
är det i Ert normala arbete att Ni ger-hönom en~ ?

1 1=1 mycket vanligt

2 I-I ganska vanligt

3 1=' ganska ovanligt

4 1=' mycket ovanligt

5 1=1 förekommer aldrig

6 '-I jag har ej underställd personal



c. När Ni agerar tillsammans med en Er överordnad hur vanligt
är det i Ert normala arbete att Ni mOttåger en order?

l 1=' mycket vanligt

2 1=' ganska vanligt

3 I-I ganska ovanligt

4 1=1 mycket ovanligt

5 1=' förekommer aldrig

26. (sekventiell) kontroll

a. Var är Er(a) närmaste underordnade normalt placerad(e)?
mera kryss är nilj Hgt att markera)

l 1=1 I Er omedelbara närhet (= ögonkontakt)

2 '--I bredvid liggande rum eller plats

3 1=1 samma våning i huset

4 1=1 sanuna hus

5 1=1 intill liggande hus eller plats i närheten

6 '--I hus/plats på samma ort

7 1=1 annan ort

b. Hur ofta på ett ungefär tar Ni själv kontakt med Era
närmaste underordnade?

l 1=' flera gånger i tilDlllen

2 1=' någon gång i timmen

3 1=1 någon/några gånger om dagen

4 1-' någon/några gånger i veckan

5 1=' någon/några gånger i månaden

6 1=1 mer sällan

7 I-I aldrig

8 1=1 saknar underordnade
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c. Hur lång tid bedömer Ni att det skulle ta för Er innan Ni
skulle märka att en direkt underordnad fungerade sämre än
normalt?

l '=1 jag skulle märka det omedelbart

2 1=1 någon/några timmar

3 1=' någon/några dagar

4 I-I någon vecka

5 1=1 inom en månad

6 1=1 längre tid än en månad

7 1=1 jag har ej direkt underställd personal

d. Hur länge skulle det ungefär dröja efter det att Ni märkt
att en Er underordnad presterar under sin normala arbets
insats til~ Ni åtgärdar det på något sätt?

11=1
21=1
31=1
41=1
51=1
61=1

jag vidtar åtgärder snarast

jag väntar några timmar och ser hur det går för
honom i fortsättningen

jag väntar någon dag och ser vad som händer

jag avvaktar någon vecka och ser vad som händer

jag avvaktar någon månad eller längre och ser hur
hans insats utvecklar sig

själv vidtar jag ingen åtgärd

l 1=1 jag låter det hela vara

2 1=' jag överlämnar det hela till någon annan
som får sköta saken

jag har ingen direkt underställd personal
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27. (dominans) kontroll

a. på vilket eller vilka av följande sätt bildade Ni Er en upp
fattning om vad som väntades av Er i Er nuvarande befattning
när Ni tillträdde den i företaget?

Ingen särskild befattningshavare talade om för mig
vad som väntades av mig.

Befattningshavare INOM detta företag talade om för
mig vad jag hade att göra.

Befattningshavare UTOM detta företag talade om för
mig vad j ag hade att göra.

OM NI markerat för B (ovan) - ange nedan vilken eller
vilka befattningshavare som talade om för Er i stort
vad Ni hade att göra i Er nuvarande befattning. Ange
deras respektive befattningl

Befattning:

OM NI markerat för C (ovan) - ange nedan vilken eller
vilka befattningshavare som talade om för Er i stort
vad Ni hade att göra i Er nuvarande befattning. Ange
deras befattning och om möjligt företag/organisation.

Befattning: Företag/organisation:

b. Vilka befattningshavare/avdelningar brukar Ni erhålla rapporter
från om deras arbete i respektive befattningar? Ange högst tre.

l 1==1 jag mottager icke rapporter från andra befattnings
havare/avdelningar

2 1==1 från följande befattningar/avdelningar:

25-EFI
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Hur mycket inflytande över Er befattnings utformning bedömer
Ni att följande befattningshavare har?

påtag- inget
stort ligt något ringa alls

Ii Ii 1=1 '=1 1=1
(varierar med 1=' 1=1 1=1 1=1 1=1
studerad 1=1 1=1 1=' 1=1 1='
befattningshavare) 1=1 1=1 1=1 1=1 1=1

d. Vilka specialistavdelningar i företaget är viktigast för Er
befattning? Ange högst tre:

viktigast:

Ekonomi ------------
Inköp

Kalkyl

Maskin
Personal _

Planering _

Rationalisering __

Utveckling _

~~. Hur betydelsefulla bedömer Ni att följande befattnings
havare normalt är när det gäller att avgöra vad Ni skall
utföra i Er befattning?

mycket mindre
betydelse- betydelse- betydelse- saknar
full full full betydelse

VD 1=1 1=1 1=1 1=1
regional chef I-I I-I 1=1 I-I
avdelningschef 1=' I-I 1=1 1=1
arbetschef 1=1 1=1 1=1 '=1
platschef 1=1 1=' 1=1 I-I



f. I Ert arbete har Ni naturligtvis ibland kontakter med andra
befattningshavare inom företaget. Vi är intresserade av de
kontakter som Ni bedömer vara mest betydelsefulla för Ert
Eget arbetes utförande (dvs inte nödvändigtvis de kontak
ter som tar Er mesta tid).

De tre mest betydelsefulla kontakterna inom företaget är med
följande befattningshavare:

l

2

3

Vilken befattningshavare i företaget bedömer Ni vara den som
mest påverkar Er uppfat tning om vad som skall göras i Er be
fattning och hur det skall göras~

(befattning: )

28-29. ledarskap

Att utgöra dominerande förväntare (punkt 26 ovan) representerar

~ viktig ingrediens i ledarskap. då därigenom rollosäkerhet

undanröjs (jfr kapitel 8). Detta är dock som framgick i samma

kapitel icke en uttömmande beskrivning av ledarskap. Ledarbeteende

som består av underlättande av och stimulerande till förväntnings

utbyte mellan individer ("katalytiskt" ledarskap) tillkonmer.

Likaså ledarskap i form av initierande av interaktion. vidtagande

av åtgärd i beslutssituation m m.

a. Samma indikator som 26b.

b. Hur ofta på ett ungefär tar Ni normalt kontakt med Er närmaste
överordnade?

l 1=1 flera gånger i timmen

2 1=1 någon gång i tinmen

3 1=1 någon/några gånger om dagen

4 I-I någon/några gånger i veckan

5 1=1 någon/några gånger i månaden

6 I-I mer sällan

7 '-I aldrig
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c. Hur ofta på ett ungefär tar Ni kontakt med (andra) specialist
avdelningar?

l 1=1 flera gånger i timmen

2 1=1 någon gång i timmen

3 1=' någon/några gånger om dagen

4 1=1 någon/några gånger i veckan

5 1=1 någon/några gånger i månaden

6 I-I mer sällan1-

7 I-I aldrig/praktiskt taget aldrig

d. Hur ofta ungefär tar Ni kontakt med personer i företaget med
sall1lIla befattning som Er?

l 1=1 flera gånger i timmen

2 I-I någon gång i timmen

3 1=1 någon/några gånger om dagen

4 1=1 någon/några gånger i veckan

5 1=1 någon/några gånger i månaden

6 I-I mer sällan

7 1=1 aldrig

8 1=1 samma befattning som min saknas i företaget

e. SaIl1IIIa indikator som 26d.

Om Ni är osäker på hur ett visst problem skall tacklas,
vilken befattningshavare diskuterar Ni i första hand
saken med?

i ekonomiska frågor:

i produktionsfrågor:

i allmänhet:
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~. Med vilka tre befattningshavare inom företaget tar Ni normalt
mest kontakt med oavsett kontakternas viktighet - och ungefär
hur ofta normalt (sekr, tfn-pers, vaktm undantagna)?

ngn/ngra ngn/ngra ngn/ngra
ggr i tim ggr per ggr i veckan

dag

l 1=1 1=1 1='
2 1=1 1=1 1=1
3 1=1 1=1 1=1

30-31. ansvar

a. Hur många befattningshavare är direkt ansvariga inför Er?
Vilka befattningshavare?

Ange nedan
antalet:

1=1 en-två st

1=1 tre-fem st

1=1 sex-tio st

1=1 elva-tjugofem st

I-I tjugosex el fler

Ange nedan vilka
befattningshavare:

a

b

c

d

e

f

g

h

b. Hur många direkt underställda har Ni normalt i Er nuvarande
befattning? Ej indirekt:

l 1=1 ingen direkt underställd

2 1=1 en-två st

3 1=1 tre-fem st

4 1=1 sex-tio st

5 1=1 elva-tj ugofem st

6 1=1 tjugosex eller fler



l D
2 LI

3 CI

4 CI

5 i_I

6 LI
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c. Samma indikator som 4c.

d. Till vilka befattningar/avdelningar brukar Ni sända rapporter
om och i Ert arbete normalt? Ange högst tre.

l 1==1 Jag sänder icke iväg rapporter om eller i mitt arbete
i min befattning normalt.

2 Till följande befattningar eller avdelningar:

~~. Markera bland nedanstående alternativ (enbart ett) det alterna
tiv Ni tycker passar bäst på Er situation.

Min chef ger mig en översiktlig bild av vad han vill
ha gjort. Det är mitt arbete att besluta hur det skall
göras och se till att det blir gjort.

Jag utför direkta order från min chef.

Vad som skall göras i min enhet planeras av mina över
ordnade. på mitt ansvar ligger att se till att dessa
planer utförs.

Mina uppgifter tilldelas mig veckovis av min chef.

32. delegering

a. Markera med ett kryss vilket (endast ett) av de följande på-
ståendena som bäst överensstämmer med Er uppfattning/situation.

Jag har ingen direkt underställd personal

Många av mina arbetsuppgifter kan jag knappast låta
mina underordnade själva avgöra.

Mina underordnade har full frihet att utföra sina
arbetsuppgifter på de sätt de finner lämpligast.

Mina underordnade har att klara av problem som dyker
upp allt efter som - men måste hålla mig informerad
om viktiga saker som händer.

Mina underordnade har ingen rätt att fatta beslut
själva, men de ger ibland förslag till åtgärder före
det att jag definitivt beslutar i de olika frågorna

Mina underordnade har full frihet att utföra sina
arbetsuppgifter utom vad gäller stora frågor.

7 i I Jag har inte funnit det motiverat att delegera beslutan
derätt till mina underordnade.

Jag har givit mina underordnade rnöjlihet att avgöra
alla dagliga rutinbeslut - de övriga besluten avgör
jag personligen.
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~l' Markera bland nedanstående alternativ det alternativ (enbart
ett) Ni tycker bäst passar på Er situation:

Jag handlägger de flesta problem själv. Extraordinära
frågor tar jag upp med min chef.

vid problem som inte täcks av instruktioner eller
regler fattar jag själv beslut.

Jag har inte befogenhet att agera i frågor som går
utöver regler och instruktioner.

Jag fattar beslut endast efter särskilt tillstånd
från min chef.

Huvuddelen av ovanliga problem hänskjuter jag till
min chef för avgörande.

______...~c. Vilken/vilka befattningshavare i företaget avgör vanligen be
fordrings frågor för följande kategorier av befattningshavare?

arbets ledare: _

platschefer:

arbets chefer: _

33. styrning

a. Känner Ni till några av företagsledningen (eller av andra
chefer) utfärdade direktiv för den enhet Ni f n är verksam
inom (som således inte bara gäller Er själv utan hela en-
heten)? --

l '=1 Ja, skriftliga direktiv finns

2 1=1 Ja, muntliga direktiv för enheten har givits

3 1-' Jag är osäker på om direkta direktiv har givits

4 1=' Nej, några direktiv av detta slag existerar icke

b. Vilka befattningshavare/avdelningar brukar Ni erhålla
rapporter från om deras arbete i respektive befattningar?
Ange högst tre.

l 1--1 Jag mottager icke rapporter från andra befattnings
havare/avdelningar.

2 Från följande befattningar/avdelningar:
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______••~c. Har Ni eller någon av Era eventuella företrädare på VD-posten
formulerat någon skriftlig företagspolitik (= policy) som idag
gäller och delgivits de anställda?

~Om JA, bifoga ett exemplar av denna i svarskuvertet:
-VTack.

------••~i. Finns det en skriftlig plan eller beskrivning över Ert före
tags organisation?

1:=1 Ja (ett exemplar bifogas)

1:=1 Nej

~Om NEJ skissa den i grova drag från VD till plats
chef på bilaga 2.

e. Samma indikator som 30-3ld.

E. FÖRVÄNTARE

34. komplexitet

De förväntare som anges via vissa av indikatorerna under punkterna
27-33 framtages. Komplexiteten är avhängig deras hierarkiska/funk
tionella differentiering samt antal förväntare.

35. systemtillhörighet

Huruvida den (de) urskiljda förväntaren(na) tillhör samma system
som den förväntningspercepierande individen fastställes via
analys av svaren å vissa av indikatorerna under punkterna 27-33.
Särskilt nedanstående indikator beaktas.



på vilket eller vilka av följande sätt bildade Ni Er en upp
fattning om vad som väntades av Er i Er nuvarande befattning när
Ni tillträdde den i företaget? Läs igenom samtliga alternativ på
sidan innan Ni besvarar frågan.

l 1=1 Ingen särski Id befattningshavare talade om för mi g vad
som väntades av mig.

Om NI markerat vid l (ovan) - ange också vilket/vilka
av följande fyra alternativ som passar bäst!

a '--I Jag visste genom min utbildning vad jag hade
att göra i befattningen

b I=:I Jag visste genom min långa erfarenhet i detta
företag i andra befattningar (eller annan be
fattning) vad jag hade att göra.

Jag visste genom min långa erfarenhet från lik
nande (eller samma) befattning i andra företag
(eller i annat företag) vad jag hade att göra.

Det fanns en skriftlig befattningsbeskrivning i
företaget som jag läste.

Befattningshavare INOM detta företag talade om för mig
vad jag hade att göra.

Om NI markerat för 2 (ovan) - ange nedan vilken eller
vilka befattningshavare som talade om för Er i stort
vad Ni hade att göra i Er nuvarande befattning. Ange
deras respektive befattning:

Befat tning:

Befattningshavare UTOM detta företag talade om för mig
vad jag hade att göra.

Om NI markerat för 3 (ovan) - ange nedan vilken eller
vilka befattningshavare som talade om för Er i stort
vad Ni hade att göra i Er nuvarande befattning. Ange
deras befattning och om möjligt företag/organisation.

Befattning: Företag/organisation:
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En tänkbar jämförelsegrupp vad gäller arbetsuppgifter vore

skor Ni skulle kunna tänkas jämföra Era arbetsuppgifter med när
Ni besvarar en fråga som den föregående (40) - vilken skulle Ni
då föreslå? (t ex byggarbetsledare, grannar, släkt, förmän, yrkes
arbetare, civilingenjörer etc).

380

36-37. makt

De förväntare som urskiljts enligt ovan beskrivs med avseende på
den innehavda befattningens status och arbetsuppgifter (funktion)
samt med avseende på individernas erfarenhet och utbildning i en
lighet med de indikatorer som anges under punkterna 7-13 ovan.

38. status

De förväntare som urskiljts enligt ovan beskrivs med avseende på
relativ hierarkisk position i systemet. Detta sker liksom tidigare
via de indikatorer som anges under punkten 6 ovan.

F. REFERENSER

~39. normativa (referenser)

a. Finns det någon befattningshavare i företaget som utför sitt
arbete på ett sådant sätt att det påverkat Ert sätt att ut
föra vissa arbetsuppgifter (utan att "förebi lden" behöver
veta om det eller medvetet söker påverka Er)?

11=1 Ja, nämligen

21--1 Nej, jag har inte tagit intryck av någon särskild be
fattningshavare i företaget.

40. komparativa (referenser)

a. Är Ni nöjd med arbetsuppgifterna i Er nuvarande befattning?

11=1 mycket nöjd

21=1 nöjd

31=1 varken nöjd eller missnöjd

41=1 missnöjd

51=' mycket missnöjd

1

I
1

1

1L ~

främst denna del
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b. När Ni tänker på lönen i Er nuvarande befattning är Ni nöjd
med den?

1 '-I mycket nöjd

2 1=1 nöjd

3 '-I varken nöjd eller missnöjd

4 1-' missnöjd

5 I-I mycket missnöjd

I~-;i-:kull:-f:-söka----:n; vilken-;a::gori~::isko;_N:_i--I
I lönesammanhang skulle kunna tänkas jämföra Er situation med I

- vilken kategori skulle det vara? (t ex arbetare, civi1- I
I ekonomer, bekanta etc)

I Med: I
1- I

främst denna del

c. Är Ni nöjd med befattningens anseende i samhället?

l I-I mycket nöjd

2 I-I nöjd

3 1=1 varken nöjd eller missnöjd

4 1=1 missnöj d

5 1=1 mycket missnöjd

I~e;-vilken kategori männis~r-:kul1:-N:_kunn_:_tänk_:_E:_a;;-1
I jämföra Er befattnings anseende? I
I Med: I
1- I

främst denna del

G. REFERENSOBJEKT

41. komplexitet

De referensobjekt som anges via (vissa av) indikatorerna under
punkterna 39 och 40 framtages. Komplexiteten är avhängig deras
hierarkiska/funktionella differentiering samt antal förväntare.
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42. systemtillhörighet

Huruvida den (de) urskiljda förväntaren(na) tillhör samma system
som den refererande eller inte individen fastställs via analys
av svaren å indikatorerna under punkterna 39 och 40.

43. status

De referensobjekt som avgränsats enligt ovan, beskrivs med av
seende på relativ hierarkisk position i förhållande till den
refererande. Detta sker liksom tidigare (i förekommande fall)
via de indikatorer som anges under punkten 6 ovan.

44. intensionell särprägel

De referensobjekt som ovan urskiljts beskrivs med avseende på
huruvida objektet/objektens intensionella särprägel är erfaren
hets- eller utbildningsbaserad. Om detta hämtas på sedvanligt
sätt information via punkterna 7-13 ovan (i förekommande fall).

H. ROLLSYSTEM

Nedanstående olika slag av rollsystem beskrivs genomgående i

fem olika egenskaper, nämligen omfång, komplexitet, status,

pregnans och intensionell särprägel.

-.Med 2~!!~& avser jag den procentuella andel av organisationens

medlemmar (medlemsavgränsning se bl a kapitel 10) som omfattas

av respektive olika (typer av) rollsystem.

-'~2~Ele!!f~f avser grad av hierarkisk och/eller funktionell

differentiering.

-'~f~!~~ refererar till relativ hierarkisk tyngdpunkt i ett analys

objekt för ett givet rollsystem.

-.Med E!~~~ll~ avses grad av perceptionskonsensus i en organisation

hos dess medlemmar huruvida ett givet rollsystem existerar.

-'!~!~ll~i2ll~1!_~!!E!!g~l,slutligen, rör det specifika i varje

avgränsat rollsystem.
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De "naturliga" rollsystemen kan ofta karaktäriseras som någon

av de övriga typerna av rollsystem. Beskrivningarna under

punkterna 45-49 äger således även relevans för punkterna 50-74.

45-49. "naturliga" (rollsystem)

a. I frågorna på denna sida är vi intresserade av att få veta
vilka befattningshavare Ni har kontakt med i Er befattning
samt hur ofta.

Vilka tre befattningar INOM företaget har Ni mest kontakt
med samt ungefär hur ofta med var och en av de tre i normal
fall ?

någon el någon el någon el
befattningar: 8 6 6nagra ggr nagra ggr nagra ggr

(inom företaget) i timmen per dag i veckan

1=1 1-' 1=1
1=1 1=1 I-I

1-' 1=1 1=1

Vilka tre befattningar UTOM företaget har Ni normalt mest
kontakt med i Er befattning samt ungefär hur ofta i normal
fall?

befattningar:

(utom företaget)

någon el
nÄgra ggr
i timmen

någon el
n<1gra ggr
per dag

någon el
nÄgra ggr
i veckan

Sammantaget - vilka tre befattningar IN9M ELLER UTOM före
taget har Ni mest kontakt med?
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b. Hur ofta på ett ungefär är Ni normalt i kontakt med Er närmaste
överordnade?

l [] flera gånger i tinmen

2 [] någon gång i timmen

3 [J någon/några gånger om dagen

4 CJ någon/några gånger i veckan

5 CJ någon/några gånger i månaden

6 I~ mer sällan

7 1=1 aldrig

c. Hur ofta på ett ungefär är Ni normalt i kontakt med Era närmaste
underordnade?

l 1=1 flera gånger i timmen

2 1=1 någon gång i timmen

3 I-I någon/några gånger om dagen

4 1=1 någon/några gånger i veckan

5 1=1 någon/några gånger i månaden

6 1=1 mer sällan

7 I-I aldrig

8 1=1 saknar underordnade

d. Hur ofta ungefär är Ni i kontakt med personer i företaget med

samma befattning som Er?

l 1=1 flera gånger i tinmen

2 1=1 någon gång i timmen

3 1=1 någon/några gånger om dagen

4 1=1 någon/några gånger i veckan

5 1=1 någon/några gånger i månaden

6 I-I mer sällan

7 1=1 aldrig

8 1=1 samma befattning som min saknas i företaget

e. Samma indikator som 27f.
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50-54. funktionella (rollsystem)

a. Vilka s k specialistavdelningar (= stabsavdelningar) finns i
Ert nuvarande företag?

OBS med specialistavdelning avses två (2) personer
eller fler som till sin huvuduppgift har att
syssla med något av de nedan (l till 9) angivna
områdena som en g~~~~~~_~~h~! i företaget

OBS om i Ert företag en kombination av områdena
(l till 9) föreligger markera denna (dessa) som
helhet under punkt 9 (en tom linje) och INTE
var för sig under punkterna l till 8

O 1=1 specialistavdelning saknas i företaget

l 1=1 ekonomi

2 1=1 inköp

3 I-I kalkyl

4 1=1 maskin

5 1=1 personal

6 1=1 planering

7 I-I rationalisering

8 1=1 utveckling

9 I-I
1-'
1=1

b. Uppgifter från SAF:s tjänstemannastatistik företagsvis om olika
förekommande funktioner.

c. Se vidare de beskrivningar som inhämtats via indikatorer under
punkterna 70-74:

d. Jämför resultaten av (som nämnts) ovanstående avgränsningar med
de s k "naturliga" rollsystemen:
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SS-59. målbestämda (rollsystem)

a. När Ni i Ert normala arbete fattar beslut - på vilken sikt
påverkar de i första hand företagets verksamhet? Rangordna
de alternativ av de nedanstående som Ni anser passar Er verk
samhet:

de beslut jag fattar rör företagets
dagliga verksamhe t ••••••••••••••••••

de beslut jag fattar påverkar före
tagets verksamhet på en veckas sikt

de beslut jag fattar påverkar före
tagets verksamhet den följande måna-
den .. ""." ...........•......•••....•.

de beslut jag fattar påverkar före
tagets verksamhet på ett halvårs
sik t ..•...•....... "....•..•.....•...

de beslut jag fattar påverkar före
tagets verksamhet på helårs- eller
längre s ik t •••••••••••••••••••••••••

b. Samma indikator som l4a.

c. Samma indikator som l4b.

d. Samma indikator som l4c.

Har det någon gång hänt Er att Ni agerat tillsammans med
någon/några befattningshavare i någon fråga för att uppnå
ett ökat inflytande?

1=1 Ja, ofta

1=1 Ja, ibland

1=1 Någon gång

1=1 Nej, aldrig

Finns det någon befattningshavare eller grupp av befattnings
havare som Ni vanligen diskuterar för företaget särskilt vik
tiga frågor med?

Vilken/vilka befattningshavare ingår i denna eventuella grupp?

A' Jämför resultaten av ovanstående avgränsningar med de s k
"naturliga" rollsystemen:



60-64. professionella (rollsystem)

a. Hur ofta ungefär är Ni i kontakt med personer i företaget
med samma befattning som Er?

l 1==1 flera gånger i timmen

2 1==1 någon gång i tinmen

3 '--I någon/några gånger om dagen

4 1--' någon/några gånger i veckan

5 '==1 någon/några gånger i månaden

6 1==1 mer sällan

7 1==1 aldrig

8 1==1 samna befattning som min saknas i företaget

b. Samna indikator som l2-l3a.

c. Samma indikator som l2-l3b.

d. Jämför resultaten av ovanstående avgränsningar med de s k
"naturliga" rollsystemen~

65-69. "geografiska" (rollsystem)

a. Uppgifter via skriftligt material etablerat av och förmedlat
via branschorganisationerna Byggförbundet, Sveabund och SBEF.

b. Samma indikator som 26a.

c. Var är Er närmaste överordnade normalt placerad (= be lägen) ?

l [==1 i Er omedelbara närhet (= ögonkontakt)

2 1==1 bredvidliggande rum/plats

3 1--1 samna våning i huset

4 1==1 samma hus

5 1==1 inti lli ggande hus/plats i närheten

6 1==1 hus på samma ort/plats på samna ort

7 1==1 annan ort

26-EFI
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d. OM Er närmaste överordnade skulle besöka Er på Er normala
arbetsplats, och då förflytta sig från sin normala arbets
plats till Er - hur lång tid skulle det på ett ungefär ta
med det färdsätt Er överordnade normalt skulle använda?

l 1=1 (nästan) omedelbart

2 1=1 några minuter

3 I-I en kvart/en halvtimme

4 1=1 en eller ett par timmar

5 1-' åtskilliga timmar

6 1=1 en dag e ller mer

e. Jämför även de beskrivningar som inhämtats via indikatore~

under punkterna 70-74:

f. Jämför resultaten av ovanstående avgränsningar med de s k
"naturliga" rollsystem som definierats:

70-74. formella (rollsystem)

a. Samma indikator som 4a.

b. Samma indikator som 4b.

c. Tillhör Ni någon speciell organisatorisk enhet (avdelning,
sektion, grupp etc) i företaget?

1-;:- j=-jNej ,~-;befattning--;r-:e-:-enskild-- - - - --I
I - I
I 2 I-I Ja, I

- (enhetens namn:)1- ---I

främst denna del

Om JA - är Ni chef eller biträdande/ställföreträdande chef
för denna enhe~

l 1=1 Ja, chef

2 1=1 Ja, biträdande/stf chef

3 1=1 Nej



~i. Tillhör Ni någon/några av nedanstående speciella enheter
inom företaget? Markera med kryss:

Nämn också (på linjen) vad enheterna brukar kallas
i företaget.

Ange slutligen på ett ungefär hur många tjänstemän
(arbetsledande personal och specialister) som till
hör dessa enheter (i cirklarna)

I-I filial

I-I avdelning

1=1 sektion

I-I grupp

1=1 övrigt

e. Jämför resultaten av ovanstående avgränsningar med de s k
"naturliga" rollsystem som definierats:

f. Samma indikator som 4c.

I. ORGANISATION (SNIVÄ) (SPECIFIKT)

75. storlek

a. Uppgifter från SAF:s tjänstemannastatistik företagsvis om
totalt antal årsanställda tjänstemän. Observera att detta
legat till underlag för stratifiering inför det slump
mässiga urvale t.

76-77. hierarkiseri~

a. Uppgifter från SAF:s tjänstemannastatistik företagsvis om
antalet anställda fördelade på olika hierarkiska nivåer.

b. Jämför vissa av indikatorerna under punkten 4:
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78. (funktionell) differentiering

a. Uppgifter från SAF:s tjänstemannastatistik företagsvis om
antal olika företrädda funktioner.

b. Jämför indikatorer under punkterna 50-54:

79. (geografisk) differentiering

a. Uppgifter via SBEF:s medlemsmatrikel om geografisk förankring
i olika delar av Sverige.

b. Uppgifter från SAF:s tjänstemmannastatistik.

c. Jämför indikatorer under punkterna 4, 65-69 samt 70-74.

80. (funktionell) centralisering

a. Jämför indikatorn le:

Specificera på vilka nivåer följande specialistavdelningar
är inplacerade i företaget (central nivå = vid huvudkontor,
regional nivå = vid region-/filialkontor, lokal nivå = vid
del av region eller nivån under det regionala kontoret,
blandning = flera av alternativen):

Personalavd:

Kalkylavd:

Inköpsavd:

Juridisk avd:

Planeringsavd :

Ekonomiavd:

Maskinavd:

Rationaliseringsavd:

c. Jämför också indikatorn 30-3Ia:



391

81-83. intensionell särprägel

a. Hur skulle Ni kortfattat karaktärisera Ert företags produk
tionsinriktning?

___....~ b. Varje byggföretag kan sägas vara specialiserat på något sätt
eller äga någon särkompetens som gör det konkurrenskraftigt.
Om Ni tänker på Ert företag - hur skulle Ni rangordna nedan
stående fem kompetensområdens betydelse (från l till 5~

teknisk skicklighet ("know-how")

administrativ skicklighet

ekonomiska resurser

gott renomne ("good-will")

kompetent personal (i allmänhet)

J. OMVÄRLDS SYSTEM

Nedanstående tre slag av omvärldssystem beskrivs i delvis olika

egenskaper som framgått i redogörelsen för den utvecklade taxo

nomin i kapitel 7 till 9. De s k kritiska resurserna karaktäriseras

i egenskaperna ~I!,g~L~H!Y~ och i!!~~!!~i,g!!~!L~~!I!!~g~.!. "Organi

zational sets" beskrivs i egenskaperna g2!!~~, ~g!:,gg!!!g~~Lf2!

!!!~!ing samt I!!~~!!~Ei~~i!!!i~~!!ing. "Intressentbilden", slutligen,

utvecklas i egenskaperna ~~E~!2g~ni!~E och !2!!!!~!ing.

.. 84-85. (kritiska) resurser

a. Markera de av nedanstående kategorier av befattningshavare
som Ni ibland i företaget upplever svårigheter att få tag
i duktigt folk till~

1=1 platschefer

1=1 ekonomer (kamrer/ekonomichef)

1--' konstruktörer

1=1 arbetsledare/bitr arbetsledare

I=:I arbetschefer

I=:I inköpare

1=:1 kalkylpersonal

I-I planerare

I-I regionala chefer

1=1 annan, nämligen:
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86-88. "organizational set"

------~.~a. När Ni tänker på Ert företags situation i stort med vilka
andra byggföretag/grupper av byggföretag brukar Ni då jäm
föra Ert eget?

Företagets(ens) namn:

Varför just detta/dessa? -------------

b. Uppgifter om i punkten a ovan angivna företag föreligger i
SAF:s tjänstemannastatistik (företagsvis).

89-91. "intressentbild"

a. Med vilka av de nedan uppräknade kategorierna har Ni person
ligen normalt kontakt med i Ert arbete?

~arkera dessa med ett kryss:

I=:I arkitekt (äv trädgårds-)

1=:1 byggherre/beställare

I=:I byggherrens kontrollant

1=1 tomtägare

I=:I konstruktör

1=1 konsulter

I=:I underentreprenör

I=:I sidoentreprenör

1=1 generalentreprenör

I=:I totalentreprenör

1=1 leverantör

I=:I materialfirma/fabrik

1=1 transport/fraktfirma

1=1 maskinuthyrare

1=1 myndigheter

I=:I byggmästareförening

1=1 Byggförbundet/Sveabund/SBEF

I=:I fackförening/BIF

1=1 försäkringsbolag

I=:I hyresgäster

1=1 förvaltnings företag

I=:I banker

1=1 andra finansieringsinrättningar

1=1 annat, nämligen:



b. Med vilka tre befattningshavare UTOM företaget har Ni mest
kontakt i Ert arbete som VD oavsett kontakternas vikt?
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befattning:

1 _

2 _

3 _

företag/organisation/el dyl:

c. Oavsett hur ofta - vilken kategori personer/befattningshavare
UTOM företaget bedömer Ni som MEST väsentlig att företaget
via Er har goda kontakter med för framgång?

II. ICKE NYTTJADE INDIKATORER

Ovanstående indikatorer är de som nyttjats i denna studie. De

olika befattningshavarna ställdes även inför några indikatorer

som icke ovan redovisades. Dessa uteslutna indikatorer beskrivs

nedan samtidigt som skälen till uteslutandet kortfattat redovisas.

a. Arbete och fritid går allt mer in i varandra. Vilka yrken
har de personer som Ni mest brukar umgås med på fritiden?
Nämn högst tre.

b. Innehar Ni för närvarande några kommunala eller andra för
troendeposter i samhället? Ange högst tre.

1=1 Nej

1=1 Ja, jag är:
befattning:

i

i--------
________ i

kommun/institution:
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Är Ni i övrigt medlem i någon annan (icke politisk) organisa
tion än Ert nuvarande företag? Ange högst tre.

i------
1:=1 Nej befattning:

1:=1 Ja, jag är:

i

i

organisation:

Bägge de ovanstående indikatorerna avsåg att beskriva individen

som en helt, d v s individens situation utöver den mer befatt

ningsbestämda borde kort skisseras. Detta visade sig emellertid

bli en alltför omfattande uppgift i relation till det angivna

huvudsakliga syftet med denna studie, varför det (relativt yt

liga) sätt på vilket andra samhällspositioner och medlemsgrupper

skulle utrönas helt eliminerades. Det är dock ett område med

relativt hög relevans vid en vidareutveckling av denna studies

taxonomi.

c. I vilken utsträckning är Ert nuvarande företag enligt Er be
dömning snabbt på att införa nya metoder, funktioner o s v
jämfört med genomsnittsbyggföretag - d v s hur snabbt tar
företaget till vara forskningsrön?

l 1:=1 företaget är mycket snabbare än genomsnittet i
byggbranschen

2 1:=1 företaget är något snabbare än genomsnittet i
byggbranschen

3 1:=1 företaget tillhör genomsnittet i branschen

4 1:=1 företaget är något långsammare än genomsnittet
i byggbranschen

5 1:=1 företaget är mycket långsammare än genomsnittet
i byggbranschen

Ovanstående indikator (c) var avsedd som en i en serie om indi

vidernas värdering av den organisation de själva är medlemmar i.

Utomstående teoretiskt skolade personer associerade emellertid

denna indikator till mycket olika föreställningar, varför detta

fragment i studien utelämnades i den empiriska behandlingen.

Bör en underordnad utföra upprepad order från sin chef även
om han är övertygad om att den är felaktig (= till skada
för företaget)?



~e. Kan Ni acceptera att en Er underställd bryter i något samman
hang mot regler och normer i företaget om det troligen är
för företagets bästa?
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Indikatorerna d och e ovan användes i avsikt att beskriva graden

av normativitet i förväntningarna i organisationen. Av samma

skäl som beträffande indikator c uteslöts dessa.
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bilaga 2

~BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR

110 LEDNING AV PRODUKTIONS-, UNDERHÄLLS-, TRANSPORT
OCH REPARATIONSARBETE

1102 Produktionschef

Svarar för produktion inom enhet, som vid maskinell eller manuell
bearbetning, montering, transport etc omfattar ca 250-1250 arbetare.

1103 Produktionsledare

Svarar för produktion inom enhet, som vid maskinell eller manuell
bearbetning, montering, transport etc omfattar ca 125-250 arbetare.

1104 Förste produktions ingenjör

Svarar för produktion inom enhet, som vid maskinell eller manuell
bearbetning, montering, transport etc omfattar ca 65-125 arbetare.

1105 Produktions ingenjör

Svarar för produktion inom enhet, som vid maskinell eller manuell
bearbetning, montering, transport etc omfattar ca 15-65 arbetare.

1106 Förste produktionstekniker

Biträder överordnad befattningshavare inom 110 i en eller flera
av dennes arbetsuppgifter. Utför ofta i samband härmed enklare
utredningsarbete.
Svarar alternativt för produktion inom enhet, som vid maskinell
eller manuell bearbetning, montering, transport etc. omfattar
högst ca 15 arbetare.
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140 ARBETSLEDNING, BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSVERKSAMHET

1403 Byggledare

Leder med hjälp av underställda arbetsledare och/eller andra
tjänstemän stora byggnads- och/eller anläggningsarbeten, i
regel omfattande två eller flera projekt av den storleksordning
som anges för 1404.

1404 Förste byggverkmästare

Leder med hjälp av underställda arbetsledare och/eller andra
tjänstemän i regel stora arbeten (t ex flera husbyggnader inom
samma område större industribyggnad, större skolhus, sjukhus
eller annan offentlig byggnad, större vägbygge eller bro, flyg
fält, mindre kraftverk).

1405 Byggverkmästare

Leder direkt på arbetsplatsen i regel med hjälp av underställda
arbetsledare och/eller andra tjänstemän i regel medelstora,
normala husbyggnads- eller anläggningsarbeten. Är ibland under
ställd högre chef eller arbetsledare i 1403 eller 1404.

1406 Byggförman

Leder på arbetsplatsen i regel mindre eller enklare arbeten
eller biträder annan arbetsledare vid större eller mera kvalifi
cerade arbeten.

1407 Byggförmansassistent

Biträder med vissa enkla arbetsledareuppgifter.
Förrådsförman med arbetsledande uppgifter redovisas under 120.
Förrådsman utan arbetsledande uppgifter redovisas i 8807 eller
8808, mätningstekniker i 2005 eller 2006, utsättare i 2006, tid
skrivare i 9907.

770 FASTIGHETS- OCH BOSTADSFÖRVALTNING

7702 Fastighetsförvaltningschef, bostadsförvaltningschef

Svarar för förvaltning av fastigheter och bostäder med hjälp
av två eller fem underställda i 7703.

7703 Fastighetsförvaltningsledare, bostadsförvaltningsledare

Svarar för förvaltning av minst ca 2000 affärs- och/eller bo
stadslägenheter eller motsvarande fastighetsinnehav. Har härvid
ungefär samma arbetsuppgifter som anges för 7704.

7704 Förste fastighets förvaltare: förste bostadsförvaltare

Svarar för förvaltning av ca 500-2000 affärs- och/eller bostads
lägenheter eller motsvarande fastighetsinnehav. Svarar härvid
för underlag och förslag till hyressättning. Gör framställning
till och är ombud inför offentlig myndighet i t ex fastighets
bi1dnings-, 1åne- eller hyressättningsfrågor. Väljer hyresgäster
och tecknar kontrakt med dessa. Debiterar och uppbär hyror.
Föranstaltar och uppbär hyror. Föranstaltar om och deltar i
besiktningar av olika slag. övervakar skötsel av maskincentral
eller motsvarande. Planerar och föranstaltar om underhåll och
reparation.
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7705 Fastighetsförvaltare, bostadsförvaltare

Svarar för förvaltning av högst ca 550 affärs- och/eller bo
stadslägenheter eller motsvarande fastighetsinnehav. Har här
vid ungefär samma arbetsuppgifter som angivits för 7704.

7706 Förste tillsyningsman

Svarar för fastighets- och bostadstillsyn samt kontakt med
hyresgäster inom förvaltning, som omfattar ca 500-2000 affärs
och/eller bostadslägenheter eller motsvarande fastighetsinne
hav.

840 OFFERTKALKYLATION

Med produkter avses här såväl varor som tjänster.

8403 Offertkalkylledare

Svarar för offertkalkylarbete med hjälp av minst två under
ställda i 8404.

8404 Förste offertkalkylator

Svarar för offertkalkylarbete avseende produkter, såsom fartyg,
större väg- eller vattenbyggnad, industri- eller affärsbyggnad
avsedd för ett flertal funktioner, elektrisk utrustning för
kraftverk.
Har härvid ungefär samma arbetsuppgifter som anges för 8405.

8405 Offertkalkylator

Svarar antingen för offertkalkylarbete avseende produkter,
såsom komplicerad telesignalanläggning, komplicerad elektrisk
maskin eller apparat, mindre väg- eller vattenbyggnad, industri
eller affärsbyggnad avsedd för ett begränsat antal funktioner,
större bostadshus
eller för större del av offertkalkylarbete avseende produkter
av den art som exemplifierats i 8404.
Har härvid i båda fallen att med utgångspunkt från ritning och
materialspecifikation eller ibland endast från skiss beräkna
material- och arbetskostnader, varvid gäller att fastställa
material- och arbetsmängd samt utföra prissättning. Utarbetar
ibland prisunderlag exempelvis i form av tillverkningspris
lista för serietillverkade produkter. Är ibland sysselsatt
enbart med att fastställa material- eller arbetsmängd t ex
vid komplicerad beräkning av massor för alla slags byggnader.

8406 Förste kalkyltekniker

Svarar för antingen offertkalkylarbete avseende produkter av
enklare art än de som exemplifierats i 8405
eller för prissättning efter omfattande prisunderlag i sam
band med offert. Är ibland sysselsatt enbart med att fastställa
arbets- eller materialmängd t ex vid enklare beräkning av
massor för byggnader.
Kalkylkontorist redovisas i 9907 och kalkylbiträde i 9908.
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870 INKÖP

Med inköpsarbete avses här huvudsakligen den centrala funktionen
att verkställa inköp. Vid tillämpningen bör hänsyn tagas till i
vilken utsträckning ytterligare funktioner tillhör ansvarsområdet,
t ex grundläggande inköpsplanering, förrådshållning, varukontroll,
transport och spedition, värdeanalys, försäljning av inkurant
material etc.
Med produktgrupper avses:
l) råvaror inkl konstruktionselement och komponenter för till

verkningen;
2) förnödenheter, maskiner, utrustning och reservdelar för pro

duktion och eventuellt även kontorsdrift;
3) fastigheter, entreprenader, tjänster och legoarbeten.

8702 Inköpschef

Svarar för inköpsarbete vid enhet med ca 2000-4000 anställda,
varvid gäller att inköpen i regel avser minst två produkt
grupper. Har härvid ungefär samma arbetsuppgifter som anges
för 8704.

8703 Inköpsledare

Svarar antingen för inköpsarbete vid enhet med ca 500-2000
anställda, varvid gäller att inköpen i regel avser minst två
produktgrupper eller för inköpsarbete vid enhet med ca 2000
4000 anställda, varvid gäller att inköpen i regel avser en
produktgrupp.
Har härvid ungefär samma arbetsuppgifter som anges för 8704.

8704 Förste inköpare, förste inköpsingenjör

Svarar antingen för inköpsarbete vid enhet med ca 200-500
anställda, varvid gäller att inköpen i regel avser minst två
produktgrupper eller för inköpsarbete vid enhet med ca 500
2000 anställda, varvid gäller att inköpen i regel avser en
produktgrupp. Granska beställningsunderlag. Införskaffa
offerter. Bedömer vilket anbud som med hänsyn till pris,
kvalitet, leveranstid etc bör föredras samt svarar för er
forderliga leverantörsförhandlingar. Svarar för utskrivning
av beställning med hänsyn till förpacknings- och transport
sätt samt betalnings- och övriga köpvillkor. För med inköps
arbetet förenad korrespondens på svenska och/eller utländska
språk samt bevakar leveranser. Förhandlar med leverantörer
om svårare leveransförsening eller otillfredsställande kvali
tet hos levererad vara.
Till 8704 föres även förste inköpsberedare, som svarar för
fastställande av ekonomiska orderstorlekar och behovsplanering
på sikt med hänsyn till ekonomiska och tekniska faktorer, så
som företagets finansiella ställning, pristendenser, varia
tioner med hänsyn till kvantitet och lagerhållningskostnader,
variationer i försäljnings- och produktionssiffror, varia
tioner i leveranstider, lagringsutrymmen samt lagringsbe
ständighet.



8705 Inköpare, inköpsingenjör

Svarar för inköp av ett till tre produktslag i regel inom en
produktgrupp. Har härvid ungefär samma arbetsuppgifter som
angivits för 8704.
Svarar alternativt för ofta återkommande inköp av minst fyra
produkts lag inom en eller tva produktgrupper, varvid ingående
förhandlingar ej erfordras i varje enskilt fall. Har i övrigt
ungefär samma arbetsuppgifter som angivits för 8704.
Till 8705 föres även inköpsberedare, som svarar för väsentlig
del av det arbete som angivits för förste inköpsberedare i
8704.

8706 Förste inköpskontorist, förste inköpstekniker

Svarar antingen för inköp av ett till tre produktslag, varvid
pris frågor o d är i huvudsak fastlagda samt ofta för en eller
flera av följande arbetsuppgifter nämligen leveranstidbevak
ning, fakturakontroll, korrespondens, övervakning av förande
av inköps- eller leverantörsregister, sammanställande av in
köpsstatistik eller för enbart leveranskontroll och leverans
uppföljning omfattande flera av följande eller liknande arbets
uppgifter, nämligen granskning och rättning av beställnings
erkännanden, tillhandahållande av modeller, material och tek
niska data, leveranstidbevakning med tillhörande korrespondens,
formell övervakning av intern eller extern varubesiktning,
fakturakontroll, import- och licensbehandling, frakt- och
emballagekontroll, inkalkylering med varumängdsberäkning, kost
nadsfördelning och valutaomräkning.

900 EKONOMIFÖRVALTNING

9002 Ekonomichef

Svarar för ekonomisk planering, redovisning och kontroll samt
för allmänt kontorsarbete och ibland även för personalarbete
och kommersiellt arbete vid enhet med ca 500-2000 anställda.

9003 Ekonomi ledare

Svarar för ekonomisk planering, redovisning och kontroll samt
för allmänt kontorsarbete och ibland även för personalarbete
och kommersiellt arbete vid enhet med ca 200-500 anställda.

9004 Förste kamrer

Svarar för ekonomisk planering, redovisning och kontroll samt
för allmänt kontorsarbete och i regel även för personalarbete
och kommersiellt arbete vid enhet med ca 50-200 anställda.

9005 Kamrer

Svarar för ekonomisk planering, redovisning och kontroll samt
för allmänt kontorsarbete och i regel även för personalarbete
och kommersiellt arbete vid enhet med högst ca SO anställda.
Kontorsföreståndare redovisas i 9904 eller 9905, förste man
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och förste kontorist i 9906, kontorist i 9907 och kontors
biträde i 9908.

910 REDOVISNINGS-, BUDGET- OCH KASSAARBETE

Med all redovisning avses här affärsbokföring, kostnadsbokföring
och kostnadsberäkning.
Med budgetering avses här samordning och sammanställning av del
budgeter till årlig total budget samt uppföljning.
Med kassaförvaltning avses här in- och utbetalningar via kassa,
bank- och postgiro, placering av inkommande medel ombesörjande
av transaktioner, såsom rembourser och betalning med växel,
kassabokföring samt uppgörande av inkomst- och utgiftsprognos.

9102 Redovisningschef

Svarar antingen för all redovisning vid enhet med ca 2000
4000 anställda
eller för endera affärsbokföring, kostnadsbokföring och
kostnadsberäkning, budgetering eller motsvarande vid enhet
med minst ca 4000 anställda.

9103 Redovisningsledare

Svarar antingen för all redovisning vid enhet med ca 500-2000
anställda
eller för endera affärsbokföring, kostnadsbokföring och kost
nadsberäkning, budgetering eller motsvarande vid enhet med
ca 2000-4000 anställda
eller för kassaförvaltning vid enhet med minst ca 2000 an
ställda
eller för lagerplanering och lagerredovisning vid enhet med
minst ca 4000 anställda
eller för löneuträkning, avdragsredovisning, övertids-, när
varo, förtjänstredovisning och förtjänststatistik för minst
ca 4000 arbetare
eller för försäkringstagning, försäkringsredovisning och för
säkrings falls handläggning vid enhet med minst ca 4000 an
ställda
eller för solvensundersökning, kreditbeviljning, kreditredo
visning och kreditkontroll för minst ca 4000 kunder.

9104 Förste redovisningsman

Svarar antingen för all redovisning vid enhet med ca 200-500
anställda
eller för endera affärsbokföring, kostnadsbokföring och kost
nadsberäkning, budgering eller motsvarande vid enhet med ca
500-2000 anställda
eller för kassaförvaltning vid enhet med ca 500-2000 anställda
eller för lagerplanering och lagerredovisning vid enhet med
ca 2000-4000 anställda
eller för löneuträkning, avdragsredovisning, övertids-, när
varo-, förtjänstredovisning och förtjänststatistik för ca
2000-4000 arbetare
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eller för försäkrings tagning, försäkrings redovisning och för
säkringsfallshandläggning vid enhet med ca 2000-4000 anställ
da
eller för solvensundersökning, kreditbeviljning, kreditredo
visning och kreditkontroll för ca 2000-4000 kunder
eller för endera solvensundersökning och kreditbeviljning
eller kreditredovisning och kreditkontroll för minst ca
4000 kunder. Svarar som driftkontorsföreståndare, fakture
ringsföreståndare eller reskontrabokföringsföreståndare för
förekommande arbete inom respektive avsnitt, varvid den under
ställda personalen uppgår till i regel minst ca 20 tjänstemän
eller arbetet av speciella skäl fordrar motsvarande ansvar
och kunnande hos föreståndaren.

9l0S Redovisningsman

Svarar antingen för all redovisning vid enhet med högst ca
200 anställda
eller för endra affärsbokföring, kostnadsbokföring och kost
nadsberäkning, budgering eller motsvarande vid enhet med ca
200-S00 anställda
eller för kassaförvaltning vid enhet med ca 200-S00 anställda
eller för lagerplanering och lagerredovisning vid enhet med
ca 500-2000 anställda
eller för löneuträkning, avdragsredovisning, övertids-, när
varo-, förtjänstredovisning och förtjänststatistik för ca
500-2000 arbetare
eller för försäkrings tagning, försäkrings redovisning och för
säkringsfallshandläggning vid enhet med ca 500-2000 anställda
eller för solvensundersökning, kreditbeviljning, kreditredo
visning och kreditkontroll för högst ca 2000 kunder
eller för endera solvensundersökning och kreditbeviljning
eller kreditredovisning och kreditkontroll för ca 2000-4000
kunder. Svarar som driftskontorsföreståndare, fakturerings
föreståndare eller reskontrabokföringsföreståndare för före
kommande arbete inom respektive avsnitt, varvid den under
ställda personalen uppgår till i regel ca 10-20 tjänstemän
eller arbetet av speciella skäl fordrar motsvarande ansvar
och kunnande hos föreståndaren.
Förste kontorist, kontorist och kontorsbiträde inom redovis
nings-, budget och kassaarbete redovisas i 9906, 9907 respek
tive 9908.
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bilaga 3

~ VAL AV SAMPELSTORLEK I FÖRETAGEN

Det procentuella uttaget av individer i företagen varierade med

företagsstorleken på det sätt som kurvan i figuren på nästa sida

söker åskådliggöra. En minimigräns sattes, vilket i detta fall

innebar att i samtliga företag uttogs mer än fem procent av före

tagets anställda definierade som angavs i kapitel 10 samt i bilaga

2 och 4.

I cirka fyrtio procent av företagen uttogs en tredjedel eller

fler av de anställda och i hälften av företagen omfattades tjugo

procent av de anställda. Representativitetsfrågan är främst

aktuell i de knappa tjugofem procent av företagen där emellan

fem och tio procent av de anställda involverats.



Företag med <10 tjm
beak tas icke

sampelstorlek (mål)

• / sampelstorlek

.... / (utfall, exempel)

miniminivå
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Figur B3:l Principen för val av sampelstorlek ianalysobjekt.
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bilaga 4

~ VA~ AV BEFATTNINGSHAVARE
IFORETAGEN

De i denna studie valda befattningshavarna utgjorde som framgick

och motiverades tidigare (i kapitel 10 och 11 m fl) inte ett helt

slumpmässigt urval ur populationen samtliga anställda i företaget.

a. 12o-serien
b. 9S0-serien
c. 97o-serien
d. 980-serien
e. 98S-serien
f. 99O-serien

(allmän arbetsledning (= ej bygg»
(sekreterararbete)
(telefonistarbete)
(kontors tryckeri arbete)
(vaktmästararbete)
(allmänt kontorsarbete)

1) Kategoriernas sifferbeteckning är hämtad från befattnings
nomenklatur tjänstemän (jfr bilaga 2).
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~!i!~!i~~: förekommer i minst femtio procent av de utvalda före

tagen.

~!iy: jämförbarhetsaspekten (mellan företag) med avseende på

funktionell differentiering.

a. llo-serien (arbetsledning, produktion)
b. l4o-serien (arbetsledning, byggn./anläggn.)
c. 3l0/32o-serierna (konstruktionsarbete)
d. 40o-serien (rationaliseringsarbete)
e. 770-serien (förvaltning)
f. 84o-serien (kalkylarbete)
g. 87o-serien (inköps arbete)
h. 900/9lo-serierna (ekonomiskt arbete)

Principen för urval var således baserad på individernas befattningar

- ej på de enskilda individerna. Detta visade sig ur praktisk syn

vinkel vara det mer lämpliga tillvägagångssättet dels vid samar

betet med och i företagen och dels vid representativitetsberäk

ningar (populationsdata fanns nämligen på befattningsbasis). Kon

troll av stickprovet i företagen kunde genomföras via viss till

gång på statistik företagsvis (SAF-statistik) (jfr kapitellO).

En nackdel med ovanstående befattningsbaserade urvalsmetod är att

viss kontroll över urvalsprocessen som tidigare nämndes (kap 10)

förloras.

Minst X (om värdet på X se för olika företagsstorlekar figur B3:1

i bilaga 3) procent av respektive befattningstyp valdes dock att

om någon av de prioriterade (se ovan punkterna a-h) kategorierna

innehöll någon befattningshavare medtogs denna oavsett om X pro

cent motsvarade en "hel" person eller ej. Om ej en viss befatt

ning uppnådde X procent av summa tjänstemän så fördes denna till

en "uppsamlingskategori". Ur denna slumpades avslutningsvis så

många befattningshavare att procentuttaget i det enskilda före

taget uppfylldes. Antalet utvalda i en befattning maximerades i

vissa stora företag där det absoluta antalet annars skulle med

föra en orimlig resursinsats.

Sammanlagt finns i denna studie behandlade etthundratio högre

tjänstemän i s k linjebefattningar, tvåhundratjugofem lägre
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tjänstemän i linjebefattningar samt cirka tvåhundra s k specia

lister i varierande hierarkiska positioner. l ) Tabellen B4:l

söker visa på såväl sampel som population strukturerad på de

nämnda grunderna.

Den maximering som angavs i föregående stycke har som framgår

av tabellen nedan begränsat antalet arbetsledare i studien.

Det är dock i sig i absoluta tal högt. Vid en eventuell redovis

ning av branschens individer som helhet och deras situation

(vilket är möjligt men ligger utanför denna komparativa organi

sationsanalys) bör en redovisare överväga ett vägnings förfarande.

b hierarkiskt låg direkt prod.led. personal

SANPEL

I 225
1-----------------,----'I 220

l----------------'
c produktionsstödjande personal

a hierarkiskt hög direkt 1 110
prod.led. personal

a se ovanI1900 POPULATION

b se ovan l 9400

C
se ovan I 400

Tabell B4:l De valda befattningshavarna jämförda med popula
tionens befattningsbild (i förenklade kategorier)
(avrundade tal). Antal individer.

l) Till detta kommer ca fyrtio företagsledare.
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Bilaga 5

~NAGRA .JÄMFÖRELSER EMELLAN
SAMPEL OCH BORTFALL

I denna bilaga tar jag kortfattat upp några egenskaper härledda

via den utvecklade taxonomin om vilka jag inhämtat information

såväl va~ gäller studerade analysobjekt (sampel) som bortfall.

Egenskaperna representerar en liten delmängd av de i bilaga l

redovisade. Jämför i ö resonemanget idelavsnitt 10.1.4.

Jag har valt att presentera materialet i form aven tabell, som

särskilt söker markera jämförelsemomentet mellan sampel och bort

fall. Tabellen kompletteras nedan av förklaringar till de olika

klasser som föreligger för respektive egenskap och av kommen

tarer till de påvisade skillnaderna emellan sampel och bortfall.

Den tendens som kommer till uttryck i tabell 5B:l pekar i rikt

ning emot att samplets analysobjekt är något större, mer kom

plexa och differentierade än bortfallsobjekten. Detta är en för

väntad skillnad, då i resonemangen kring stratifiering (10.1.3)

en svagare svarsprocent angavs för de 'små' företagen. Jämförel-
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EGENSKAP SAMPEL BORTFALL

huvudsaklig .:1~=~ ~=~ ~=~ b=~~=~F-Z==1F=~F=~F=~p=~ ==~ p=b..
verksamhetsort 9 37 22 6 16 6 3 17 21 25 13 13 4 8

storlek O 25 28 16 13 16 3 O 54 21 4 13 4 4

hierarkisering A O 6 47 35 6 6 O O 2 50 38 8 2 O

hierarkiserinR B 30 25 3 13 19 6 O 42 25 O 13 4 4 O

funktionell
differentiering:

prod.ledn O 22 22 16 25 9 O O 33 21 13 17 4 O

administration 58 19 9 9 O O O 69 15 4 4 O O O

konstruktion 44 6 16 9 9 9 O 58 17 4 4 4 O O

kalkyl/inköp 9 9 19 16 16 13 9 13 33 17 8 8 4 O

ekonomi 6 22 19 9 19 19 O O 29 38 O 13 4 O

Tabell B5:l En jämförelse emellan sampel och bortfall i ett
antal egenskaper härledda från den utvecklade taxo
nomin (procentsiffror, vilka inte alltid adderas
upp till etthundra procent p g a vissa bortfall).
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serna sker dessutom i företagsenheten. En uppspjälkning av resul

taten i tabell B5:l på basis av den nyttjade stratifieringen är

förenad med den svagheten att antalet objekt i var tänkbar resul

tatruta blir synnerligen lågt. För den minsta företagsgruppen,

där antalet analysobjekt i sampel- och bortfallsgrupperna icke

är obetydligt, kan emellertid konstateras en påtaglig utjämning

av de i tabell B5:l redovisade procentsiffrorna.

Avslutningsvis tar jag i denna bilaga upp de klassifikations

schemata jag nyttjat för respektive egenskap i denna jämförande

analys av sampel och bortfall.

~u!U~s~liA~eEk~~h~t~oEt.Jag har valt en tidigare i byggbransch
sammanhang (Byggförbundet 1970) nyttjad regionindelning av Sverige:
l. Skogslänen, 2. Stockholm, 3. Mälardalen, 4. Malmö-Lund, 5. Södra
Sverige, ~. Göteborg samt 2. Västra Sverige.-

Storlek. Jag har valt antal tjänstemän i respektive analysobjekt
klassificerat som följer: l. -10, 2. 11-30, 3. 31-75, 4. 76-200,
l. 201-500, ~. 501-1000, 27 1001- -

Hierarkisering A. Den intensionella meningen och relevanta indi
katorerhar tidigare utförligt beskrivits. Följande kodschema har
här använts: 1. 1:2,2.1:3,3.1:4,4.1:5,5.1:6,6.1:7,7. <1:8.
Första siffran i kvoten refererar till tjänstemän medan den andra
representerar arbetare.

Hierarkisering B. Bakom denna etikett ligger föreställningen om
hierarkisk-tyngdpunkt. Siffran ett representerar lägst tyngdpunkt
medan således siffran sju representerar en exceptionellt hög sådan.

!uE.k!i~n~ll~i.!.f~r~n!i~ri.n~. ?enomgående f~r de oli~a funktion:rrta
representerar siffrorna ett t1ll och med sJu ett st1gande fakt1skt
antal verksamma (ej procent) inom varje kategori.
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Bilaga 6

Q> OM BEFATTNINGS- OCH
FÖRETAGSEFFEKTER

I appendix A som behandlade aggregering diskuterade jag s k

'befattnings- och företagseffekter' (speciellt i moment A.4.2.2).

I denna bilaga avser jag att med ett par konkreta exempel dels

illustrera vad jag lägger för innebörd i dessa begrepp, dels ta

fram ett underlag för ställningstagande till ett s k empiriskt

aggregeringsproblem.

En av de två frågor jag i denna bilaga avser att söka besvara

rör huruvida företagsolikheter, givet en viss befattningskategori,

existerar. Företer således en viss befattningshavarkategori för

olika egenskaper en hög grad av likhet med "samma" befattnings

havarkategori i andra företag? Svaret är 'nej' och illustreras

med ett exempel i tabell B6:l nedan. Företagen 36 och 37 upp

visar markanta olikheter såväl inbördes som i relation till

varandra vad gäller byggarbetsledare. bedömning av befattningar

nas (eventuella) kontinuitet i organisationen.
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ökande befattningskontinuitet

FÖRETAG 36 93 7 O O

FöRETAG 37 60 20 20 O

TOTAL 77 15 7 l

Tabell B6:l En illustration av existensen av olikheter emellan
företag med en given kategori befattningshavare
(byggarbetsledare) (procent).

Den andra frågan rör frågan huruvida befattningsbetingade olik

heter föreligger. Företer således befattningshavare i ett speci

fikt företag (i nedanstående exempel företag 36) sinsemellan

olikheter i studerade egenskaper. Svaret är i detta fall 'ja'

och illustreras nedan i tabell B6:2 med samma egenskap som i

tabell B6:l ovan, nämligen befattningskontinuitet. För att ut

röna detta har jag utöver totalfördelningen i företaget två

olika befattningar samt två befattningsmässigt slumpsammansatta

kategorier. Av tabellen nedan framgår att de bägge slumphälfterna

befattningshavare i företaget (36) nära approximerar till total

fördelningen medan de bägge befattningskategorierna (särskilt den

ena) markant avviker från denna. Förfarandet visar således påtag-

ökande befattningskontinuitet

platschefer/arbetsledare I 93 7 O O
i

prod.stöd personal I 65 24 Il O

företaget totalt 70
I

14 I 16 O

slumpmängd l I 64 16 I 20 O

slumpmängd 2 79 Il Il O
I

Tabell B6:2 En illustration av befattningsolikheters existens
i ett givet företag (Företag 36) (procent). I ö se
anslutande text.
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liga olikheter emellan nomenk1aturmässigt definierade befatt

ningskategorier. Detta gäller studien i övrigt och således inte

enbart den här i illustrationssyfte valda egenskapen. Den slut

sats jag således drar vad gäller det i moment A.4.2. redovisade

empiriska aggregeringsproblemet är, att en icke studerad individ

med känd befattning sannolikt är mer lik andra individer i samma

befattning än andra befattningshavare eller 'genomsnittsbefatt

ningshavare' i företaget.
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Bilaga 7

Q> IN~I.VIDUELLA SITUATIDNSBESKRIV"'IINGAR
I FORETAG 1 (del)

I kapitel 12 redovisade jag ett antal individers beskrivningar av

(företags)organisatoriska förhållanden. För att icke tynga den

mer principiellt inriktade framställningen i detta kapitel beslu

tade jag att föra huvuddelen av dessa individuella situationsbe

skrivningar till denna bilaga. I det följande redovisar jag följ

aktligen tre byggarbetsledare (här betecknade B. C och D). inköps

chefen och fastighetschefen i Företag l. Strukturen i redovis

ningarna är densamma som den som beskrevs och nyttjades i kapitel

12.

BYGGARBETSLEDAREN B

$~2.~~f~ff~i~&. Denna befattningshavare betecknar sig själv bygg
arbetsledare. I den företagsvisa statistik mitt urval baseras på
hänförs han också till denna kategori. Arbetsuppgifterna överens
stämmer med de för befattningen traditionella (jfr redovisningen
av byggarbetsledaren i kapitel 12). Byggarbetsledaren B betonar
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särskilt vikten av uppgifterna organisering av underställdas
arbete (l).

Byggarbetsledaren B:s befattning existerade innan han själv
tillträdde den. I befattningen förelåg således i min terminolo
gi en viss kontinuitet. Detta skulle i någon mån kunna påverka
individens möjlighet att självständigt forma sin befattning, då
den i kontinuitetsfallet åtminstone delvis är behäftad med en
existerande förväntningsapparat.

Befattningen är vidare såväl substituerbar (3) som integrerad
(4,5). Den senare beskrivningen baseras bl a på att byggarbets
ledaren anger beroendeförhållande till en arbetschef.

Befattningens status är för byggarbetsledaren B något högre än
för den i kapitel 12 beskrivna arbetsledaren, bl a ligger B:s
lönenivå högre. Byggarbetsledaren B förefaller upprätthålla en
"tung" platschefsfunktion.

J~2.!~~~Y~~~~: Byggarbetsledaren B har en lång erfarenhet av
byggbranschen i allmänhet men en svagare förankring i det nu
varande företaget. Hans erfarenhet i befattningen (platschef)
är dock relativt stor, han har bl a en längre tid varit plats
chef i ett annat (mycket stort) svenskt byggföretag (7-11). I
motsats till den i kapitel 12 redovisade byggarbetsledaren är
B mer externt formad både vad gäller företag och befattning.
Erfarenheterna (inte utbildningen eller andra individers för
väntningar) bedömer han dessutom själV vara den viktigaste
källan till påverkan i arbetssituationen.

Byggarbetsledaren B:s utbildning är främst teoretisk (ingenjör).
Någon yrkesutbildning inom byggområdet har han inte (12, 13).
Han har vidare inga aspriationer att söka uppnå någon annan be
fattning än den nuvarande - han har svårt att ens föreställa sig
andra för honom lämpliga (14).

~~~.!~~!Yi~~~!.r~!!~!~~tf~!!.~~~,!~~~.~~f:f~~i~y~~.Byggarbets-
ledaren B har en bedömn~ng som l~knar den i kap~tel 12 redovisa-
de arbetsledarens, om den kompetens beträffande erfarenhet och
utbildning som krävs i befattningen (15-17). Dock motsvarar bygg
arbetsledaren B inte lika väl de självuppställda kraven även om
överensstämmelsen är betydande. Vad gäller kongruensen mellan
B:s syn på befattningens (hierarkiska) status i organisationen
och övriga organisationsmedlemmars bedömning så förefaller den
god.

Byggarbetsledaren B upplever relativt hög befattningssäkerhet.
Till cirka sextio procent avgör han själv sina dagliga arbets
uppgifter, medan s k oväntade händelser (jfr resonemangen i
kapitel 12) initierar omrking tjugo procent av hans verksamhet.
Noteras bör att det rör sig om uppskattningar från befattnings
havarens sida. Uppgifterna har inte kontrollerats för respek
tive befattningshavare annat än via en uppföljande fråga av lik
artad typ (indikatorn 20c i bilaga l).
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(D.E' Normativa förväntninQar och förväntare. Normativiteten i
~. ., , , , , ..
byggarbetsledaren B:s organ1sat1onss1tuat1on är stark. Manifeste-
rade förväntningar har orderformen såväl till som från andra indi
vider i organisationen med ett undantag. Det är ovanligt att B
emottar order från produktionsstödjande personal (22-25).

Den i ovanstående stycke som normativ beskrivna situationsupplevelsen
är förenlig med den påtagliga sekventiella kontroll som B säger
sig utöva. Underordnade befattningshavares arbetsplats ligger van
ligen i B:s närhet och B initierar kontakter åtminstone flera gånger
i timmen. Den täta arbetsledningen belyses av att B enligt egen
bedömning på någon timme skulle märka om en direkt underställd fun
gerar "sämre än normalt" och att B därti 11 omedelbart skul<l.e vidtaga
korrektiva åtgärder (26). Byggarbetsledaren B saknar vidare domi
nerande förväntningskälla (27).

Byggarbetsledaren B:s ledarskap är vanligen exekutivt och sker
mindre i form av underlättande av förväntningsutbyte mellan
individer (28, 29). Vad gäller delegering så upplever bygg
arbetsledaren B att han ger sina underställda full frihet att ut
föra aktuella arbetsuppgifter dock med undantag för s k "stora
frågor" (32).

Ansvarsbilden, som byggarbetsledaren B beskriver, pam1nner mycket
starkt om övriga byggarbetsledares. Han har ett stort antal direkt
underställda befattningshavare och för egen del rapportskyldighet
till såväl arbetschef som överingenjör (= byggnadschef). Därtill
indikerar B rapporteringsansvar i vissa ekonomiska frågor, något
som jag återkommer till vid redovisningen av byggarbetsledaren D
nedan (30, 31). En viss styrning upplever B föreligga bl a vad
gäller relationerna till olika sidoentreprenörer (33).

~f,~2.~~~~f~~~~f.~~~.r~~~r~~~~~j~~~.För byggarbetsledaren B utgör
kollegorna, dvs andra byggarbetsledare, komparativa referensobjekt.
Detta gäller speciellt då han funderar över sin befattningssitua
tion och sin funktion i organisationen. Kategorin 'andra byggarbets
ledare' kan ses som ett agglomerat tillhörigt både ett bransch- och
ett befattningssystem med låg komplexitet (= få hierarkiska nivåer
och låg funktionell differentiering) (40-44).

BYGGARBETSLEDAREN C

~A2 Befattnin~. Befattningshavaren C både betecknar sig själv och
b~t;~k~~;·byggarbetsledare.Arbetsuppgifterna skiljer sig inte
från de för ovanstående arbetsledare angivna, men C betonar att
hans viktigaste syssla gäller samordning och då särskilt av under
entreprenörer. Vidare betonar C leveransbevakning och organisering
av underställd personals arbete (l).

I likhet med för byggarbetsledaren B (ovan) så är befattningshava
ren substituerbar, dvs det finns andra individer inom företaget
som åtminstone under en icke obetydlig tidsperiod kan upprätthålla
befattningen i fråga (3). Byggarbetsledaren C:s befattning existe
rade därtill tidigare i företaget, varför tillförseln av individen
C inte utgjorde något exempel på expansiv eller kontraktiv föränd
ring av företagets organisation (2).
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För byggarbetsledaren C upplevs vidare den funktionella integra
tionen som svag. Bl a är relationen till den formellt närmast
överordnade (en arbetschef) oklar och beroendet av dennes presta
tioner svagt (4, 5).

f B' Individen. Byggarbetsledaren C har sin erfarenhetsförankring
~., •• ! •••••••
dels ~ det nuvarande företaget (där han varit längst), dels från
branschen i allmänhet. Utöver detta har han erfarenhet från en
befattning motsvarande den nuvarande i ett mycket litet entre
prenadföretag med huvudsaklig verksamhet i en annan region. Den
nuvarande platschefsbefattningen upplever emellertid byggarbets
ledaren C som skild från sin tidigare (jfr också nedanstående
stycke) (7-11).

Byggarbetsledaren C har en djup yrkesmässig byggerfarenhet genom
att han också arbetat som timmerman i det nuvarande företaget.
Liksom många byggarbetsledare har han ingenjörsutbildning (12, 13).

Aspirationsnivån är relativt hög hos byggarbetsledaren C, som siktar
dels mot att arbeta som arbetschef, dels mot någon slags bygg
ledande befattning. Det kan vara värt att notera i sammanhanget
att C tidigare enligt egen utsago (jfr ovanstående stycke) avan
cerat flera hierarkiska nivåer inom Företag 1 (14).

~Cl Individens relation till den e~na befattnin~en. Byggarbets-
l~d~;~~·C;;·~ppf~tt~i~g·~~·~~i;~;~t·k~~p~t;~;·fö~·befattningen
överensstämmer i stort med vad de ovan redovisade byggarbets
ledarna framfört. Någon form av teknisk-teoretisk kompetens
upplevs som nödvändig liksom viss arbets ledande erfarenhet. Kon
gruensen mellan byggarbetsledaren C:s kunskap/erfarenheter och
nödvändiga dito är dock mindre god, då den av C innehavda yrkes
arbetarerfarenheten icke anges som nödvändig (15-19).

Befattningssäkerheten är mindre för byggarbetsledaren C. Han
upplever sig själv välja och kontrollera arbetsuppgifterna i
befattningen till cirka femtio procent, men till hela fyrtio
procent anser han att hans verksamhet bestäms av vad som råkar
hända under dagen. Observera att, vilket är förenligt med den
angivna svaga integrationen av befattningen i organisationen,
en mycket liten del av arbetsuppgifterna bestäms av andra be
fattningshavare i organisationen. En viss osäkerhet om det egna
arbetsområdets gränser kan spåras i det att byggarbetsledaren C
anser sig behöva specialistassistans i planeringsfrågor - något
som inte går att få i organisationen (20).

(D.E' Normativa förväntnin~ar och förväntare. Tidigare har be-•••• , •••••••••••••••••• , •• w•••••••••••••••••
träffande formerna för ~nflytandeutövning i organisationen,
nämnts att en stor del av de manifesterade förväntningarna skett
i en utpräglat normativ form (order). Byggarbetsledaren C har
samma uppfattning dock med den skillnaden att i relation till
produktionsstödjande orderformer är ganska ovanlig (22-25).

Den sekventiella kontrollen är även för byggarbetsledaren C
relativt stark. Den underlättas av fysisk närhet (underordnade
i omedelbar närhet/ögonkontakt) och hög kontaktintensitet (flera
gånger i timmen). Det skulle ta byggarbetsledaren C upp till en
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dag att varsebli att en underordnad fungerar "sämre än normalt"
i sitt arbete. Byggarbetsledaren C skulle i en sådan situation
omedelbart vidtaga korrektiva åtgärder (26).

Kontroll typ dominerande förväntare upplever byggarbetsledaren
sig inte utsatt för, även om han upplever att ett flertal sän
dare av (normativa) förväntningar är relevanta för den egna
befattningen i organisationen (27).

Ledarskapet inskränker sig till den mer exekutiva funktionen
att uttrycka/manifestera förväntningar och mindre till att själv
initiera eller på annat sätt underlätta förväntningsutbyte i
företaget (28, 29).

Byggarbetsledaren C upplever ansvarssituationen på liknande sätt
som övriga byggarbetsledare. De direkt underställda är många och
ansvarsrelationer (inkl rapportering) föreligger både till
arbetschef och företagschef. Observera således att byggarbets
ledare (som den tidigare redogörelsen visat) ofta ser sitt ansvar
omfatta inte bara den närmaste linjechefen utan även dennes över
ordnade (30, 31).

En viss samordnande styrning antydes föreligga enligt byggarbets
ledaren rörande hans funktions relation till inköpsfunktionen.
När det gäller delegering antyder byggarbetsledaren C en mer
auktoritär inställning. Han har uppfattningen att många av hans
arbetsuppgifter svårligen kan utföras av underordnad personal
(32, 33).

{~,g2.~~~~r~~~~r.~~~.r~~~r~~~~~j~~~.Liksom beträffande bygg
arbetsledaren B (ovan) utgör kollegor, dvs kategorin byggarbets
ledare, det komparativa referensobjektet för byggarbetsledaren C.
Några normativa referensobjekt upplever sig inte C ha. Utbildningen
är det som byggarbetsledaren C bedömer mest påverkat honom när
det gäller hur han uppfattar/agerar i sin befattning (39-44).

BYGGARBETSLEDAREN D

CA\ Befattnin~. Analogt med ovanstående befattningshavare identi-•• , •••••• , •• ,w
fierade s1g/1dentifierades den här behandlade organisationsmed-
lemmen som byggarbetsledare. Också i urvalet av viktiga/tids
krävande arbetsmoment ansluter sig byggarbetsledaren D till de
tidigare redovisade. Han nämner speciellt planerings- och
materialberäkningsarbete samt organisering av arbete som viktiga
moment (l).

Befattningen är liksom de tidigare redovisade byggarbetsledarnas
substituerbar, eftersom andra personer i företaget om nödvändigt
kan upprätthålla den (för en viss tidsperiod). I detta fall anges
att befattningen upprätthålls av befattningshavarens närmaste
överordnade (= arbetschefen), något som kontrasterar inte enbart
med tidigare arbetsledares uppgifter utan också med att bygg
arbetsledaren D bedömer sig relativt ointegrerad och snarast

23-EFI
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självständig i sitt arbete och speciellt i relation till huvud
kontoret och dess befattningshavare (4, 5).

Liksom för två av de tidigare beskrivna byggarbetsledarbefatt
ningarna föreligger för denna befattning kontinuitet, dvs befatt
ningen har med ungefärligen samma innehåll existerat i organisa
tionen innan den nuvarande befattningshavare tillträdde.

(B\ Individen. Även byggarbetsledaren D:s längsta företagserfaren-•• , •• t •••••••
het f1nns i Företag 1. Han har internt befordrats från arbets-
ledarverksamhet till en platschefsposition. Han är relativt
ung men har i hela sin yrkesverksamhet arbetat inom byggsektorn
bl a inledningsvis som utsättare i ett medelstort svenskt bygg
företag. Hans förväntningsuppfattning som platschef har till
övervägande del formats inom den nuvarande organisationen, då
han som framgått icke verkat som platschef/arbetsledare utanför
denna. Han har vidare verkat omkring fem år i sin befattning,
varför han sannolikt hunnit etablera ett relativt stabilt roll
beteende (7-11).

Liksom de övriga byggarbetsledarna iföretagsorganisation 1 har
byggarbetsledaren D en teoretisk utbildning (ingenjör). Han har
vidare aspirationer att arbeta vidare inom byggsektorn och siktar
specifikt mot en befattning som byggledare, vilket sannolikt
påverkar såväl hans perception av sin situation som hans (roll)
beteende (12-14).

SC2 Individens relation till sin befattnin~. När byggarbets
l~d;~;~·D·;Bk;~·~g~·d;~·k~~p~t;~;·;~~·h;~bedömer som relevant
för en individ i en befattning liknande den egna, nämner han både
ingenjörsutbildning och praktisk erfarenhet av utsättning och
arbetsledning. Vid en jämförelse mellan den egna kompetensen
och den som nödvändig angivna föreligger en hög grad av överens
stämmelse (15-19).

Befattningssäkerheten är jämförd med övriga byggarbetsledare i
Företag 1 "normal", dvs till cirka sjuttio procent anser sig
byggarbetsledaren D avgöra sina egna dagliga arbetsuppgifter,
medan omkring tjugo procent bestäms av oväntade händelser. Någon
oklarhet i relationerna till företagets specialister vad gäller
funktionsfördelning i organisationen föreligger inte. Byggarbets
ledaren D anser sig inte sakna någon för sitt arbete väsentlig
specialistfunktion i företaget.

SD,E2 Normativa förväntnin~ar och förväntare. Formen för de mani
f~ste~~d~·~~~~ti~~·få~~ä~t~l~g~~·;~;·~lkt~;emot byggarbetsledaren
D, är relativt ofta orderns, vilket överensstämmer med övriga
tidigare redovisade arbetsledares uppfattningar (22-25).

Den sekventiella typen av kontroll underlättas för byggarbets
ledaren D av den fysiska närheten till och kontaktintensiteten
vis-a-vis de närmaste underställda och tar sig uttryck i snabb
varseblivning av (eventuella) sjunkande prestationer hos under
ställda följt av ett relativt omedelbart agerande. Någon domi
nerande förväntare och således kontrollerande befattningshavare
i organisationen upplever icke D, utan i stället ser han sin
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tidigare erfarenhet som mest avgörande för hur han format (och
formar) sin funktion i organisationen (26-27).

Vad gäller ledarskap utövar byggarbetsledaren D liksom övriga
byggarbetsledare främst exekutivt sådant. Det innebär att de
(normativa) förväntningarna i stor utsträckning manifesteras och
därmed befattningsosäkerhet reduceras hos underställd personal
(20, 28, 29).

Ansvarssituationen är nära nog identisk med den för övriga
redovisade byggarbetsledares både beträffande omfång och objekt
(VD). Specifikt för byggarbetsledaren D är dock att han nämner
ett upplevt ansvar inför ekonomisidan t o m starkare än inför
sin (formellt) närmaste överordnade (en arbetschef) (30, 31).

Benägenheten till delegering är relativt stor enär hans under
ordnade har att självständigt klara av de problem som dyker upp
(de måste emellertid informera om viktiga "större saker" som hän
der) •

~f,~l,~f~r~~~~r.~~~.r~f~r~~~~~j~~~. Byggarbetsledaren D har kom
parat~va referensobjekt som sk~ljer sig från de tidigare redovisade
byggarbetsledarnas. Med avseende på dimensionerna lön och arbets
uppgifter relaterar han sig nämligen till verksamma i byggbranschen
över huvud taget. Referensobjektets komplexitet är således i detta
fall stor, då ett stort antal hierarkiska nivåer omfattas och upp
levelsen av systemtillhörighet relativt den egna befattningen är i
funktionell bemärkelse vid (40-44).

INKÖPSCHEFEN

(A' BefattninQen. Den andra hierarkiskt högre specialisten i Företag··'·a···'···· ... ,· ol fran v~lken ~nformation inhämtats betecknar sig inköpschef, nagot
som överensstämmer med det mer formella befattningsnomenklatursyste
met (se bilaga 2, 870-serien). De arbetsuppgifter som inköpschefen
anger som viktiga och tidskrävande är i stort desamma som ingår i
beskrivningen 8704 i bilaga 2 (l).

Befattningen som inköpschef upplever innehavaren som substituerbar.
Den upprätthålles i förekommande fall aven (formellt) hierarkiskt
överordnad, nämligen av överingenjören. Själv upprätthåller inköps
chefen ingen annan befattningshavares funktion i organisationen.
Befattningen inköpschef äger vidare ett inslag av kontinuitet, efter
som den i ungefär sin nuvarande form existerade innan den här be
handlade individen tillträdde (2, 3).

Funktionell integration föreligger enligt inköpschefen bl a med den
närmast överordnade (överingenjören). Om nämligen denne delvis
skulle underlåta att sköta sitt jobb skulle inköpschefens arbete
enligt egen bedömning markant försvåras. Han ser vidare befatt
ningen som formellt integrerad i organisationen och anger därvid
en specifik befattning som "naturlig" att befordras till (4, 5).
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Befattningens hierarkiska status ligger emellan befattningarna
överingenjör och inköpare. I relation tilllinjepersonalen ser
inköpschefen sig som verksam på arbetschefsnivå. Hans löneläge
är inte helt kongruent med denna senare situationsbeskrivning
utan indikerar en (faktiskt) lägre hierarkisk inplacering (6).

~B~ Individen. Inköpschefen har icke tidigare varit inköpschef,
m;n'h;~';~'b~ed erfarenhetsbas i form av inköps-, planerings
och kalkylverksamhet i andra företag. Han har arbetat såväl i
ett stort regionalt utspritt byggnadsföretag som i ett mindre
(men också relativt utspritt) byggnadsföretag. Hans nuvarande
förväntningsbild har sannolikt hunnit icke obetydligt rigidi
serats, eftersom han innehaft sin nuvarande befattning i mer
än fem år (7-11).

Utbildningsmässigt har han teoretisk skolning som ingenjör. I
övrigt litar han till sina förvärvade erfarenheter. Inköpschefen
har vissa aspirationer. Han kan bl a tänka sig en framtida verk
samhet som projektör (en befattning han också tror sig komma att
uppnå). Inköpschefen är i stort tillfreds med befattningens
innehåll (12, 13, 14, 21).

~r~.!~~tyt~~~~.r~!~~t~~.~t!!.~t~.~~f~~~~~~~.Inköpschefen anger
Vlssa kompetenskrav för en befattning liknande den han själv
innehar. När det gäller de teoretiska kraven anger han ingenjörs
utbildning och när det gäller praktisk erfarenhet bedömer han
verksamhet i byggarbetsledande funktion fem/tio år som nödvändig
(15-17). Kongruensen mellan hans egen faktiska utbildning/erfaren
het och den för befattningen som lämplig antydda är oklar (15-19).

Byggarbetsledarens befattningssäkerhet motsvarar ungefär genom
snittssituationen för branschverksamma (cirka sextio procent av
arbetsuppgifterna planerar/avgör befattningshavaren själv). Det
kan i sammanhanget noteras att byggarbetsledaren D saknar en
maskinavdelning inom organisationen, vilken enligt egen utsago
skulle avlasta honom ett flertal besvärliga/svårdefinierade
arbetsmoment (20).

~D,E~ Normativa förväntnin~ar och förväntare. Inköpschefens be-
dÖ~i~g·~~·~g;~·~~h·~~d~~;~~~~ti~it~t·~~d·gäl1erde manifes-
terade förväntningarna påminner om den av ekonomichefen ovan
framförda. Det betyder en relativt hög orderbenägenhet inom
specialistfunktionen, men en lägre dito i relation till bl a
specialister utanför den egna funktionen (22-25).

Den geografiska utspridningen av organisationen medför att
sekventiell kontroll utövad av inköpschefen försvåras. Det tar
vanligen någon vecka innan inköpschefen blir medveten om av
vikelser från förväntade utfall. Inköpschefens exekutiva ledar
skap beläggs av att han inom någon dag (relativt snabbt således)
söker handla i avsikt att korrigera avvikelsen. En annan typ
av ledarskap (katalytiskt) utgör stimulerandet av andra till
interaktion, där han också upplever sig relativt aktiv (26, 28,
29).
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Ansvarssituationen är annorlunda omfattningsmässigt än för övriga
ovan redovisade befattningshavare ty 'kontrollspannet' omsluter
endast ett par underställda befattningshavare. Ansvarsrelationer
föreligger såväl i förhållande till byggarbetsplatser (= plats
chefer) som till arbetschef och överingenjör. Inför de bägge
sistnämnda har inköpschefen bl a rapporteringsansvar för inköps
funktionens verksamhet i organisationen (30, 31).

En viss styrning av inköps funktionen som helhet sker via projek
teringsfunktionen, arbets chefen och överingenjören. Förväntnings
utsändandet från dessa kategorier till organisationens inköpare
(som grupp) är i vissa avseenden homogent. Delegering sker något
mindre ofta där inköps chefen är inblandad. Många av hans nuvarande
arbetsuppgifter bedömer han nämligen att hans underordnade svår
ligen kan utföra (32, 33).

~f,~~.~~~~r~~~~r.~~~.r~~~r~~~~~j~~~.Arbetschefskategorin utgör
lnköpschefens komparatlva referensobjekt. Detta gäller i första
hand när inköpschefen värderar sin lönemässiga situation och
påverkar honom således främst i detta avseende. Referensobjektet
har låg såväl hierarkisk som funktionell komplexitet och tillhör
ett yrkeskategorisystem inom branschen. Den hierarkiska inplace
ringen är högre än referentens egen (40-44).

FASTIGHETSCHEFEN

(A~ Befattnin~en. En hierarkisk relativt låg produktionsstödjande
f~nkti~~·fYiie;·enbefattningshavare som betecknar sig fastighets
chef. I bilaga 2 finner vi hans arbetsuppgifter/funktion beskrivna
i 770-serien. De av fastighetschefen själv redovisade viktiga/tids
krävande arbetsmomenten faller helt inom den i bilaga 2 skisserade
ramen. Denna kongruens, som genomgående noterats vid genomgången
av individuella situationsbeskrivningar ovan, kan kanske ses som
en indikation på att unikheten för befattningar (åtminstone i
funktionellt innehållslig bemärkelse) i stor utsträckning kan
vara en myt (l).

Befattningen fastighetschef är varken kontinuerlig (den inrättades
i och med den nuvarande innehavarens tillträde) eller substituerbar.
Det senare då det inte finns någon annan befattningshavare som
rycker in och ersätter fastighets chefen. Fastighetschefen ersätter
heller ingen annan befattningshavare vid frånvarosituationer (2, 3).

Befattningen fastighetschef är vidare relativt svagt funktionellt
integrerad i organisationen även om ett visst beroende av den när
mast överordnade (= arbetschefen) antyds. Statusmässigt kan fastig
hetschefsbefattningen formellt inplaceras mellan arbetschef och
förvaltare (4-6).

$~~.!~~t!t~~~. Fastighetschefens erfarenheter av sin befattning
begränsar slg till de få år han arbetat i denna i Företag l. Hans
bakgrund är byggarbetsledarens och konstruktörens. Lång erfaren
het har han såväl av byggbranschen generellt som av den nuvarande
organisationen (längst i det nuvarande företaget) (7-11).
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Vad gäller utbildning så är han ingenjör, vilket som framgått är
det vanligaste för (ex)byggarbetsledare. Därtill har han gått i
s k fastighetsskola, vilket skett just med sikte på den nuvarande
befattningen. Fastighetschefen aspirerar på att nå en slutbefatt
ning typ den nuvarande dock i ett stort byggföretag (han tror sig
dessutom kunna uppnå detta mål) (12-14).

SC2 Individens relation till sin befattnin~. Fastighetschefen ser
d~n·fB~·b;f;tt~i~g~~·~åd~ä~dig~·k~~p;t;~;~nsom såväl teknisk,
organisatorisk som ekonomisk vad gäller utbildning. Han menar
också att viss tidigare erfarenhet av byggnads/fastighetsförvalt
ning är nödvändig. En viss kongruens mellan faktisk egen och önsk
värd utbildning/erfarenhet för befattningen föreligger således
(15-19).

Fastighetschefens bedömning av befattningens formella relativa
hierarkiska status överensstämmer med den i organisationen i
övrigt etablerade synen (explicit formell organisationsplan
saknas emellertid) på befattningen (6).

Säkerheten vad gäller befattningens innehåll är relativt låg. I
ovanligt hög utsträckning (jfr tidigare resonemang) är fastig
hetschefens dagliga arbetsuppgifter avhängiga vad andra befatt
ningshavare bestämmer och av vad som råkar inträffa under dagen.
Hans beroendeförhållanden utvecklades mer ideiavsnittet 12.3.3.
om roiisystem (20).

S~'~~.~~ff~ftY~.f?!Y~~f~t~~~!.~~~.f?!Y~~f~!~'Beträffande graden
av normat1vitet, eller annorlunda formulerat formerna för in-
flytandeutövandet, hänvisas till de bägge tidigare redovisade
specialisterna. Fastighetschefen målar nämligen upp en likartad
bild (22-25).

Den sekventiella kontrollen sker trots gynnsamma förutsättningar
(närhet till underordnade samt relativt hög kontaktintensitet
med dessa) relativt försiktigt från fastighetschefens sida.

Hans handlingsberedskap vad avser vidtagande av korrigerande
åtgärder är vidare låg. Det tar vanligen mer än en vecka innan
fastighetschefen vidtar denna typ av åtgärder genom t ex diverse
förväntningsmanifesteranden. Det ledarskap fastighetschefen ut
övar är således i mindre grad än de övriga redovisade befatt
ningshavarnas exekutivt. Det kan tillfogas att hans benägenhet
att initiera och stimulera till kontakter är ganska låg (inget
katalytiskt ledarskap) (28, 29).

Ansvar har fastighetschefen för relativt få direkt underställda
befattningshavare. Ansvaret gäller inför både arbetschefen och
VD. Det förekommer vidare en form av rapport anknuten styrning
av fastighetschefens verksamhet från projekterings funktionen ,
byggnadsavdelningar och VD. Delegeringsbenägenheten, till sist,
är ganska hög, dvs den underställda personalen har full frihet
att utföra sina arbetsuppgifter utom vad gäller "stora frågor"
(30-35).



~~.~2.~f~r~~~~r.~~~.r~f~r~~~?~j~~~. Fastighetschefen visar upp
en relat1vt komplex komparat1v referensbild, enär han för olika
befattningsegenskaper (arbetsuppgifter, lön och status) jämför
sin situation och influeras av olika referensobjekt. När det
gäller den egna situationen med betoning på arbetsuppgifterna
i befattningen, relaterar han sig till kategorin byggarbets
ledare i allmänhet (observera hans egen tidigare verksamhet
som sådan). Referensobjektet byggarbetsledare utmärks både av
låg funktionell och hierarkisk komplexitet. Det tillhör ett
yrkeskategorisystem i vilket fastighetschefen tidigare varit
medlem.

I lönehänseende ser fastighetschefen institutsutbildade ingen
jörer som referensobjekt. Där föreligger således i stället en
förankring i en utbildningskategori. Slutligen, beträffande
egenskapen befattningsstatus, refererar han till kategorin
arbetschefer. Det unika för denna sistnämnda kategori, jämfört
med vad som för egenskaperna arbetsuppgifter och lön ovan be
skrivits, är att fastighefschefen här saknar egen erfarenhet
av referensobjektet, det är t o m ett hierarkiskt högre system
(40-44).
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Bilaga B

~ OM DIKOTOMISERINGSBESLUT

Vid beskrivningen av organisationen i Företag l (kapitel 12), med

hjälp av den utvecklade taxonomin och de från denna härledda egen

skaperna, valde jag att i sammanhanget icke konkret ange på vilka

grunder mina dikotomiseringsbeslut beträffande egenskaperna skett.

Dikotomiseringen i sig motiverades av det målsättningsbetingade

kravet att erhålla en beskrivning av de studerade (företags)

organisationerna på analysobjektnivå med sikte på klassifikation

och komparativ analys (kapitel 14). I denna bilaga har jag valt

att redovisa såväl respektive egenskap dikotomiserad som diko

tomiseringskriterierna.

I redogörelsen nedan beskriver jag egenskapsvis utfallet av varje

dikotomiseringsbeslut samt (summariskt) underlaget för detsamma.

I SaMmanhanget vill jag också peka på detta avsnitts starka an

knytning både till kapitlen 8 och 9 samt till indikatorlistningen

i bilaga l. Nedan följande presentation följer helt dispositionen

i denna bi laga.
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Egenskaperna är fortsättningsvis försedda med nummer och under

strukna. och i omedelbar anslutning till egenskapsetiketten följer

inom en parentes de av dikotomiseringen bestämda utfallsalternativen.

Efter detta ges en kort redovisning av beslutsunderlag och/eller

beslutskriterier för respektive egenskap.

I vissa fall är kriterierna undersökningsinterna i den bemärkelsen

att de härletts ifrån en beskrivning av totalbilden beträffande

utfallet för en egenskap. Detta anges genomgående med frasen

'undersökningsinternt beslutsunderlag'. Detta kan vara av två

slag. dels baserat på ett 'tomrum' i en (kontinuerlig) fördelnings

mängd. dels baserat på en halvering av fördelningsmängden.

(EGENSKAPER SOM BESKRIVER EN BEFATTNING)

1. arbetsuppgifter/funktion i en organisation (normal. avvikande).
Med 'avvikande' avses att för nAgon/nAgra av de relevanta indika
torerna (jfr bilaga 1) anges uppgifter/funktion som icke överens
stämmer med normalinnehållet enligt bilaga 2.

2. kontinuitet (ja. nej). Med 'nej' avses att samma eller liknande
befattning icke tidigare existerat i den aktuella organisationen
(jfr indikatorerna 2a och 2b i bilaga 1).

3. substituerbarhet (ja. nej). Med 'nej' avses att för en viss be
fattning ingen annan individ i organisationen normalt rycker in för
en viss (begränsad) tidsperiod. Det är vidare en befattning till
vilken svårigheter föreligger att rekrytera utövare.

4. formell integration (ja. nej). Med 'nej' avses att en befattning
icke inplacerats i en formaliserad organisationsplan (om sådan
existerar) och/eller att det föreligger oklarhet om en befattnings
närmaste över- eller underordnade befattningshavare. Oklarhet
rörande en befattnings relationer i ett befordringssystem medför
också detta utfall.

5. funktionell integration (ja. nej). Med 'nej' avses att oavsett
överordnades prestationer (utomordentligt skickliga/undermåliga)
en befattningshavares eget agerande i ringa mån berörs och/eller
att oenighet föreligger mellan befattningshavaren och hans över
ordnade/underordnade om befattningarnas viktigaste arbetsinnehåll.

6. (hierarkisk) status (hög. icke hög). Med 'icke hög' avses att
befattningens reella hierarkiska position (jfr bilaga 1) skiljer
sig i negativ riktning från den etikettsnormala (jfr bilaga 2)
positionen.
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(EGENSKAPER SOM BESKRIVER EN INDIVID)

7. befattningserfarenhet (lång, kort). Med 'kort' avses att
individen arbetat i befattningen mindre än tre år. Siffran 'tre'
är vald på basis av ett undersöknings internt beslutsunderlag
(jfr särskilt indikator ClS-17a).

8. or?anisatorisk erfarenhet A (ja, nej). Med 'nej' avses att
indivlden icke varit verksam i något annat företag.

9. organisatorisk erfarenhet B (längst, icke längst). Med 'icke
längst' avses att individen arbetat längre inom något annat
företag än det under studieperioden aktuella.

10. organisatorisk erfarenhet C (ja, nej). Med 'nej' avses att
individen i den aktuella befattningen icke arbetat i något
annat företag än det nuvarande.

11. (allmän) branscherfarenhet (lång, kort). Med 'kort' avses
att individen verkat mindre än sju år i branschen totalt och/
eller är under tjugofyra år. Siffran sju är vald på basis av
ett undersökningsinternt beslutsunderlag (jfr särskilt indika
tor elS-17a).

12. utbildning A (ja, nej). Med 'nej' avses att (högre) teore
tiskt inriktad utbildning saknas hos individen. Med (högre)
teoretisk utbildning avses akademisk eller annan postgymnasial
utbildning.

13. utbildning B (ja, nej). Med 'nej' avses att utbildning ut
över folk-/grundskola, annan än vad som inryms under punkten 12
ovan, saknas hos individen.

14. aspirationsnivå (hög, låg). Med 'låg' avses att individen
varken siktar emot, tror sig kunna uppnå eller ser någon (till
den nuvarande) alternativ befattning.

(EGENSKAPER SOM BESKRIVER INDIVIDENS RELATION TILL DEN
EGNA BEFATTNINGEN)

15. teoretisk kompetens (ja, nej). Med 'nej' avses att individen
bedömer utbildning enligt punkt 12 ovan som onödig/irrelevant
för befattningen i fråga.

16. praktisk kompetens (ja, nej). Med 'nej' avses att individen
bedömer praktisk erfarenhet enligt utfall 'ja' under någondera
av punkterna 7 och 11 ovan som onödig/irrelevant för befatt
ningen i fråga.

17. prioriterad komfetens (erfarenhet, utbildning). Med 'utbild
ning' avses att indlviden bedömer det nödvändigt att tidsmässigt
lägga ner större ansträngningar på utbildning än på praktiskt
erfarenhetssamlande (under restriktionen tio tillgängliga år)
för att uppnå för en (viss) befattning erforderlig kompetens.
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18. (funktionell) kongruens (ja, nej). Med 'nej' avses att indi
viden anger kompetenskrav vad gäller en innehavare av den egna
befattningen som skiljer sig från den egna innehavda kompetensen.

19. (hierarkisk) kongruens (ja, nej). Med 'nej' avses att indi
viden anger en hierarkisk nivå för den egna befattningen som av
viker från övriga organisationsmedlemmars bedömning.

20. befattningssäkerhet (ja, nej). Med 'nej' avses att individen
upplever att hans arbetsinsats till mindre än femtio procent av
görs av honom själv och/eller att han delvis/i mindre utsträck
ning/inte alls själv valt arbetsuppgifter/ansvarsområde. Med 'nej'
avses också de fall där individen ser det som en fördel att över
ordnade mer detaljerat manifesterar sina förväntningar och/eller
att vissa i organisationen icke existerande specialistfunktioner
tillförs.

21. befattningstillfredsställelse (ja, nej). Med 'nej' avses att
individen anger sig vara: varken nöjd eller missnöjd/missnöjd/
mycket missnöjd med någondera av befattningsegenskaperna status,
lönenivå och arbetsinnehåll.

(EGENSKAPER SOM BESKRIVER NORMATIVA FÖRVÄNTNINGAR)

22. form A (normativ, icke-normativ). Med 'icke-normativ' avser
jag att förväntningarna från en beskattningshavares överordnade
~ befattningshavaren vanligen icke sker i orderform.

23. form B (normativ, icke-normativ). Jfr punkt 22. Relationen
gäller från en befattningshavare till en underordnad befattnings
havare.

24. form C (normativ, icke-normativ). Jfr punkt 22. Relationen
gäller från befattningshavare till någon formellt varken över
eller un~ordnad (t ex från en direkt produktionsledande till
en produktionsstödjande befattningshavare).

25. form D (normativ, icke-normativ). Jfr punkterna 22 och 24.
Relationen gäller till en befattningshavare från en varken över
eller underordnad.

26. (sekventiell) kontroll (ja, nej). Med 'nej' avses å indikator
26a: utfall 4-7, 26b: utfall 4-8, 26c: utfall 4-7 samt 26d: utfall
4-7.

27. (dominans)kontroll (ja, nej). Med 'nej' avses att någon domi
nerande förväntare icke anges av individen.

28. (exekutivt) ledarskap (ja, nej). Med 'nej' avses att individen
under en vecka eller längre avstår från att vidtaga åtgärder vid
konstaterad negativ prestationsförändring hos en underställd. Med
'nej' avses vidare förhållandet att individen sällan « en gång
per vecka) tar initiativ till kontakter med formellt/funktionellt
relaterande individer i organisationen.
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29. (katalytiskt) ledarskap (ja, nej). Med 'nej' avses att indi
viden icke initierar kontakter emellan andra befattningshavare
i organisationen eller själv initierar kontakter med över-/under-/
sidoordnad personal minst vardera veckovis.

30. ansvar A (omfattande, icke omfattande). Med 'icke omfattande'
avses att individen är ansvarig för fem eller färre direkt under
ställda befattningshavare. Siffran fem är vald med hänsyn till
den tidigare förda diskussionen bland organisations teoretiker
kring ett s k kontrollspanns "lämpliga" storlek.

31. ansvar B (betydande, icke betydande). Med 'icke betydande'
avses att individens ansvarsrelation icke föreligger inför en
befattningshavare på en hierarkisk nivå ovan den närmaste över
ordnades eller direkt inför organisationens VD.

32. delegering (ja, nej). Med 'nej' avses reaktioner å indikator
32a efter alternativen 2, S, 7 och 8 (skalan är hämtad (delvis
bearbetad) från Ohio-gruppens arbeten under femtiotalet) eller
å indikator 32b alternativen 3, 4 och 5. Indikator 32c kan
modifiera dessa bägge beskrivningar.

33. Styrning (ja, nej). Med 'nej' avses att styrning enligt
beskrivningen i kapitel 8 (delavsnitt 8.4.5) icke föreligger.
Jämför indikatorerna i bilaga 1.

(EGENSKAPER SOM BESKRIVER FöRVÄNTARE)

34. komplexitet (ja, nej). Jfr beskrivningarna i anSlutning
till indikatorerna under avsnitt E i bilaga 2.

35. systemtillhörighet (ja, nej). Jfr punkt 34.

36. makt A (befattningsbaserad, personbaserad). Jfr punkt 34.

37. makt B (utbildnings-/erfarenhetsbaserad, varken utbi1d
nings-/erfarenhetsbaserad). Jfr punkt 34.

38. status (högre, icke högre). Jfr punkt 34.

(EGENSKAPER SOM BESKRIVER REFERENSER)

39. normativa referenser (ja, nej). Med 'nej' avses att inom
organisationen icke existerar något pregnant normativt referens
objekt för en individ.

40. komparativa referenser (ja, nej). Med 'nej' avses att det
icke existerar nÄgot pregnant komparativt referensobjekt för
en individ.
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(EGENSKAPER SOM BESKRIVER REFERENSOBJEKT)

41. komplexitet (ja, nej). Jfr beskrivningarna i anslutning till
indikatorerna under avsnitt G i bilaga l.

42. systemtillhörighet (ja, nej). Jfr punkt 41.

43. status (högre, icke högre). Jfr punkt 41.

44. intensionell särprägel (yrke, utbildning). Jfr punkt 41.

(EGENSKAPER SOM BESKRIVER ROLLSYSTEM)

45,50,55,60,65,70. omfång (stort, litet). Med 'litet' avser jag
att rollsystemet omfattar mindre än en tredjedel av organisationens
medlemmar. Siffran 'en tredjedel' är vald på basis av ett under
sökningsinternt beslutsunderlag.
Specialfall: målbestämt (lednings-) rollsystem. Fem eller färre
(exklusive-VD) betecknas 'litet'. Siffran fem valdes av samma
skäl som det ovan beträffande 'en tredjedel' redovisade.

46,51,56,61,66,71. komplexitet (ja, nej). Med 'nej' avses att
rollsystemets medlemmar representerar färre än tre funktioner
differentierade enligt bilaga 4. Siffran 'tre' är vald på basis
av ett undersökningsinternt beslutsunderlag.

47,52,57,62,67,72. status (hög, icke hög). Med 'icke hög' avses
att den relativa hierarkiska tyngdpunkten för ett rollsystem i en
organisation ligger i den lägre hierarkiska hälften.

48,53,58,63,68,73. pregnans (ja, nej). Med 'nej' avses att mindre
än sjuttiofem procent av rollsystemets medlemmar och/eller av
organisationens medlemmar anger att rollsystemet existerar. Al
ternativet 'organisationens medlemmar' gäller specifikt de s k
formella och funktionella rollsystemen.

49,54,59,64,69,74. intensionell särprägel (produktion, produk
tionsstöd). Med 'produktionsstöd' avses att rollsystemets med
lemmar huvudsakligen består av personal i s k produktionsstödjande
befattningar.
~~cia!f~l!:_l~ icke tillämpligt på s k fun~tionella rollsystem.
2. De formella rollsystemen dikotomiseras pa basis av huruvida
organisationsprincipen är produktions- eller funktionsbaserad
(produktionsorganisation, funktionsorganisation).

(ORGANISATIONSNIVÄUNIKA EGENSKAPER)

75. storlek (stor, liten). Med 'liten' avses att (företags)
organisationen omfattar färre än trehundrafemtio årsanställda
Siffran 'trehundrafemtio' är vald i enlighet med den i kapitel
10 redovisade stratifieringen.
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76. hierarkiserini A (hög, låg). Med 'låg' avses att antalet
tjänstemän i förhallande till antalet årsanställda arbetare under
stiger en femtedel. Valet av 'en femtedel' är betingat av in
formation från Gorpe (1969) redovisad i appendix B, delavsnitt
B.2.4

77. hierarkisering B (hög, låg). Med 'låg' avses att antalet
tjänstemän i den översta hierarkiska hälften i en organisation
i förhållande till den nedre dito understiger en tredjedel.
Siffran 'en tredjedel' är vald på basis av totalinformation om
analysobjekten i detta avseende.

78. funktionell differentiering (hög, låg). Med 'låg' avses att
antalet i produktionsstödjande befattningar verksamma under
stiger en tredjedel av det totala antalet verksamma tjänstemän.
Siffran 'en tredjedel' är baserad på ett undersökningsinternt
beslutsunderlag.

79. geo rafisk s ridnin (stor, liten). Med 'liten' avses att
antalet region- fil~alkontor understiger tre stycken. Siffran
'tre' är vald på basis av ett undersökningsinternt besluts
underlag.

80. funktionell centralisering (ja, nej). Med 'nej' avses att
antalet olika funktioner (definierade enligt bilaga 4, mani
festerade i indikator 80b) regionalt och/eller lokalt overstiger
antalet dito centralt (= vid organisationens huvudkontor).

81. specifik kompetens A (allmänbyggare, specialbyggare). Med
'specialbyggare' avses att företagsledningen beskriver produk
tionsinriktningen som specialiserad.

82. specifik kompetens B (teknisk, ekonomisk). Med 'ekonomisk'
avses att företagsledningen beskriver företagets specifika
kompetens snarare som ekonomisk än som teknisk.

83. specifik kompetens C (personal, renomme). Med 'renomme'
avses att företagsledningen beskriver företagets specifika kom
petens snarare som renomme- än personalbaserad.

84. (potentiell) status (hög, låg). Med 'låg' avses att de s k
kritiska resursernas potentiella status i organisationen mot
svarar den undre hierarkiska hälften.

85. intensionell särprägel (produktionsledning, produktionsstöd).
Med 'produktionsstöd' avses att de s k kritiska resurserna mot
svarar produktionsstödjande befattningar i organisationen.

86. storlek (stor, liten). Gäller objekten i det s k lIorgani
zational set ll • I ö se punkt 75 ovan.

87. (geografisk) förankring (begränsad, vidsträckt). Med 'vid
sträckt' avses att medlemmarna illthe organizational set ll har
ett interregionalt verksamhetsområde.
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88. produktionsinriktning (lik, olik). Med 'olik' avses att "the
organizational setts" medlemmar har en från det refererande före
taget avvikande produktionsinriktning.

89. heterogenitet (hög, låg). Med 'låg' avses att antalet intres
senter som är normala kontaktytor i verksamheten i organisationen
understiger hälften av de som potentiella i bilaga l,avsnitt J
listade. Här har ett undersökningsinternt beslutsunderlag nyttjats.

90. förankring A (hög, låg). Med 'låg' avses att de befattnings
havare som har de mest omfattande kontaktytorna i en organisation
tillhör den lägre hierarkiska hälften i företaget.

91. förankring B (produktionsledning, produktionsstöd). Med 'pro
duktionsstöd' avses att de befattningshavare som har mest omfattande
kontaktytor i en organisation tillhör den produktionsstödjande per
sonalen.
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från EFI.
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Cirkapris kr.
exkl. moms

Valutaproblem och valutapositioner i exportföretag och importföretag av C UGGLA.
Stockholm 1971.

Beslutstabeller 1. Beskrivning av regelsamband av S PERSSON, EFI/Studentiitteratur,
Lund 1971.

Förhandlingar av L GUSTAFSSON. Stockholm 1971. Säljes genom Bokförlaget Prisma.
Investeringar i skog - en lönsamhetsanalys av G VON ESSEN. Stockholm 1971.
Massmediaforskning enligt användningsmodellen av D LUNDBERG & O HULTEN.

Stockholm 1971. Stencil.
Japan - ekonomi och politik. Under redaktion av A ABRAHAMSON, P GORPE, B

NYGREN. Utgiven i samarbete med HHS och IFL. Stockholm 1971.
Kortsiktiga effekter av trafikinformation. En studie av förekomsten och effekten av

informationen via massmedia i samband med högertrafikomläggningen 1967 av J
BJÖRKMAN. Stockholm 1971.

The Congruity Principle and the Effect of Relation Strength av B STOLT. Stockholm
1971. Stencil.

Svensk finanspolitik i teori och praktik av E LUNDBERG m. fl. Stockholm 1971.
EFI/Aldus/Bonniers.

Prissättning av gatuutrymme av J O JANSSON. Stockholm 1971.
Människor och företag i kommunikationssamhället. Några bidrag till debatten om

medinflytande, konsumentfrågor och företagsbeslut. Under redaktion av L-G
MATTSSON. Stockholm 1971.

Förteckning över trebetygsuppsatser i företagsekonomi 1965-1970. Stockholm 1971.
Stencil.

Lokalisering och ekonomisk strukturutveckling av R BACK, H DALBORG & L OTTER
BECK. Stockholm 1970.

Gemensamt beslutsfattande genom förhandlingar i L GUSTAFSSON. Stockholm 1970.
Stencil.

Assessment and Evaluation of Subjective Probability Distributions av C-A S STAE:L
VON HOLSTEIN. Stockholm 1970.

Linjär programmering vid företagsstyrning av V LAINE. Stockholm 1970. Säljes genom
Bokförlaget Prisma.

Traditionella kalkylmetoder och linjär programmering av G AHLBERG & S-I SUND
QVIST. Stockholm 1970. Säljes genom Bokförlaget Prisma.

Budgetering - en litteraturöversikt av J BERGSTRAND, P GAVATlN, ÅMAGNUSSON
& L SAMUELSON. Utgiven i samarbete med Sveriges Mekanförbund. Stockholm
1970.

Beslutsfattande med datorsimulering av S-I SUNDQVIST & J-E ÖSTERLUND. Stock-
holm 1970. Stencil.

Retail Pricing av H NYSTRÖM. Stockholm 1970.
Seminarieuppsatser i ekonomisk psykologi 1965-1970. Stockholm 1970. Stencil.
Psychological Approaches to the Study of Saving av F ÖLANDER & C-M SEIPEL.

Urbana, III. 1970. Säljes genom EFI och University of Illinois, Bureau of Economic
and Business Research, Urbana, III.

Konkurrens med presenter och tjänster av C-M SEIPEL. Stockholm 1970. Stencil.
Inducing Resistance to Persuasion: Generality and Specificity in the Effects of

Defense-by-Refutation av K NOWAK. Stockholm 1970. Stencil.
Situationai Factors in Choice Behavior - four Research Papers av R G SANDELL.

Stockholm 1970. Stencil.
Premiums - Forgotten by Theory av C-M SEIPEL. Stockholm 1970. Stencil.
Reklam och uppmärksamhet - Några artiklar och uppsatser av K-E WÄRNERYD, B

CARLMAN, J CARLZON, U CASSEL, K NOWAK & S THORSLUND. Stockholm
1970. Stencil.
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31 :50
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Cirkapris kr.
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Konsumenters beteende i smakprövningar av blindtest-typ jämfört med verbalt uttalade
märkespreferenser av F ÖLANDER, E HJELMSTRÖM, J J LILLIESKÖLD & A
PERSSON. Stockholm 1970. Stencil.

Mål- och måIformuleringsproblem i en organisation av S MELESKO. Stockholm 1970.
Stencil.

Sammansatta planeringsprocesser av J ODHNOFF & C-G OLOFSSON. Stockholm 1970.
Stencil.

Ekonomisk politik i förvandling. Några bidrag till debatten kring samhällsekonomiska
problem. Under redaktion av E LUNDBERG & T BACKELIN. Stockholm 1970.

Informations- och transaktionsbeteende på aktiemarknaden av U LUNDMAN. Stock
holm 1969. Stencil.

Assessment of Subjective Probability Distributions ~ Three Experimental Studies av C-A
S STAEL VON HOLSTEIN. Stockholm 1969. Stencil.

Kommunikation och påverkan av K NOWAK & K-E WÄRNERYD. Stockholm 1969.
Säljes genom Bokförlaget Prisma.

Byggarbetsledarens miljö, motivation och attityder av S-E SJÖSTRAND. Stockholm
1969.

Modeller för prognos av inbetalningar från kunder av E PETERSSOHN. Stockholm
1969. Stencil.

Svenska företags valutaproblem av C UGGLA. Stockholm 1969. Stencil.
Some Problems in the Practical Application of Bayesian Decision Theory av C-A S

STAEL VON HOLSTEIN. Stockholm 1969. Stencil.
Byggföretagets planering. En studie av förväntningar och avvikelser vid den kortsiktiga

projektplaneringen vid 14 byggföretag av P GO,RPE. Stockholm 1969. Stencil.
Long-range Decision Models in Mining av N-E NOREN. Stockholm 1969.
Integration and Efficiency in Marketing Systems av L-G MATTSSON. Stockholm 1969.
The Demand for Scheduled, Intra-European Air Transportation av P-J ÖSTBERG.

Stockholm 1969. Stencil.
Bostadsefterfrågans bestämningsfaktorer av G DU RlETZ & G ERIKSSON. Stockholm

1969. Utgiven i samarbete med lUI. Distribueras genom Almqvist & Wiksell. ,
Huvuddrag av några beslutsmodeller för gruvdrift och malmbehandling av N-E NOREN.

Stockholm 1968. Stencil.
Teknisk fqrnyelse - en studie av anläggningsmaskiners utveckling och ekonomi av C-G

BUREN & S ÅGREN. Stockholm 1968. Stencil.
Investeringsfonders lönsamhet av S-E JOHANSSON & H EDENHAMMAR. Stockholm

1968.
Leveransservice som konkurrensmedel av B CARLSON. Stockholm 1968. Stencil.
Pricing of Copper in International Trade ~ A Case Study of the Price Stabilisation

Problem av P BOHM. Stockholm 1968.
Kommunernas stöd till företag 1964~66 av I ELIASSO~. Stockholm 1968. Stencil.
Individen och massmedia av D LUNDBERG & O HULTEN. Stockholm 1968.
Rekrytering och vidareutbildning av företagsledare av A LINDSTRÖM. Stockholm 1967.

Stencil.
Företaget som ett styrt system av E RHENMAN. Stockholm 1964. 2: a utökade

upplagan, 1967.
Personalarbete inom statliga och enskilda företag av G VON ESSEN. Stockholm 1967.

Stencil.
Innovationsbenägenhet hos byggföretag av PREDIN & S ÅGREN. Stockholm 1967.

Stencil.
Förteckning över datamaskinprogram för tillämpning inom pedagogik ~ psykologi 

sociologi av F ÖLANDER & O HULTEN. Stockholm 1967. Stencil.
Decisions under Risk av B NÄSLUND. Stockholm 1967.
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7:-

21 :-

21:50
25:
20:
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pre!.

10:
prel.

20:-

25:-

18:-

20:-

15:-

15:-

Ränteberäkningar i investeringskalkylen av K-E WAHLSTRÖM. Stockholm 1967.
Stencil.

Likviditetsplanering i ett byggföretag av S ISAKSSON & L ÖSTMAN. Stockholm 1967.
Stencil.

Börsföretagens informationsgivning till aktiemarknaden av U LUNDMAN. Stockholm
1967. Stencil.

People, Firms and Regions av F KRISTENSSON. Stockholm 1967. Stencil.
Människor, företag och regioner av F KRISTENSSON. Stockholm 1967. Säljes genom

Almqvist & Wiksell.
Prisbeteende på drivmedelsmarknaden av L LINOH. Stockholm 1967. Stencil.
Lokaliseringsbeslut inom detaljhandeln av L BORIN. Stockholm 1967. Stencil.
Regionala externaI economies av B THORNGREN. Stockholm 1967. Stencil.
Sjukhusets ekonomiska ledning av E BORGENHAMMAR. Stockholm 1967. Stencil.
Ekonomisk psykologi av K-E WÄRNERYD. Andra reviderade och utvidgade upplagan.

Stockholm 1959, 1967. Säljes genom Natur och Kultur. 44:50
inb. 51:

Sparbeteende ur psykologisk synvinkel av F ÖLANDER & C-M SEIPEL. Stockholm
1967. Stencil.

Kommunikatoreffekter och meddelandets argumentering av C-M SEIPEL. Stockholm
1967. Stencil.

Två experiment rörande effekten av skrämselpropaganda av KNOWAK. Stockholm
1967. Stencil.

Direkt och indirekt generalisering av attitydförändringar av KNOWAK. Stockholm
1967. Stencil.

Mass Communication and Advertising av K-E WÄRNERYD & K NOWAK. Stockholm
1967. Säljes genom EFI och International Advertising Association, 475 Fifth Ave,
New York, N. Y.10017.

Prisutvecklingen på tätortsmark i en växande ekonomi av G DU RIETZ. Stockholm
1967. Stencil.






