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FÖRETAL

Föreliggande arbete, "Regionala externat economies", har sin

tyngdpl~nl<t

i informationsöverföringen mellan företag och beslutsprocesserna inom
och mellan företag. Förutsättningen för arbetets empiriska

geno~förande

har varit generöst bistånd från ett av Sveriges större företag. Dess
ledning och personal har före och efter en betydande omlokalisering av
företaget aktivt och positivt medverkat till att olika slags kontakter
kunnat löpande observeras i systematisk form. Genom denna omfattande
intensivstudie aven komplicerad beslutsenhet har metoder för mätning
och presentation av stora, heterogena datamängder kunnat prövas och utvecklas. Det blir härigenom möjligt för författaren att med stöd av
denna avhandling utföra en planerad empirisk studie av ett större antal
företag.
Arbetet utgör även ett bidrag till långsiktig planering, särskilt av
regionplane- och generalplanekaraktär, naturligtvis också från plankonsumenternas dvs. företagens och

m~nniskornas

synpunkt. Avhandlingen

ingår i den serie av undersoKningar, som sedan åtskilliga år pågått med
Stockholms Stad som finansiär. Det skall tacksamt redovisas att staden
täckt kostnaderna

~ven

för detta arbete.

Som brukligt är vid Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan
i Stockholm har författaren haft full frihet att arbeta självständigt
och efter eget omdöme.
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INLEDNING - STUDIENS UPPLÄGGNING OCH SYFTE
Tillväxten hos de stora tätbefolkade regionerna är ett fenomen med internationell räckvidd.

Denna studie behandlar några delaspekter på denna process

och det komplexa samspel mellan individer som beslutsfattare, sysselsatta,
bosatta och konsumenter som kan antas påverka dess förlopp.
studien är begränsad till att söka belysa några tidigare föga behandlade
beroendeförhållanden mellan enheter inom det ekonomiska systemet, men ingår som ett delprojekt i en samling studier som anknutits till KRISTENSSONS

(1967) försök att i en totalmodell ge en samlad bild av tillväxtprocessen.

Några huvudtankegångar.
Förändrad teknologi och organisation samt fallande transportkostnader har
bidragit till de stordriftsfördelar som kan uppnås genom en koncentration
av den fysiska. produktionentill färre men större driftsenheter.
Detta volymkrav kan dock i många fall tillgodoses oberoende av dessa enheters lokalisering.
Masskonsu~tionssamhället

ställer emellertid också växande krav på en snabb

anpassning till skiftningar i konsumtionens volym och inriktning samtidigt
som produktionstekniken undergår snabba förändringar.

Detta krav på flexi-

bilitet kan inte alltid tillgodoses inom den enskilda driftenheten.

Snabb

tillgång till en 'pool' av personal, underleverantörer och företagsservice
kan däremot ge möjlighet till flexibilitet i förening med en långt driven
specialisering inom de enskilda enheterna.

Grupper av närbelägna drifts-

enheter kan därför tänkas vinna fördelar utöver de rena stordriftsfördelarna.

II.
Anpassningsbehovet kan också tillfredsställas genom förbättrad informationom den tekniska utveckl.Ingen, marknadsförhållandena. konkurrentbeteen-.
den samt planerade åtgärder inom olika myndigheter-.

Ökad långvarig kap:i.tal""_

bindning inom produktionen o'kar behovet av att kunna förutse dessa utifrån
kommande förändringar.

Information av detta slag kan minska eller i vissa

fall eliminera behovet av kostnadskrävande anpassning inom produktionsapparaten.
De beslutsenheter som handhar dessa uppgifter kan också sägas bilda en
"pool" av samspelande enheter.

Tnsaml.ende't , bearbetandet och värderingen

av information kräver inte bara sammanställningar från en mängd olika källor utan också möjlighet till snabb och direkt personkontakt mellan individer tillhörande skilda företag och organisationer.

Skapandet av nya rela-

tioner. bevskandet, av nya inslag i annars rutinartade händelseförlopp, liksom det ofta förekommande inslaget av "förhandling" kräver ofta personlig
närvaro av kvalificerade befattningshavare.

Också detta samspel kan dra

fc;rdel av resurs- och belastningsutjämning via närbe1~a specialist- och
konsultföretag.
Fc;rekomsten a"l ett större antal fc;retagsenheter inom ett begränsat
område kan därför medföra utbl1dandet av "pooäer" av materialresurser ~
arbetskraft och informa.tion inom vilka de medverkande enheterna ges
möjlighet till en snabbare eller mindre resurskrävande anpassning
till förändrade förutsättningar.

Utvecklingstendenser "
Samverkan mellan enheter förefaller ofta att vara hårt specialiserad.

Be-

slutsenheter binds samman av direkta personkontakter och utomstående funktioner inriktade på att betjäna beslutsenheter.

Driftsenheter kan tänkas

dra fördel av ett gemensamt utnyttjande av materiella och personella resurser.En grundläggande tes i denna studie är att detta kan leda till utbildandet
av starkt specialiserade tätregioner förbundna genom avancerade hjälpmedel
för informat1onsöverföring över stora distanser."
Den företagsorganisatoriska utvecklingen förefaller leda till allt större
koncernbildningar av ett flertal skilda besluts- och driftsenmt.er- parallellt
med en allt större renodling av dessa funktioner.
Den tidigare hierarkiska uppbyggnaden inom företaget där varje medlem ingå'!;'
i ett komplext nätverk av över-I under- och sidoordnade relationer kan komma att ersättas aven mer långtgående specialisering på besluts- och dr1fts-

III.
funktionerna, samtidigt som de förra tar i anspråk en allt större del av
de personella resurserna.
I syfte att behålla de interna stor(riftsfördelarna förefaller många företag att sträva efter en så långt möjligt sammanhållande organisation.

Om

besluts- och driftsfunktionerna i OKad utsträckning kan förbindas med telekommunikationshjälpmedel i form av dataterminaler och bildtelefoner kan detta
samordningsbehov tillgodoses också inom ramen för en rumsligt spridd organisation.

Kommunikationerna mellan skilda företagsdelar sker ofta mellan in-

bördes välbekanta kontrahenter och kan ges en relativt standardiserad utformning.
Kontakterna mellan beslutsenheterkan däremot väntas ske mellan snabbt växlande kombinationer av kontrahenter och ha ett starkt inslag av förhandling.
Sådana kontakter kan därför i lägre utsträckning än företagsinterna kontakter överföras genom telekomrnunikationshjälpmedel.

Den rumsliga koncentra-

tionstendensen för beslutsenheter kan därför tänkes bli förstäx-kt.
Inom storstadsregionerna kan konkurrensen om knappa mr

'~ctillgångar

samtidigt

leda till att driftsenheterna samlas i utanförliggande för dem mer centrala
lägen eller i undantagsfall sOKer vinna stordriftsfördelar i mer oberoende
lägen.

Studiens inrikthipg
Dessa former av spontan samverkan mellan företagsenheter förefaller att vara
av både teoretiskt och praktiskt intresse.

De i poolen ingående företagen

utnyttjar sidoeffekter av varandras handlande, dvs. resurser som annars inte
skulle ha ingått i den ekonomiska processen.

Inom den ekonomiska teorin

har sådana fördelar, vunna utanför det enskilda företagets ram, benämnts
"external economies".

I den mån fördelar av detta slag är knutna till före-

tagsenhetens belägenhet i förhållande till andra enheter skulle de kunna benämnas "regional external economies" •

Denna beteckning innebär en begräns-

ning till de beroendeförhållanden mellan företag som kan väntas variera regionalt.
Regionala skillnader mellan poolers sammansättning och dimensionering kan
väntas ge upphov till produktivitetsskillnader mellan företagsenheter i olika belägenheter.

Om sådana kunde avg::.~änsas och mätas skulle det givetvis

vara av stor praktisk betydelse.

Sådana mät~ngar. behöver dock ~öregås av

ett närmare studium av- den- principiella, uppbyggnaden av de
tioner som sammanbrnder- företagsenheterna.

komplex~

rell'..-

Det är denna grundläggande forsk-

ning studien i första hand är avsedd att ge inledande bidrag till.

IV.

Den teoretiekn och i

ännu'h~gre

grad empiriska behandlingen av problematiken

har krävt en begrMnsrting till delområden.

Dessa har utvalts med

h~nsyn

till

behovet av och möjligheterna till fortsatt forskning •.

studiens disposition
Studien kan sägas innefatta tl·e huvudavsnitt: problemdelen, empiridelen och en
del som ägnats åt att diSkutera olika mijjligheter till vidareutveckling.

Dessa

delar är avsedda att ge en koncentrerad. och så långt möjligt sammanhängande
bild av problemområdet.

Redog~relsen

för 1itteräturanknytningar och den något

mer djupgående diskUssionen har brutits loss ur den löpande framställningen
och i form av friståellde avsnitt samla.ts i en bilagedel.

I ett inledande

kapitel återfinns en översiktlig bild av den litteraturdiskussion, som mer ingående behandlas i bi lagede In,

Proqlemdel~n (kapitel

2

och ')

En f"drenklåd principrYlodel1 hlir i många såmrnanhang visat sig underlätta förståelsen av olika fenomen och f<Sr1opp, inte minst genom att de successivt kan
byggas ut och närmas till den empiriska -verkligheten.

Jag har här valt att

utgå rrln en nUmera vanlig bild av företaget som uppbyggt av två huvudkornponenter, nOOigen besluts- och dtiftsenheter., Dessa antas här vara enkmrbna
till omgivande enheter av likartat slag genom informations- och materialflöden,
och inb8rdes f"drenade genom informationsflöden.,

Info11lDt1tionsflödena (1) ochmaterialfiödena (m) symboliserar här' de direkta
beroendef"drhållanden som kan tänkas råda mellan inforrt".ations- respektive drift s ..
enheter, vilka ingår i 'pooler' av närbeläget lokaliserade enheter.

Inom de fl sa

v.
pooler kan informationsspridning respektive utjämning av resurser ske med erforderlig snabbhet.

Tillväxten och utnyttjandet av sådana pooler kan sägas

utgCSra bi- eller sidoeffekter till enheternas "normala" agerande på de ekonomiska marlmaderna.

De utgtsrs nämligen av f1CSden som enheterna annars inte kan,

inte får eller inte finner lönsamma att inordna i ekonomiska bytestransaktioner.
F"cSr att

'~ånga

upp"

sidofiCSden av detta slag måste därrc5r enheterna utnyttja

mer direkta medel, exempelvis en lokalisering i anslutning till de avgivSlK'le
enheterna.
Kapitel 2 ger en närmare och exemplifierad beskrivning av dessa processer, som
under vissa betingelser kan få ett kumulativt rc5rlopp.

Utnyttjandet av sldo-

f1i:5den inom en lokal koncentration av f"c5retagseriheter kan alltså leda till
produktivitetsvinster och fortsatt tillväxt.
I kapitel 3 vidareutveoklas detta.

Kravet på närbelägenhet mellan enheterna

förefaller ofta k\mna utbytas mot ett krav på snabb tillgänglighet.
Tillgängligheten sammanhänger inte bara med rumsliga förhållanden utan också
med transportapparatens uppbyggnad och utveckling.
f(Sr

"Tillgär1glighetsområdet"

en pool av sidofli:5den kan därför i takt med transportteknikens- och ekono-

mins utveckling få en allt större utbredning i rummet.

Kan detta· tänkas leda

till en allt omfattande totalpool av flöden från rumsligt avlägsna enheter
eller till utbildandet av flera rumsligt avgränsade hårt specialiserade pooler
för utbyte av olika typer av information och material?

Den empiriska under-

sIDmingen avser bl.a. att belysa en del av detta frågekomplex.

Empiridelen (kapitel 4 - 6)

...

utgår frAn en något vidareutvecklad verston av grundmodellen.

0)

(111)
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_

.11. __

VI.
I denna ingår nu också de besluts- och drift-sen1t&t'6'som uppträder som kCSpare
och säljare av informations- och materialfläden.

De avger eller mottar där-

rör också betalningsf'löden till eller från den studerade enheten.
Därmed är det mCSjligt att avgränsa området för deJiI~mpiriska studien.

Den av-

ser att belysa eventuella skillnader mellan de informationsflöden, som förenar
bes lutsenheten (B) med omgivningen.

Skiljer sig informationsflöden som har

karaktären av sidoflöden (i) från de andra typerna av inf",rmationsflöden?
Den intensivstudieaven beslutsenhets kontakter med omvärlden som utrora visar bl.a. att så är fallet.

Resultaten av denna redovisas i kapitel

6.1/

Si-

doflMen (i) f"'ormedlas i större utsträckning än andra flöden genom direkta
personkontakter och berör ofto.re befattningshavare på högre nivå.

Om detta

är generellt giltigt skulle det styrka den bild av utvecklingen som tidigare
skisserats.

Det finns skäl att

anta att dessa och andra uppmätta skillnader

berCSr andra och mer djupgående skillnader mellan de olika flödestyperna;
skillnader som kan ge underlag rOr hypoteser om den framtida utbredningen och
utformningen av stora rumsliga koncentrationer av företagsenheter.

För att

visa detta krävs dock mer rorfinade empiriska studier i större skala.

Vidareutvecklingsdelen (kapitel 7 - 8)
ägnas därf"or åt en 'redogörelse för möjllghetema och·,begränmUngam.a hos en

metodik som prövats i samband med intensivstudien.

I kapitel

7 redovisas ·re-

sultaten avf"orso"ken att utnyttja s.k. latent profilanalys för bearbetning
och analys av insamlade flödesdata.

I

förening med elektronisk databehandling

f"orefaller denna metodik ge möjlighet att hantera och analysera också de stora
datamängder som krävs för en empirisk testning av de hypoteser som berörts i
denna ftudie.
Kapi tel 8 ägnas åt en sammanfattande redogörelse för vidareutvecklingsmöjligheterna.

om

data beträffande informations- och materialflödens stabilitet,

spridning, frekvens, volym och överf"Orbarhet i rummet kan insamlas och bearbetas skulle detta kunna ge möjlighet till långtgående studier av de processer som f"orbinder f"oretagsenheter och regioner med varandra, liksom till mer
preciserade f"orutsägelser om den framtida utvecklingen.
Detta är långsiktiga projekt till vilka denna studie är avsedd att söka ge
några inledande bidPag.

II

Fn f8t'enklad sammanfattning av denempil"iska studiens uppläggning och re-

sultat återfinns i slutet av kapitel 6.
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KAPITEL 1

Denna studie berör många teorion'rråden.
ställningsram och dokUmenterade

Behovet, aven klart redovisad f"'0re-

anknytnlhg~

utnyttjad metodik är allts! stort.

eller avvikelser från tidigare

Dessa viktiga moment har dock semnan-

rdrts i en bi1agede1 skild från den 1åpande framställningen.
I detta inledande avsnitt komrne~ jag där~r att endast kortfattat ange anknytningen till tidigare arbeten samt mitt val av synsätt och metodik.

Anknytning ti111oka1iseringsteori
Det är välbekant att de flesta teoribildningar kommit att präglas av den tidsoch rumsmiljö i vilken de tillkommit. Anledningen är naturligtvis att hänsynst~e till 'undantagsföreteelser' endast onödigtvis skulle komplicera
teorin utan att höja dess förklaringsvärde.
Det finns exempelvis skäl att anta att bönderna i VON THÖNENS (1826/75) klassiska "Isolierte Staat" endast i undantagsfall besvärades av brist på marknadsinformation eller hade behov av att utnyttja odelbara resurser. Att bortse från dessa komplikationer var då en rimlig approximation från verkligheten.
Bonden som producerade en homogen produkt under ren konkurrens behövde endast
observera gällande marknadspris för att kunna fatta beslut om produktionsvolymen, den enda variabel han kunde påverka. Det förefaller inte heller orimligt att tänka sig att han hade möjlighet att steglöst variera insatserna av
olika produktionsfaktorer för att anpassa sig till ändrad produktionsvolym
eller ändrade priser på faktormarknaderna.
Senare tiders beslutfattare har ställts inför betydligt mer komplicerade bes lutss ituati oner, där osäkerheten om marknadsf"'drhål1andena och det ömsesidiga
beroendet mellan olika bes1utfattares handlande accentuerats.

Produktionen

har krävt allt större investeringar - odelbara i både tiden och rummet - vi1-

2.

kas utnyttjande f"örutsatt information som underlag f1Sr marknadsbearbetning
och marknadsanpassning i avsikt att

ändra sortiment, kvalitet, pris och and-

ra handlingsvariabler med hänsyn till en ofta. snabbt fluktuerande efterfrågan.
Informationsinsamlande och -bearbetande enheter har uppbyggts inom f"o"retagen
fBr att sBka

genomf~ra

denna styrning av produktionsprocesserna och dessa fUnk-

tioner utgBr ofta en stor och snabbt växande andel av

den totala verksamheten.

Inom olika samhällsvetenskaper har också utvecklats en lång rad allt mer förfinade teorier för att sOKa beskriva, analysera
grenade processer.

~ch

förutsäga dessa vittfBr-

Det vore en grov CSverdrift att påstå att motsvarande an-

pas,ning mellan teori och verklighet inte skett också inom lokaliseringsteorin, men det är svårt att frigöra sig från intrycket att en

(alltf~r)

stor

del av den etablerade lokaliseringsteorin fortfarande baserats på en underliggande syn på samhällsekonomin som uppbyggd av, frånsett prismekanismens utslJlg på faktor och avsättningsmarknader, tämligen oberoende branscher, sammansatta av homogena inbBrdes konkurrerande f8retag.

Detta har lett uppmärksam-

heten till ett antal s.k. lokaliseringsfaktorer till vilka brukar räknas
transportkostnads-, arbetskraftskostnads- och ofta också naturgeografiska
skillnader mellan skilda lokaliseringsalternativ.
Sedan naturgeografiska och på senare tid också transportkostnadsskillnader
visats vara av avtagande betydelse, särskilt inom begränsade områden av Sveriges stor!ek (1'ÖRNQVIST, 1964), har intresset kommit att överflyttas till

andra kostnadsskillnader, 11 som uppvisat regionala variationer. 2/

En grundläggande analysmetod har därvid varit den jämförande regionala kost-

-------------------------

~~~~!!~~~, vars uppläggning grovt kan beskrivas i följande steg:

a)

utgångspunkten är ett erfarenhetsmässigt eller teoretiskt bestämt urval
av lokaliseringsfaktorer, vanligen ett antal fysiskt betingade minimikrav på kommunikationer, bostäder etc. samt ett antal kostnadsslag,
exempelvis l&ler och transportkostnader, vilka antagits variera regionalt.

b)

F<Sr de

lokaliseri~saltft'lnl\tivsom

uPI'fyller I!linimikraven har man stude-

rat prisvariationerna för de olika kostnadsslagen.

ITEtler 'mer korrekt uttryckt p'd,jskillnad"'er.
2/ Andra författare har i stället varit benägna att ''dra slutsatsen att f'fuoetagen i växande utsträCkning blivit helt obundna. ( l f o o t l o o S e " ) , d v s . att
regionala skillnader over huvuci taget är av minskande ekonomisk be~el
se.

3.
c)

Dessa variationers betydelse har relaterats till de på något sätt bestämda totalkostnaderna (ibland också intäkterna)

f~r

ett eller flera

modellf"oretag •
d)

Genom tänka f"orflyttningar av

modellföl~taget

- som vanligen tänkes ha

fixerad produktionskostnadsstruktur och/eller försäljningsvolym - sOKer
man sedan beräkna

lönsamhetsdiffel~nser mellan

olika alternativa lägen.

Många alternativa ansatser har naturligtvis också diskuterats.

Jag lämnar

dock för tillfället dessa utvecklingslinjer, som mer ingående diskuteras i
appendix B, och avser i stället att fästa uppmärksamheten på den 'prisdifferensinriktning' som utmärker den jämförande regionala kostnadsanalys som skisserats ovan. Inom denna metod utnyttjas empiriska observationer av faktorprisdifferenser för olika alternativa lokaliseringar, men i de flesta fall
en och
tioner.

samm~

teoretiskt eller empiriskt fastställd, struktur av faktorkombina-

~~~~~~~-~-~-~~-~~~-~~~~~-~!~!~~!~~_!~!:~~-~~~-~~!~~!!

!~~~~~~~~!_~_~~_~~~:~_~~~~~_~!~!E~!~~~~_~~_~~~!~~_!~~_~~~~~~

f"or de olika alternativen.

-------------------------

Orsaken till detta står troligen att finna i att denna typ av strukturskillnader - i motsats till prisskillnader - är svåråtkomlig för empirisk observation och mätning. Det är emellertid ett grundläggande antagande i denna studies föreställningsram att man i kostnadsanalyser som inte beaktar de regionalt
skiftande möjligheterna till faktorsubstitution i olika alternativ riskerar att
få missvisande utslag, särskilt för bedömningar av.regicnal resursallokering.
Dels kan observerade prisdifferenser mellan olika lokaliseringsalternativ motverkas genom lämpligt avvägd

faktorsubstituti~n,

vilket tenderar att utjämna

prisernas inverkan på totalkostnaderna, dels kan sådana regiJnala skillnader
i faktorkombinationer vara själva upphovet till de prisvariationer som observerats. Prisdifferenser för produktionsfaktorer, som inte kan~orflyttas i
tid och rum enbart genom insats av transportkostnader, exempelvis vissa typer
av arbetskraft och marktillgång, kan med andra ord tulkas som resultatet aven
effektivitetsskillnad i resursutnyttjandet.
För att studera det inbördes beroendet mellan närbelägna enheter utgår jag därf"<3r från att inte bara prisskillnader utan. också skillnader i faktorkombinationer måste beaktas. Dessa kan exempelvis beskrivas genom hänsynstagande
dels till existensen av odelbara resurser, dels till
skiftande kormnunikationsmöjligheter.

4.
Resursers odelbarhet kan ta sig uttryck i att deras utnyttjande inte kan va~-~----------~------

rieras stegl~st till f~l~d av otillräckliga skalfördelar irtomcten enskilda
enhetens ram, vilket kan leda till ofullständigt och därför oftal/ mindre
effektivt utnyttjande.

Endast en organisere.d eller oorganiserad samverkan

mellan närbelägna enheter kan i vissa fall ge upphov till ett gemensamt utnyttjande av tillräcklig storleksordning för att minska eller eliminera nackdelen av resursernas bristande delbarhet.

Gemensamt utnyttjande av samhälls-

-resurser som hamnar, vägar ,skolor etc. samt utnyttjandet av den pool av arbetskraft och andra resurser, vilken.bildas av totaliteten av närbelägna enheter, kan sägas vara exempel på sådan utjämning av odelbarheter utanför den
enskilda enhetens ram.
KOOPMANS-BECKMAN(1957) har i en studie av detta fenomen konstaterat:

n....

indlvisibilities in the more highly specialized human and material
factors of production are in many cases at the root of incr-easing returns
to scale of production, whether arising within the plant of firm, or in
relation to a cluster of firms througt so called 'external economies' •••
The theory of the location of economic activites has no chance of explaining such lnteresting realities as large and small cities without
recognizing indivisibilities in the processes of production and in the
human existence. Il . (s ; 53)
~~~!~~~!~~~~J~!~~~E!;:~~

i vidare mening kan antas öva ett kraftigt inflytande på dessa möjligheter till utjämning av odelbarheter mellan enheter.

Möjligheterna att tillgodose behovet av snabba och täta kontakter mellan olika

enheter bestämmer den tidsmässiga närbelägenheten mellan enheterna och di-

mensionerar därigenom omfattningen av den 'pool' inom vilken utjärnningsprocesserna kan äga rum.
ARTLE (1963) har i en studie av kommunikationsprocesserna understrukit detta:
" ••• the failure to treat communications activityas interrelated with
the other four economic categorie~ has probablY led many analysists
fallaciously to study urban economics in two essentially independent
steps: first, an overall economic study and, second,a study of the
spatial organizations of all activities." (s. 158-159)

Anknytning

till mikroekonomisk teori

Skalfördelar vunna utanför den enskilda enheten har studerats inom den ekonomiska teorin under beteckningen "external economies".

II

MARSHALL (1895-1920)

Ett fullständigt resursutnyttjande är ur totalsynpunkt inte alltid mer
effektivt än ett ofullständigt.

5.
introducerade begreppet i det ursprungliga syftet att f"'orena antagandet om
fallande styckkostnader till följd av växande skalfördelar inom företagen
(internal economies) med antagandet om

ren-konkuz"J.~knader

många små och inbördes oberoende bes lutsenheter •

uppbyggda av

External economies kunde i

motsats till internal economies komma även mindre företag till del och kunde
uppkomma exempelvis genom
"the growth of correlated branches of industry, perhaps being located
in the same localities". (s. 317)
Teoribildningen kring external economies berör de odelbarhetsfenomen, som tidigare diskuterats.

BOHM (1963) som behandlat external economies ur produk..

tionsteoretisk synpunkt har angett tre skäl till att vissa produktionsfaktorer ur det enskilda företagets synpunkt kan sägas vara odelbara, tekniska-,
legala- och lönsamhetsskäl.

I senare avsnitt (kapitel 2 och appendix A) kom- .

mer detta problemkomplex att tas upp f"'or närmare behandling och jag nöjer
mig med att konstatera att skäl av dessa slag kan leda till att en efterfrågad mängd av produktionsfaktorutnyttjande inte alltid kan göras till föremål
ror inköp och försäljning mellan inbördes avlägset belägna fö~etag, utan måste f"c:5rmedlas via andra mekanismer.

Anknytning till studier med likartad inriktning
De fenomen som här berörts har omfattande behandlats aven grupp ekonomer
som i en serie arbeten inriktade på New York-regionens framtid sökt belysa
olika former av external economies' inverkan på tillväxttakt och ekonomisk
utveckling.

(HOOVER, 1960, LICHTENBERG, 1960, m.fl.)

Denna grupps arbeten har utövat ett starkt inflytande i inledningsskedet
till denna stadie.

De arbeten som hittills publicerats har dock varit rela-

tivt allmänt och populärt hållna och de tankegångar som framförts har inte
anknutits till eller inarbetats i någon preciserad teoribyggnad.

Det f"'öre-

faller emellertid som om P. SARGENT FLORENCE (1933) kraftigt påverkat Hoover-gruppens synsätt.
Också andra f"'orfattare, exempelvis ARTLE och KOOPMANS-BECKMAN (op.cit.), har
framfört liknande tankegångar i olika specialstudier.
I samband med genomgången av litteraturen på lokaliseringsområdet (appendix
B) kommer beröringspunkter och avvikelser mellan föreliggande och andra studier att tas upp till närmare

behandling~

6.
Anknytning tillorganisationsteori
I avsaknad av någon övergripande teori på området har jag valt att orientera
framställningen mot den nyare organisatiol1Steoretiska litteraturen, vilken
erbjuder möjligheten att studer-a relationerna mellan Öl:1Be'3id1.gt närbelägna
enheter som ett samspel mellan två grundläggande

~enornen,

informations- och

material flöden (et', HARCH-SIMON, 1958, RHFNMAN, 1964).
Studiens inriktning på ftmktioner och processer har därför lett fram till ett
synaätit däI' flöden av material och information mellan cle studerade enheterna,

och möjligheterna att påverka dessas storlek och riktning, kommer i

förgl~

den.
Relationerna mellan närbelägna enheter- kan sägas bilda en 'miljö' som här antagits konstituerad aven ekonomisk och en extern omgivning.
~~!~!~~

~~~_~~~~~~!~~~

antas uppbyggd av de 'normala' marknadsrelationer där flöden av

varor och tjänster motsvaras av i motsatt riktning gående betalningsflöden.
~~~-~JE~~~_~~!~!~~~' vilket är

ett vidare begrepp, däremot beror av de
relationer,. som tar sig uttryck i material- och informationsflöden från en
enhet till andra och där konventionella ekonomiska bytestransaktioner inte
äger rum.

Detta kan bero på avgivarens oförmåga att kontrollera yissaflödens

storlek och riktning, exempelvis en produktionsprocess avgivande

av

ro~

och

buller, eller avgivarens oförmåga att göra anspråk på betalning för vissa
tjänster och nyttigheter, exempelvis en arbetsgivares bristande möjlighet att
kräva ersättning för den utbildningskostnad

SOll

nedlagts på personal som läm-

nar företaget.

Några avvikelser från tidigare studier
Anknytningen tillorganisationsteorin har inneburit väsentliga avvikelser
från åtminstone två vanliga utgångspunkter inom de tidigare berörda teoriområdena, nämligen branschbegreppet och vinstmaximeringsant.aga.r.det.
Branschbegreppet utgör en vanlig aggregeringsenhet inom lokaliseringsteorin
och mikroteorin.

Utnyttjandet av detta begrepp förutstlttc:t' i pc.incip att

branschen kan errtas vara uppbyggd av inbördes likartade företag, medan denna
studies uppläggning bygger på det motsatta antagandet, nämligen att till synes likartade företag avviker från varandra ber-oende på vilka möjligheter den
regionalE'. omgivningen ger till faktorsuti3titution och utnyttjande av externa

skalf"drdelar.

Till detta kormnerden

emp1ri~ka

iakttagelsen att branschbla.nd-

ningår, funktionsutbrytningar och olika forrrter av integration blivit så vanligt

f~rekommande,

att empiriskt material klassificerat i branschkategorier

utg~r ett alltmer otillfredsställande underlag, särskilt för etc studium av

förändringsprocessernas
tionerna inom

s~ilda

f~rlopp.

Samtidigt

f~refaller

procecserna och funk-

branscher att ha blivit allt mer likartade.

En mindre Situationsspecifik beskrivning är

därf~r

att föredra och de av

RHENMAN (1964) utnyttjade begreppen informations- och produktionsenhet erbjuder

m~jligheter

till en sådan mer generell beskrivning, där flödenas art tas

till utgångspunkt rör en klassificering också av den mottagande/avgivande enheten.

Dess operationella karaktär kan betraktas som en styrka men OCkså

som en svaghet därf"ör att en strikt avgränsning

f~rutsätter

ett ännu icke

tillgängligt empiriskt material.
Preliminärt f"6rstås emellertid med ~~!~~~~~~~~~ sådana vars primära uppgift
innefattar lednings-,

administ~ations- och f~rsälJningsfunktionGr

och med

driftsenheter sådana vars primära uppgift innefattar tillverknings-, Lagr-Lnga-

~~~-~;~;~;~funktioner.l/ Klassificeringen

avser alltså att ta sikte på

funktioner inom en i rummet avskild enhet, oavsett dess företags- och branschti1lh~righet.

~~!~~~!~~,

För f"öretag används i fortsättningen det vidare begreppet or-

vilket inkluderar också enheter

utanf~r

den privata sektorn.

I

förekommande fall kan det visa sig lämpligt att avgränsa organisationen vid
den nivå där lokaliseringsbeslut fattas.,
Vinstmaximeringsantagandet är också gängse inom ,mikroteori och lokaliseringsteori.

Målfunktionens utformning har varit föremål f~r utförlig diskussion

inom den

f~retagsekonomiska litteratureng! och en mer ellmän behandling av

frågan skulle falla utanför denna studies ram.

Jag inskränker mig därför här

till antagandet att betalningskonsekvenser utgör endast en av flera tänkbara
dimensioner även rör en företagsekonomisk
ternativs lämplighet.

bed~mnlng

av olika lokaliseringsal-

Något f"örsb"k till hopvägning av dimensionerna kommer inte att göras, mot bakgrund av CYERT-MARCH's :(1963) konstaterande:

1/ Begreppen besluts- och driftenhet utnyttjas i fortsättningen som synonymer
2/

till begreppsparet informations- och produktionsenhet.
ct. MARCH-SIMON (op.eit.)

8.
"With respect to the contemporary 'firrn - and price, output, and sales
strategy decisions - we have arguedthat we can identify five major
goals: pnoduot.ton, inventory, sales, market share and profit. ..,. nnally we have argued that ,because of the form of the goals and theway in
which they are established, conflict is never fully resolved within an
organization. Rather the decentralization of decision making (and goal
attention), the sequential attention to goals and the adjustment in the
organizational slack perrnit the business firrn to use inconsistent goals
under rnany (and perhaps most) conditions." (s. 43)
Jag utgår alltså från att bedömningen sker mot en eller flera funktionella

subrnål, vilka kan ges en mer operationell tolkning och vars innebörd kan variera även mellan i rummet skilda delar av samma organisation.
Med denna utgångspunkt - som inte innebär att jag frånsagt mig möjligheten
att studera lönsamhetsaspekter som en av flera tänkbara bedömningsgrunder har jag valt att flytta uppmärksamheten till sambandet mellan förekomsten av
external economies och de studerade enheternas observerade beteende, främst
deras lokaliseringsbeteende.
Begreppet !~1.:~!~~~!~~~!!!~~~~ används här för att beteckna belägenheten av
en enhets resursutnyttjande - personal, energi etc. - i förhållande till ändra enheter.

Denna vida definition innebär att en studerad enhets lokaliser1ngstillstånd
vid en given tidpunkt kan beskrivas som personalens belägenhet i förhållande
till andra studerade enheter, 9~Y~~~~ den 'ordinarie" arbetsplatsens belägenhet. En sådan beskrivning kan exempelvis för företag vars personal har hög
resebenägenhet komma. att avvika väsentligt från en mer traditionell.
Med lokaliseringsbeteende f"årstås här lokaliseringstillståndets förändring

---------------------

över tiden. Lokaliseringsbeteende avser att inkludera alla former av förändrat lokaliseringstillstånd oavsett om de är f"åljden av explicita "lokaliseringsbeslut" eller ej.l! En expansion eller kontraktion i samma belägenhet
likställs alltså

med

en direkt omlokalisering.

Ur regional synpunkt kan des-

sa båda typer av åtgärder ha likartad effekt, vilket inte utesluter att det i
vf ssa fall kan vara önskvärt att särskilja sådana f"åräIldringar som betingats
av observerbara omlokaliseringar och sådana som kan antas ha betingats av andra åtgärder.

17

er.

DANIELSSON (1964) s. 59 ff.

9•.
Sammanfattning
Mitt synsätt, vars anknytning till skilda teoriområden kortfatt.at berMs,
har konm1t att starkt betona de o"l1sesid1ga sambanden mellan

de studerade enheternas beteende.

omgivningen och

Organisationers och enheters anpassning

till omgivningen kan ta sig uttryck inte bara i omlokaliseringar, utan också
i ett utnyttjande av tillgängliga substitutionsmöjligheter, vilket kan kräva
funktions- och ofta också målsättningsf"'driindringar.

Ett sammanförande eller

en uppsplittring av ett antal fristående funktionella enheter inriktade mot
skilda submål, ofta 'dold' bakom en samtidig expansion, kan ses som ett led
i en sådan anpassningsprocess.

10.

KAPITEL 2

PRO~ERNA.S UPPBYGGNAnl /

Detta avsnitt avser att ge

en förenklad och exemplifierad bild av de proces-

ser som f"örbinder enheter inom en regionalt avgränsad pool av a':'betskraft, material och information.

Framställningen
-

~

utgål~

från principskisBen nedan.

I~

.,/

>r;l
'-jr betalningsflöden l

~~ialf.löden

-----

l.

-----'

En enhet A producerar och säljer materi al fl Oden till en köpande enhet K.
Varje levererad produktenhet ger upphov till betalning.

Material- och i

motsatt riktning gående betalningsflöden bildar alltså ett slutet kretslopp.
2.

Under denna process kan enheten emellertid inte undvika att också producera
vissa "sidoflöden", vars storlek och riktning inte kan kontrolleras och mot
vilka därför inte svarar några betalningsflöden i motsatt riktning.
terna B och C har här ant ag i ts vara mottagare av sidoflOden.
flöden kan få
i/

~~empelvis

Enhe-

Sådana sido-

följande form:

Arbetskraft, som lämnar enheten för att ta

anst~llning

i undra enheter.

Det värde som av enheten nedlagda utbildningskostnader representerar
kan inte återvinnas utan hela värdet överförs till arbetskraften.

1/

Anknytningen till litteraturen om external econo~ies och lokalisering behandlas i appp.ndix A respektive B. Läsare som inte är förtrogna med dessa
teori~mråden kan med fördel läsa dessa avsnitt före kapitlen 2 och 3.

11.
iii

Gemensamt utnyttjande av lokala offentliga nyttigheterl/ - hamnar, vägar,avlopp etc. - kan ge upphov till stordriftsfördela.r, vilka kan
21
konkretiseras i lägre skattesatser eller högre standard.

iiil Gemensamt utnyttjande av andra resurser (arbetskraft, transporttjänster etc.) kan ge möjlighet till be Laa'tnfngaut jämnfngar-,

Detta minskar

behovet av "lagerhållning" av resur-ser-, som inte kontinuerligt kan ges
ett effektivt utnytt jande , vilket kan ob effekten per, inköpt enhet av
resursen.
Arbetskraft är i många sammanhang att betrakta som en odelbar re.,..
surs. Upptaga.o:1e eller utoKande aven funktion kan kräva anställandet
av inte en, utan en grupp av arbetstagare, vilka inte alla omedelbart
kan utnyttjas helt. Arbetekraft måste ofta - även bortsett från socia.,..
la skäl - al'..3tällas över längre tidsperioder, inom vilka avsevärda
fluktuationer i det verkliga arbetskl~aftsbehovet kan inträffa. Möjligheten att snabbt anpasaa arbctskraftnbhov och tilJ.gå:2g genom korttids.,..
anställning eller inköp av tjänster utifrån beror i hög grad påfCSrekomsten
ö~sesidigt närbelägna enhete~.
EK.

av

Transporttjänster kan genom gemehsamt utn~tJande erhållas inte bära
till lägre taxor, utan,' vilket oifta är viktigare, med en högre turtäthet. En högre turtäthet kan ge upphov inte bar-a til.l l~ lagerhållningsansp~åk utan också till en högre servicenivå, vilket kan vara betydelsefullt på intäktssidah.

ivl

Närbelägenhet OKar möjligheten till direkt peraonkontakt, vilken i h~g
re grad. än andra kontaktformer kan tänkas ge upphov till "spridningseffekter".

Denna fråga kommer att behandlas utförligt senare i denna stu-

die.

vi

Också negativa sidoflöden kan uppstå.

Rök, buller etc. är välbekanta

fenomen, vilkas verkningar i likhet med positiva sidoflöden är mer be.,..
tydelsefulla inom en koncentrerad. agglomeration.
Olika former av

t'I'~1nG3el~

då kapacitetsgränser överskridi ts, är av del-

vis samma natur men har inte samma grad av ofrånkomlighet som andra
former av diseconomies. 31

I
V

V

Institutionella nyttigheter av detta slag brukar ofta inräknas i den s s k ,
"infrastrukturen".
Tre förhållanden kan försvåra möjlighet€rna att empiriskt observera detta:
il
Utnyttjandet kan komma att överskrida kapacitetsgränser, vilket leder
till (i princip) kortsiktiga diseconomies.
iii I och för si b lönsamma investeringar i syfte att höja kapacitetsgränser,
kan krLva finansierande skattehöjningar, vilka (felaktigt) uppfattas som
kostnad.
iiil En hög utnyttjandegrad kr-äver- ofta högre standard, vilket inte enbart b(;lhöver uppfattas som kostnad.
Även skadeverkningar av rb"k, buller etc. kan naturligtvis minskas genom investeringar. 'Jfr DAHj\ffiN (1966), där förslag framförs att genom en utvidgning av
kostnadsbegreppet "internalisera" dessa'sidoflöden för att infoga dem i den
företagsekonomiska bedömningen.

12.
,.

Enheten A som avgivit dessa sidoflÖden kan på grund av sin oförmåga att
kontrollera relationen mellan huvud- och sidoflöde inte hindra att de se-

----------

nare kommer till användning inom eller skadar andra närbelägna enheter.

~~_~~~4~_~~~~!!~_~!~~!!~~_e~~~~_~E~:!!!~~_~~_~~~_~~~_~
;t! _~!~~~
endast inom enheter, som dels är närbelägna, dels har tekniSk-organisato-

------------------------ ---- -------------- ---- ----------------------

~!~~_~~Jt!~~~~_~~~_~~_~~~~~_~!_~!~~!!~~~~_!~~~~·

Dessa villkor är ofta uppfyllda genom att ett och samma
både som avgivare och mottagare av

fÖl~tag

fungerar

samma typ av sidoflöden, dvs. gemensamt

utnyttjande föreligger.
Även mer eller mindre ensidigt mottagande eller avgivande företag - eller
kombinationer - är dock

tänkbara.

Ett och samma företag kan exempelvis

vara ~~~~~~ av vissa typer av sidoflöden, samtidigt som det är ~~~!!~
av andra typer.
~.

Varken mottagandet eller avgivandet av sddof'Löden är dock ofrånkomligt i
någon absolut mening.
Odelbarheter på grund av lagar och rdrordningar respektive telQ1iska förhåll~den

är visserligen ofta att betrakta som utifrån givna ur det enskilda

företagets synpunkf',

på längre sikt kan dock lagändringar, t.ex.' en för-

ändring av patenträtten, påverka förekomsten av sidoflöden.
Den tekniska och marknadsmässiga utvecklingen påverkar också mängden av
delbarheter •

0-

Denna påverkan är oftast ensidig då en ökad komplexitet OKar

storleken av den minsta 'm~jiiga' resursinsatsen.
De odelbarheter som hår sin grund i organisatoriskt-ekonomiska förhållanden är i viss

utstr~ckning

en handlingsvariabel även för det enskilda fö-

retaget, då detta under många förhållanden kan välja sin internaliseringsgr-ad ;

(Självförsörjningsgrad.)

Den enskilda enheten kan välja mellan:

i/

ii/
iiil

Internalisering. Ex. Anställandet aven egen vaktstyrka eller en egen
forskningsstab.
.
Ekonomisk kontroll, dvs. köp eller fo"I-hyrning utifrån. EX. Anlitande
av ett vaktbolag respektive inköp av patent och licenser.
Externalisering. EX. Utnyttjande av den lokala polisens tjänster respektive utnyttjande av andras forSkning och produktutveckling.

Naturligtvis är kombinationer möjliga och ofta nödvändiga,·· och valet av
internaliseringsgrad kräver en avvägning mellan dels betalningskonsekvenserna. dels den grad av administrativ kontroll enheten vill utöva med avsende på den studerade funktionen.

Bed.<Smningen kan därfCSr grundas på inte bara de rådande prisnivåerna utan
l/
också på den grad av stabilitet i utnyttjandet som fCSreligger.
MCSjligheten till val av internaliseringsgrad är dock ofta begränsad av den

--------------------------------------------------------------------------

~~~~_~~!~!~~f~~~~~:.

Allmänt gäller att en mer perifer
lokalisering motiverar och nCSdvändiggCSren hCSgre internaliseringsgrad och

vice versa.

5.

Om utnyttjandet av sidoflCSden är attraktivt och närhet till avgivarna av
dessa är nödvändig, kommer efterfrågan på mark som erbjuder dessa närhetsfCSrdelar att stiga.
Detta kan leda inte bara till markvärdesstegring

utan också till lCSnesteg-

ringar fCSr specialiserad arbetskraft nCSdväQdig fCSr utnyttjandet.
PrishCSjningar av detta slag är inget nEgs;;,tivt fenomen i och fCSr sig, utan
2/
kan betraktas som resultatet av ett effektivare resursutnyttjande.

6.

De avgivna sidoflC5dena kan bilda komplexa mCSnster inom grupper av CSmsesidigt
närbelägna enheter, s,k. "clusters".

~I >~

. .,

~,

~
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Under f"drutsättning av att sidoflCSdena är enbart positiva, skulle en oKning

av den <Smsesidiga närbelägenheten, en clusterbildning, kunna leda till en
kumulativt fortlCSpande agglomerationstillväxt.

7.

En sådan process hindras emellertid, fCSrutom av de tidigare nämnda negativa
effekterna - diseconomies som
sidoflöden kan

11

ro~,

buller, trängsel - även av att neutrala

fo~ekomma.

Stabiliteten kan bl.a. antas vara betingad av resursutnyttjandets absoluta
storlek.
2/ En annan sak är att värdeo1mingen på dispositionsrätten till mark (och arbetskraft) tillkommer faktorä.gare andra än dem som gi-vit upphov till sädof'Lödena,
Detta leder till vissa markallokeringsproblem som senare kommer att beröras.

14.
Ex. En produktionsenhet med stabil produktionsvolym k~ e:x:empelvis inte
utnyttja den möjlighet till momentan anpassning av ärbetskraftevolymen,
som för enheter med snabb tillväXt och/eller snabba etrUktur- och volymförändringar är destc·~etydelsefullare.

Vissa enheter kan på grund av sin teknlskt-o~ganlsatori~kastruktur i lägre utsträckning än andra utnyttja m~j1igheten till ~abbare informationsutbyte eller ökad turtäthet inom transportapparaten.
'större' enheter kan Hittare än 'mindre' utjämna restir'Set' internt, och kan
väntas vara mindre påverkade av omgivningen.

~~~~~!_~~~_!~~~_~~~~~~_~~2~~~~~~_~~_!_g~!~!~~~_f~~~2~~~_~!~2

~f~~~~~~!_~~_~~~~!!~_g~_~~_!~~~_~J~!~~_~~~~~_~!~~f!~~~!_~2~~_~~~_!~2
!~~~_2~!~!!~~~~_~~~~~~_f~~_~~~~~~_2~~_~~~!~~~~~_~~~~~~~~_~~~_~
~~~~_~~~!~~!~~_~!!!~~~f~~!2EE~~'

8.

Det ligger nära till hands att anta att höjda markkostnader kan bidra till
att lösa detta balansproblem.

När den från omgivningen 'isolerade' enheten

utsätts för OKade kostnader för mark, lokaler och arbetskraft utan att kunna tillgodogöra sig de fördelar som via andra enheters efterfrågan givit
upphov till dessa kostnadsstegringar, borde den ha incitament att omlokalisera sig till ett mer perifert läge, där kostnaderna - liksom sidoflOdeskoncentrationen - är lägre.

Att detta inte alltid inträffar antas ha sam-

band med att:

il

I de fall enheten själv är ägare till marken kan f"örväntningar om
l/
framtida värdestegringar verka kvarhållande.

iii

Mark- och lokalkostnaderae.s inverkan på totalkostnaderm är ofta 11ten
i jämförelse med exempelvis betydelsen av lönekostnader.
Ex. Detta gäller särskilt om mark-OCh lokalkostnader för en central

beslutsenhet (HK eller liknande) sätts i relation till exempelvis en
koncerns totalkostnader.
iii/ De intäkter som kostnader kan ställas emot är ofta svårbestämda.
Ex. Också detta gäller i särskilt hög utsträckning koncernföretag,
där "intäktssidan" för ett centralt huvudkontor utgör en svårvärderad internprestation gentemot övriga koncernenheter.

Bedömningen måste i stället otta ske mot submål, exempelvis olika 10kaliseringsa~ternativs möjligheter att attrah~ra.•pe:.so~l me~önsk- '/
värda kvalif~kationer, möjligheterna att uppna forsaljm.ngsmäl etc. 2

II

Det faktum att det i vissa fall kan förefalla mer "rationellt" att flytta. ut
och samtidigt genom uthyrning tillgodogöra sig markvärdestegringen, hindrar
.
o
o
inte ------w-att manga enheter i realiteten
avstarfran
detta.
2/ Därmed inte sagt att sådan bedömnäng mot submål skulle vara "felaktig", snarare tvärtom. Avsikten är här endast att påvisa att även stora prisskillnader på mark ofta inte är tillräckliga för att utlösa beslut om flyttning.

ivl

Till detta kormner att vissa markområden ofta betraktas som "unika" vilket hindrar uppkomsten aven marknad där de utväxlade markområdesenhetema är tillnärmelsevis homogena och jämf~rbara genom enbart prisdifferenser.

Situationen är snarare av mångdimensioneli förhandlingska-

raktär.

vi

Ökade ersättningar till

mark~are

påverkar inte heller rtutbudet" av

de sidoflöden som givit upphov till markvärdestegringen.
Problemet diskuteras· något utförligare i kapitel 3.

9.

De

ojämnt fördelade möjligheterna att tillgodogöra sig tillgäns1iga

sido-

flöden kan emellertid stimulera uppkomsten av nya enheter, som specialiserat sig på mottagandet aven viss typ av sidoeffekter för att senare vidarebefordra dessa även till mer avlägsna mottagare via "normala" marknadstransaktioner. ll
Ex.

Konsultföretag, reklambyråer, biluthyrningsföretag.

Dessa enheter fungerar således som" f"örstärkare" g~lJQl]_~~~_~fr~ktivisera ut-------------~------------------------------nyttjandet av effekterna och ge dem en form som medger en ökad utbredning i
--------------------------------------------------------------------------rummet,.
10.

Centralt belägna beslutsenheter (huvudkontor, försäljningskontor etc.) kan
ses som företags interna "f"årstärkare" av denna typ. Genom att insamla och
bearbeta information där den till följd av sidoflöden är mest koncentrerad,
kan dessa enheter ge informationen till exempelvis egna driftsenheter en form,
som med stBrre lätthet kan överföras genom teletekniska hjälpmedel eller
skrivna meddelanden.

Direkta relationer mellan närbelägna enheter förefaller att vara betydelsefulla
element i den ekonomiska tillväxtprocessen. Fördelarna av den bKade funktionella specialisering som uppstår inom en region kan komma att spridas också utanför
denna.

1/ Annorlunda. uttryokt: Dessa enheter förvandla.r 'externa effektez' till 'priseffekter.... • Jfr appendix A.

16.

KAPITEL

3

PROCESSERNAS SPRIDNING OCH FORLoFP

I detta avsnitt avslutas och sammanfattas den generella behandlingen av sidoflöden.

Avsikten är att lägga en relativt bred grund för den empiriska stu-

dien, vilken berör ett delområde; informationsöverföring.

'Närbelägenhetens ' innebCSrd
Begreppet närbelägenhet har bittills använts för att helt allmänt markera att
diskussionen avsett sådana sldoflÖden som kan antas ha en begränsl3.d överförbarhet i rummet.
De teoretiska och empiriska studier som diskuteras i appendix A och B ger

ett visst underlag för sådana antaganden.

Det är exempelvis naturligt att

tänka sig att arbetskraftens rörlighet, rÖK, buller samt olika typer av information har en begränsad rumslig utbredning.

Vissa studier har också ge-

n0mfb"rts för att bestämma utbredningsområdet för objekt som i form av sidoflöden avges från enhe't ,

HAGERS'IRAND (1953) har exempelvis studerat förlop-

pet och utbredningen vid spridningen av olika innovationer.
Denna och andra studier visar emellertid att begreppet närbelägenhet inte kan
ges en rent rumslig tolkning.

Tillståndet hos den mottagande enheten avgör

om tillgängliga sidoflöden skall få någon effekt.

Denna tillgänglighet sam-

manhänger inte med rumsliga förhållanden per se, utan ofta med tidsmässiga
begränsningar och den information om alternativa sätt, att lösa exempelvis
utjämningsproblem, som står till buds.

Ekonomiska och andra effekter av ett

mottagande av sidoflöden måste ses i relation till bl.-a.- ,-dessa alternativa
möjligheter.
Tillgänglighetsområdet för en pool kan tänkas nå en större rumslig utbredning på grund av höjd turtäthet och hastighet i transportsystemet, sänkta

17.
transportkostnader, tskade alternat1vlntäkter

rar sldofl8desutnyttJandet

inom

mottagande enheter. samt inte minst 8kad information om tillgängliga alternativ.

Annorlunda uttryokt:

Poolens uttredning i l'WIII'Iet kan sägas vara en

funktion $.v dess utnyttjandegrad.
Mot denna bakgrund ftSrefaller det nMvänd1gt att inom en region slhosk11Ja. en
!DAngtald pooler var och en speoifik f tsr en given restn'S.
olika

h~

grad ses som lSverlagrade på varandra.

Dessa kan sedan i

Potentiella ooh faktiskt' ut-

nyttjade pooler måste ookså skiljas frAn varandra..
Begreppet närbelägenhet kan ses som ett lätthanterligt. samlingsbegrepp
en rad farh!llan<1en som kan tänkas samvariera med detta.

f~

Det skulle därfth' kunna

finnas skäl att ersätta det med 'tidsmässig tillgänglighet'eller det mer $enerella begreppet'åtkomlighet ";
funktionella sambanden.

Dessa ansluter sig bättre till de bakomligpnde

Därmed minskas ookså risken att saumanblanda rumslig

närbelägenhet med funktionell samhiSrighet.
Vilket begrepp man än vKljer måste dock dess empiriska tolkning anknytas till
arten av de samband som råder mellan enheterna.

Sambandstwr
Analysen kan anknytas till de objekt som tsverfBr sidoflMen ooh dessa objekts
samband med processerna inom den avgivande och mottagande enheten.

Det kan i

ftSl"Sta hand vara lämpligt att skilja mellan:
i/

Produktionstekniska samband, dvs. samband ftsrkn1ppade med gemensamt utnyttJande av ingående resurser och processer.

1:1/ Arbetskraftsamband, dvs. samband knutna till gemensamt utnyttjande av ar-o
betakraft

~

servloeanordningar inriktade pI denna pool av arbetskraft.

i11/ Informationssambend, dvs. främst samband knutna till lSkad mCSJ11ghet

rer

direkt personkontakt inom en pool av informationskällor och beslutfatta-

re.
Dessa pooler antas fiSr vart och ett av sambanden kunna operationellt begränsas
aven given tidszon kring en betraktad enhet.
Dess omfattning kan också beskrivas som ett !2~~!!!~~. Detta utmärks av dels
~J1;!e, mätt som antalet tillgängliga enheter av visst slag, dels ~, mätt
som antalet tillgängliga enheter av skilt slag. Poolen medger &lltså dels
en volymutJämn1ng, dels en strukturutjämning.

Ett mått på de möJlighete~ till anpassning som en region erbjUder kan i princip ges genom en uppräkning av det tillgängliga sot-timentet av potentiella
objekt f"ör extern volym- oCh strukturlttJäIn11ing. En beskrivning av det potentiella sortimentet ger dook inte uttryok f~r hur stor del av detta som faktiskt utnyttjas.

Utnyttjandeprocessens

f~rlopp

En enhets utnyttjande av sidofl~den har som tidi~e nämnts karaktären av anpassning till utifrån givna f~rhål1anden, vilket kan ske genem en f~rändring
av lokaliseringstillståndet. F~räPibringar av resursvolym och resurskombinationer vid en given eller f~rändrad belägenhet utövar dock samtidigt en indirekt och ur den enskilda enhetens synpunkt sett betydelselös påverkan av dessa givna f"örhål1anden.
åskådligg~ras

Principiellt kan detta

på

f~ljande

l Övriga. beslutfattare
,

,---

~

4-

Urval av
Alternaj-) alternativ
tiv
If'

I~

/~
I

,

•
Legala restriktioner

I

sätt:

Tekniska restr1ktioner
I.
~

~ Konsekvenser
.1.

,

I~

lorganisatöriSka
restriktioner

-~I

--..l

'SidOflMe

l

H

~

Vårdering

.....

I~

Lok.-ti11stånd:
-resursinsats
-struktur
~bel:::genhet

legala, tekniska och organisatoriska restriktionerna begränsar således en
studerad enhets möjligheter att fritt kombinera råvaror, produkter, processer

De

och servicefunktioner. De bestämmer relationen mellan huvudeffekt och sidoeffekt inom de avgivande och mottagande enheterna.
Dessa restriktioner kan skilja sig åt inte bara genom sin rumsliga räckvidd
utan också genom sin grad av påverkbarhet. De legala och tekniska restriktionerna framstår ofta som opåverkbara u:, den enskilda enhetens synpunkt, me-

19.
dan de

organ1_toriska'~striktionemainom

vissa gi'änserkan varieras inom

.enheten genomdess.valavln'ternaliseringsgrad. centrala och regionala planmyndighe.ter .ltari '. däremot direkt, eller indirekt via grupper av enheter. påverka de legala och

teknlska.restri~ionema.

"

Den entkilda
enhetene Y$l av 10ka1iseringstillstånd - resttrslnsatsens volym.
,.""\:
;.,~,

,}~

sammansättning och belägimhet - måste dälof<Sr ofta anpassas till rådand.erest,riktioner f"dr att kompensera de prisskillnader mellan regioner, vilka uppkommit genom bl.a. andra enheters val av 10kal1seringstillstånd.

Som tidigare

nämnts kan dock denna -anpasstl1ng våra ofullständig.
Enhetens val av lokaliseringstillståndpåverkar de tillgängliga mCSJllgheterDa

ttSr omgivande enheter.

Om enheten äri alla avseenden mottagande eller

-

passiv konmer den, dels att upptautryame f6r andra enheter, dels att hindra

-

spridningen av de positiva agglomerationseffekterna eller bidra till tillväxten av de negativa.

Enheter som avger positiva externa e:ffektererhåller

å andra sidan ingen direkt betalning f"dr detta.
Den ransonering av det tillgängliga utrymmet som markprisbetalningarna innebär konmer ofta inte att kunna påverka detta.

Mottagarna av betalningar

:tar

markytnyttjande är ju ofta inte identiska med mottagare eller avgivareav
externa effekter och har därigenom en passiv roll i tillväxtprocessen.
Någon form av närmare anknytning mellan betalningsflCSden och resursfiooen f"drefaller alltså att kunna. bidra till en mer optimal markresursallokering.
Det ligger emellertid utant1Sr denna studies ram att närmare analysera vilka
medel som kan eller blS'ranvändas.

Oavsett vilka medel s'om kan komma att ut-

nyttjas f5refaller det dock ntsdvändigt att f"drst nå fram till en empirisk
kvantifiering.

Utgångspunkter f"dr den empiriska studien
Redan denna CSver.iktliga framställning av uppbyggnaden; spridningen och f"drloppet hos de processer som samma.nbindet' drifts-och beslutsenheter med. varandra har lett in på, "ID~. og~noma.rbetade
problemonråden.
-.,;"
~ -.;'

Samspelet mellan

..'

driftsenhetema utgCSr ett sådant deloJm'åde.

Om perifert belägna. enheter ut-

sätts ffu' snabba tekniska eU.er marknadsmässiga f"drändringar kan de väntas
upprätthålla en större l~rp.å}.ln!ng S'f arbetskraft och andra resUrser· än-mer
centralt belägna

e~!'~r.,~ne~9~om1Ska.och

organisatoriska betydelsen av

detta skulle ~ kvantif1era.$ ~ hjälp
av f"dretagsekonomiska lagermodeller.
':c
, .~.'

'..

- -.

' / .

. ~ ~i'

-
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Samspelet mellan beslutsenheterna kan på motsvarande nätt värrtaa utnyttja en
pool f"ör arbetskraftutjämning.

Pel."scnal på viss kvalifikationrl1ivå kan

exempelvis tänkas 'slussas' genom olika enheter! takt med deasas tekniska
utveckling.

Även o::l1Vändningen gäller.

Behovet av direkta personkontnkter

är dock troligen den domäner-ande föreningslfulken.

Ett k'lar-Läggande av be-

slutsprocesserna förefaller nödvändigt.
Mer allmänt upplagda jämförar-de studier förefaller behöva föregås av specialstudier av dessa s Lag,

Innan detta skett kan det vara svårt att korrigera för

den felkälla, som kan väntas ligga i enheternas anpaesnfng till den omgivande
miljöns f"ö:rutsättningar.

Om en sådan fÖl"ekomrner kan det bli inte bara svårt,

utan också mindre meningsfyllt, att stude!'a fcrhålland.F!n fö!' vad som annars
f"orefaller att vara 'jämförbara' enheter.
Detta talar f"or genomförandet aven eXplorativ studie, vilken av praktiska
skäl måste begränsas till ett de Lomr-åde ,

Jag har här valt att genomföra en

intensivstudie av informationsöverföringen mellan skilda enheter.

En studie

av detta slag kan väntas ge möjlighet till teoretiska och empiriska vidareutvecklingar, inte minst med avseende på metodiken för datainsarnling - och
bearbetning.

Avgränsningar inför den empiriska. studien
SidoflOden kan - liksom andra flöden och mottagare anges.

sa~manfattas

i en matris där sändare

Sidoflöden motsvaras dock inte av i motsatt riktning

gående betalningsflöden, men kan vara ensidiga eller ömsesidiga för varje
par av betraktade enheter.
I nedanstående exempel har ett antal aådane externa informationsflöden angetts.

El' E2 ••• FN betecknar olika enheter som mottagare och avgivare av
sidoflOden.

<.
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~
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21.
El har alltså antagits ha

öm~esidiga

relationer med E ensidiga mottagarre2,
lationer till E samt ensidiga. avgivarrelationer till En; etc.

3

Olika mått på intensiteten kan också införas och beskrivningen kan utvidgas
till att omfatta en tredje dimension där relationer genom ~~!!~~_~~~!~_~~~~
~~~_!_~~!~~~J2~~~.

Denna tredje dimension kallas här, av fikäl som senare

anges, ~~E~~!!~~E!~~§~~~.
ARTLE (1963) som diskuterat denna typ av flerdimensionell änptrb-otrtptrb-erisatis
har konstaterat:

"Thus, we end up with a set of tab1es - one for each type of cornmunico.tion
ehanne1 studied - which provides a way of looking at the interrelation between production, coneumt ton, cnprto.l fo,:matiori, c: ::a CJ.."'t c and ir:;~s 1 and
communications ~ctivi-ty in en urban "':'"'01.. We i.r:.':''2:diate~_y noco tHo kinds'
of substitutions amo~ oo~nuntcations activities; zub3t1~ution C~~ occur
witi11n a table - a cubat.Ltuti on of one se'~ of sender-s for another, or be-tween tables - a substitution of one kind of comrnunicetion channel for another.
Communications activity then, measured in terms of transactior~ or S~~
other unit, is a f\mdamental economic category. It serves to indicate
the nature and intensity of spatial linkages among economic activites."
(s. 158-159)
Artle berör också möjligheten att i en fjärde dimension beskriva de betalningsflöden som är förknippade med informations- och materialflöden.
Om också tidsdirnensionen förs in i detta komplexa system av substitutlonsmöjligheter mellan och inom betalnings-, materia1- och informationsflöden kommer
dock systemet att innehålla ett oöverskådligt antal relationer.

Avgränsnlngs-

problematiken rörefaller här ovanligt svårbemästrad.
Avgränsningen till informationsflöden förefaller nödvändig åtminstone i en
farsta undersb"kningsetapp.

Först senare har jag ansett det möjligt att stu-

dera interdependensen mellan informations- och

materia1f1Öden.~

Avgränsningar som inriktas på antagna 'trögheter' i systemet kan däremot visa sig fruktbara.

!~!~~~!~~~_E~_~~!~~_~~~~~_~~~_~~!~~~~~~E!_~!!~~_~~_~!~_~~~E!~~_!
~~~~~~_~~~~~!~~~!~~~~J!!~~:~~E_~~!~_~~:~~!~!~_~~!!~~_~:~~~!~~-

22.
media kan ge möjlighet att observera samband som är åtminstone kortsiktigt

----------------_._-------------------------------------------------------

~~~~!!~-~!!~!_!~-~!~~~!~~~-~-~g~-~~~-~@~.
Det empiriska studiet har därför inriktats på att undersb"ka

komplemen~itets

och substitutionssamband vid överföring av information meilan en enhet och
dess omgivning.

KAPITEL 4

DEN EMPmISKA STtmIENS INRIKTNING

S'tudiens uppläggning anknyter till den grundmodell som tidigare skisserats,

Den begränsades till de typer av informa.'tionstlMen som fCSrbinder den s'tuderede beslutsenheten (B) med omgivande enhe'ter av olika slag. l! De tre typer
av informationsflöden som beaktades benämndes med hänsyn till dessa enhe'ters
karaktär:

i/

Erterna, ekonomiskt okon'trollerbara flMen, vilka fCSrbinder enheter 'tlll-----------------------------------------hCSrande skilda organisationer och inte kan kontrolleras genom be'talningstransak'tioner. ('Sidoflöden')

11/

~~~!:~!._~~~~~JE!~~~_~~~~!~!!~!:~~_!!~~~,vilka fCSrbinder enhe'ter 'till-

hCSrande skilda organisationer med varandra på ett sådant sätt at't enhe'ten i egenskap av avgivare eller mot'hagare kan kontrollera dessas omt'att-
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B och D betecknar besluts- respektive driftsenheter inom en organisation.
m
betecknar materialfIMen mellan D och andra driftsenhe'ter.
b
betecknar betalningsflCSden mellan organisationen och andra enheter.

24..
ning genom betalningstransaktioner.
så associerat

med

Varje så1ant inforrnation::flöde är allt-

ett realiserat eller

a~ticiperat

betalningsflöde i mot-

satt riktning.
iii/

~z:;~~_f!~l!~1

vilka förbinder den s'tuder-ade enhe ten msd andra enheter

tillhörande samma organisation.
Med organisation avses ett studerat företag i nin helhet och beslut30ruleton
utgjordes här aven koncernledning, vilken oml.okal.teer-aces från ett centralt
till ett mindre centralt läge.
na beslutsenhet och utfördes

i

Studien

~tföråes

som

två etapper, före och

e~

intensivstudie av den-

efte~

omlokaliseringen.

Det årslånga mellanrummet mellan undersökningsetapperna gav möjlighet att studera enhetens anpassning till en förändrad rums- och tidsmiljö.
Valet av undersb"kningsområde motiveras främst av möjligheterna att pröva och
vidareutveckla mätmetoderna för fortsatta mätningar i större skala.

Tillgång

till sådana mätmetoder förefaller nämligen öppna möjligheter att studera omfattande områden utöver det här betraktade.

Dessa mer långsiktiga perspektiv be-

rörs mer ingående i kapitlen 7 och 8.
Mätningar av informationsflöden kan i sig själva också ge en mer stabil grund
åt de förutsägelser om den framtida regionala utvecklingen, vilka tidigare antytts.

Dessa modellskisser får tills vidare be'tr-akbas som spekulativa i den

meningen att de inte kunnat grundas på etablerad teori eller systematiska empiriska observationer.

Huvuddragen i dessa kan beskrivas på följande sätt. J/2/

Lokaliseringstendenser
Driftsenheternas lokalisering antas betingad av såväl dess materialflödens
egenskaper, som av dess anknytning till beslutsenheterna.'
Driftsenheter

med

en över tiden endast långsamt

~drändrad

produktionsinriktning

och -volym kan betecknas som ~~~_~~!~!~~!~~, och dess materialflöden som
~~~~!!~.
En organisation med högrutiniserade driftsenheter, dvs. med ett relativt lågt

ahtal f"orändJ:.ingar per tidsenhet, kan väntas ha ett lägre behov av personkontakter •

Högt rutiniserade . dr:!. ftsenheter antas clä:eför i högr-e utsträckning än

1/ Fören något utförligare beskrivning se Thorngrcn: 1965 b samt 1966 a och b.
2/ Några kompletterande sambands antaganden

reQevisa~

i

nppendL~

C.

andra enheter kunna lokaliseras oberoende av de regionalt

3ki~~~e

möjlighe-

terna till personkontakt eller betalningsutjämning med andra enheter-,
tågr.utiniserade enheter kan däremot antas ha ett större beho'! av tillgång
till en pool av diversifierade personkontakter.

Detta behov kan dock till-

fredställas på såväl direkt på indirekt väg.
Enheterna kan inte bara lokaliseras i direkt anslutning till en pool av informationsflöden, utan den nödvändiga informaticnsinsamlingen kan

~~~~å

ske via

specialiserade beslutsenheter från vilka den bearbetade informationen kan
överr6ras via teletekniska hjälpmedel.

Beslutsenheters lokalisering till en

central pool kan komma att medge en mer perifer lokalisering av driftsenheter.
En

sådan koncentrationstendens för beslutsenheter kan betingas av bl.a. den

teletekniska utvecklingen.

Koncentrationseffekter
Den teletekniska utvecklingen kan ta sig uttryck i bildtelefoner, dataterminaler eller andra anordningar för överföring av stora inforrnationsmängder.

så-

dana förändringar påverkar olika typer av flöden i olika hög grad.
Interna fladen, mellan beslutsenhet och driftsenheter, har till stor del antagits vara formaliserade, dvs. avse en repetitiv kombination av kontrahenter
och meddelanden av relativt strukturerad karaktär.

Externa flöden mellan be-

slutsenheter har däremot antagits var...a av mer oformaliserad kar-akt.är-, dvs ,
innefatta starkare inslag av ::rörhandling' 'ooh. informationssb"kands.
Interna flöden skulle därför i högre grad än externa flöden kunna överföras med
teletekniska medel.

-----~---~--'

,

,

Detta utesluter inte möjligheten att också delar av de

externa flödena kan överföras via teletekniska media.
Om

beslutsenheter antas ha behov av överföringsmöjligheter för såväl interna

som externa flöden kommer den tekniska utvecklingen på telekommunikationsområdet därr6r i första hand att underlätta. de interna f'Lödena , dvs , främst frigöra besluts- och driftsenheterna från behovet av

~slig

närhet till varand-

ra.
Detta kan tänkas leda till en tendens att beslutsenheterna koncentrerars för

-------------------~------------._-------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

att underlätta de inbördes möjligheterna till personkontakt, med bibehållande

-~---------------~------------------------------------ - - - - - - - - - - - - - -' - - - - - - - -

av kontaktmöjligheterna med drlftsenheterna.

----------------------------~--------------

Uppdelningseffekter
Icke-systematiska empiriska observationer tyder dock på att många organisationer tenderar att istCSrsta möjliga utsträckning sammanhålla de olika ingående
delfunktionerna i en eller ett fåtal belägel".heter.
na 'f"6rklaras' av en

strä~an

Denna tendens skulle kun-

att tillvarata interna stOi:"driftsfCSrdelar, vil-

ket kan kräva en stor andel personkontakter inom organisationen.
En uppdelning av organisation för att tillvarata de skiftande möjligheterna

till externa stordriftsf"ordelar kan alltså motverkas av denna i!1terna konoentrationstendens •.
Den f"6retagsorganisatoriska

o~landlingen,

som i den organisationsteoretiska

litteraturen ofta beskrivs som en övergång från ett hierarkiskt system till
ett system av allt mer renodlade bee lutia- och drlftsenhter, kan komma. att påverka dessa. pr-oeeaeer-,
I ett mer hierarkiskt system kan de externa kontakterna i huvudsak konoentreras
till toppskiktet, som via mellanliggande skikt i hierarkin också är
med produktionsprocesserna.

~rbundna

Samtliga led är alltså inimt knutna till varand-

ra. genom behov av personkontakter •

I det alternativa systemet är det externa kontaktarbetet fördelat mellan ett
antal funktionella stabsspeoialister ingående i en sammanhållen lednings- och
1nformationsenhet.

Resultatet av denna enhets datainsamlings- och bearbet-

ningsarbete kan däremot antas kunna <:Werföras i en mer formaliserad

form.

Medan tidigare uppdelningar ofta avsett en "vertikal" utbrytning av vissa tunktioner skulle uppdelningar under ovan angivna betingelser kunna ske "horisontellt" och i läsl'e

gran

påverka mCSJligheterna till interna kontakt- och stor-

driftsf~elar.

Den teletekniska och den organisatoriska utvecklingen kan allte! ses som intimt knutna till varandra.

27.

-

L~

Beslutcenhet

inforrna.tions-

~
>==

rna.terialflöden ...

Driftsenhet

)

l'

vertikal uppd Lnfng

hO::-:30utell' uppdelning

Slutsatser
Utvecklingstendenser av här antytt slag kan komma att leda till en o'Kad regional specialisering; till utbildandet av besluts- och driftsorlenterade agglomerationer

f~rbundna

med teletekniska hjälpmedel.

Inom de olika agglomerationerna skulle resursernas bristande delbarhet i allt
h~gre

grad kunna övervinnas.

En fortlÖPande process av här antytt slag behö~er som tidigare angetts inte
ta formen av lätt observerbara omlokaliseringar. Förändringar av lokaliseringstillståndet, dvs. successiva anpassningar till en allmänt förändrad teknisk och
ekonomisk omgivning är mer sannolika.
Fdrst med tillgång till delvis nya typer av empiriska data är det möjligt att
avgränsa och formalisera modellkonstruktioner, .vilka är möjliga att pröva mot
empiriskt observerade utvecklingstendenser.

UNri~5KNrNGENS UPPLÄGGNING

KAPITEL 5

F~rsBksstudien

inriktades som tidigare nämnts på omlokaliseringen av ett kon-

cernf"öretags huvudkontor från Stockholm till en ett tiotal mil avlägsen region
med ca 100.000 invånare.

-,
UndersBkningens uppläggning har bestämts med hänsyn till studiens mer allmän,A

!la

och långsiktiga karaktär.

Detta har lett till andra avgränsningar och va-

riabelurval än vad ett isolerat studium av unl'\erse1m1ngsenhetens förändringar
kunde ha motiverat. l/
I detta avsnitt kommer jag kortfattat att redogöra'för undersökningens

OM-

fattning och förläggning i tiden, variabelurvalet samt metoderna för datainsamlingen.

Efter denna beskrivning kommer jag att red'ogöra för vissa centra-

la problem vid urvalet och utformningen av variablerna.

U'nders<Skningens omfattning
Studien

avgränsades till de relationer med omgivningen, inklusive de egna
.

-

produktionsenheterna, vilka huvudkontopet upprätthöll vid unders~ngstillfällena.

Huvudkontoret betraktades som en be s lutsenhet, vars interna rela-

tioner inte var föremål för analys.2/

1965 då den empiriska studien inleddes 278 ~täll
da, varav de 108 som hade en lönegradsplacering (Sver A15 utgjorde underse1mingsHuvudkontoret3/ hade i mars

17

Någon fullständlgbeSkI'ivning av flyttningskonsekvenserna har alltså inte
eftersträvats.~å också dessa fenomen är av intresse har dock civilekonom
Stefan Melesko i en separa.t studie seKt vldga be skrivntngen för' att ta hänsyn också till,personal-och betalningskons~kvenserech dessas relation
till inforriIationsf1<Sdenas f(Srändringar. ~nna specia.lstudie redovisas i
ett senare sammanhang. ,
2/ Vissa av deasa relationer har uppmätts, men kommer av skäl somsen~ anges inte att bli, f(Sremål f(Sr arialyshär.
31 Under HK lydde 7 huvudproduktionsenheter samt 10 mindre enheter spridda
(Sver Sverige med en personalstyrka på ca 4.000 anställda och en total omsättning på 174 milJ.kr. (1965)

29.
populationen. l! Undersb"kningen kan i detta· avseende betecknas som en totalunders5kning.
Undersmmingen omfattar två undersCSkningsperioder om vardera en månad, vilka
förlagts till tiden rdre respektive efter omlokaliseringen.

Vardera undersoK-

ningsperioden omfattar 6 respektive 5 slumpmässigt valda underso"kningsdagar.
enligt en plan som redovisas i appendix E. 2/

Underso1mingens . uppläggning
I studien särskiljdes flöden som förband beslutsenheten till de

~~~_~!~~en

heterna, r~öden som anknöt enheten till !~Y~~~~~~~_2~h_~~~~samt flöden,
vilka anknöt enheten till ~9t~_2~ som myndigheter, forsknings organ, etc.
Flödena karaktäriserades med avseende på bl.a. ~Y~~!~~!~~~!~ neh ~!~~~~
samt beslutsnivån och funktionen inom enheten för de befattningshavare som genomfört kontakten.
Undersökningen avsåg i princip samtliga kontakter med omgivningen, dvs. så.dana

som överförts via ~~!~!2~L_~~!~:~~~;~-samt~!~~~~_E~~~~~2~~~~.3/ Kont~
som medfört minst en dags bortovaro från beslutsenheten särskiljdes som ~J~'"

teresor.
------Avsikten var bl.a. att genom ett studium av enhetens anpassning till de förändrade rdrutsättningarna SOKa isolera mer generella skillnader mellan de olika flödestyperna • 4/

Underso"kningens rdrläggning 1 tiden
Den första undersolmingsperioden inleddes i mars 1965, 4 månader föTeomlokaliseringen; den andra inleddes ett år senare,. 8 månader efter omlokaliseringen.

1/

Denna avgränsning valdes på grundval av ett studium av de inpasseringsjournaler som förts av vaktpersonalen. Personal med lägre lönegradsplacering
visade sig ha få externa kontakter.
2/ Huvudkont orsf övergick mellan undersökningsperioderna till 5-dagarsvecka.
Konsekvenserna av detta berörs senare.
3/ Detta är dock en snävare avgränsning än den som diskuterats i föreställnfngaramen, Informationsspridning via prodUktutformning, personalomsättning och andra indirekta former kommer inte att uppmätas här.
4/ Mer precist uttryckt var undersökningens syften:
i/
att söka utveckla metodik och mätningsmetoder för ett empiriskt studium av flöden av information mellan rumsligt skilda enheter.
ii/ att sOKa finna empiriskt material som kan utnyttjas för att ge underlag för kvantifierade ~ambandskonstruktioner förenliga med den allmänna rdreställningsramen.

Dessa intervall bedömdes vara tillräckligt långa ror

att medge en jämf'"6relse

mellan de två relativt stabila lägen, mellan vilka själva omlokaliseringsprocessen genomr6rts.
Ett val av längre intervall mellan perioderna. bedömdes öKa sannolikheter för
att förändringar utöver lokaliseringsr6rändringen skulle påverka observationerna,

Undersö1mingens utformning

En detaljerad redogörelse för utformningen blir av naturliga skäl ganska omfattande.
D.

Jag har därför valt en fristående redovisning för denna i appendix

Framställningen i detta avsnitt har begränsats till de p1.mkter, vilka be-

dömts vara väsentliga för förståelsen av den kommande resultatredovisningen.
Urvalet av undersö1mingsvariabler återges i form av ett schema nedan.

Av

praktiska skäl har variablerna betecknats med bokstavs- och sifferkombinationer, vilka kommer att utnyttjas i det följande.

Deasas innebörd framgår av

tablån på efterföljande sida.

RESULTAr.IREDOVISNINGSMODELLEN
FÖRÄNDRING

FLÖDESTYP
EKONOMISKT
OKONTROLLERBAR (O)

I

EFTER

(F l)

oVERFöRING

BEFATtNINGS-

HAVARE

MÄNGD

31.
F't'rteckning 5ver använda beteCkningarV
~NDRING

P O = Mätning f"dre .omlokaliseringen
F l = Mätning arter omlokaliseringen
FLÖDEmYP2/

= Ekonomiskt okontrolle1;"bara fiCSden (myndigheter, intresse- och forskn1ngsarg. m.m.,KG 1)
= Ekonomiskt kontrollerbara f1ö4en (lrunder och leverantC:rer, KG 2)
= Interna f1CSden (egna driftsenheter,KG 3)
..

O

E
I

öVERFÖRING
MEDIA
M1
M2
M3
M4
M5

= Direkt personkont~
= Te1et~nkontakt
= Tjänsteresor
= Brevkontakt
= Telexkontakt

BELAGENHEI' (f8r kontrahenten)
B 1
B 2
B 3

= Den gamla, centrala lokaliseringsorten
= Den nya, mindre centrala lokal1ser1ngs~n
= övriga orter
.'

PrATS (f8r infonnations<Sverr-dr1ngen)
P 1, P 2 respektive P

3 definieras analogt

R 1 = utgående personkontakt

= Ingående

3

INITIATIV

RIKTNING

R 2

med B 1, B 2 respektive B

personkontakt

I 1 =Utgåendete1ekontakt
I 2 = Ingående telek,ontakt

TILLTALSORD
T 1 = Ti11talsord ~' med åtminstone en av de extema ktntJ'8,henterna
T 2 = Tilltalsord ej 'Du' med åtminstone en av de externa kontrahenterna
BEFATl'NINGSHAVARE (inom den studerade beslutsenheten)
FUNKTION
AG 1 = Administrationsf'unktioner (allmän ,admiDistration, pe~, tÖJ"8älJn. lIl.m.)
(produktutvecklirig, l1oensfråg'or m.m~)
.
AG 2 = Produktionsfunktioner 1
(projektering, prOduktlons1edn:l.ng' m.m.)
AG 2 = Produktionsfunktioner 2
»,

BE9LUTSNIVÅ

= Hög (15negrad;,r Bl)
= Medel (l5negrad A 21-27)
3 = Låg
(15negrad A15-20)

L 1
L 2

L

MÄNGD
FR = Kontakttrekvens

TI

= Kon~ttid

1/ En detaljerad redovisning och diskussion återfinns i appendix D.
2/ 'FlMestyp , har bestämts med hänsyn till kontrahentens art. Kontakter med
kontrahentgrupperna, KG 1,2 respektive 3 ger alltså upphov till 0-, E..
respektive I-f1Men.

Datalnsamling
Materialet f tsr person- och telefonkontakter har insamlats genom.:Aärskilda f~r----------------------~-----

rnulär som de medverkande själva ifyllt.

blad redovisas i appendix E.

Utformningen av dessa kontaktdagboks-

För personkontakter har dessutom av vaktpersonalen

förda in- och utpasserings Journaler utnyttjats för bl.a. re11ab 11i tetskontrol l.

Som framgår av appendix E varierade de olika reliabilitetsmåtten mellan

0~70

och 0~84~ vilket får betecknas som tillfredsställande.
Material f& ~Y!._~!!~~_2~~_~J~~~~2;:har insamlats via intern dokumentation i form av

brevdiarie~'

telexjoumaler och

tjänstereselist~r.

Material för ~~!~2~~2!!~~!~ har insamlats via intern dokumentation där
tjänstledighet~

semester och sjukdom dagligen redovisas.

Material rdr ekonomiska data har insamlats från den interna redovisningen.
--------------.-

Distributionssystem
Distributionen av kontaktdagboksblad rdljde de normala interna distributionsvägarna.

Dagboksbladen, vilka inkluderade instruktioner förif'yllandet utsän-

des dagen före den aktuella undersökningsdagen och sändes via internposten
till undersBkningsledningen..
Efter provundersökningsperioden krävdes ingen aktiv medverkan från under-sökningsledningens Sida.

~€nna ~~!~!~~~!~_~!_~E~~~!!~~~~var särskilt värde-

full efter omlokaliseringen och utgör framför allt en viktig förutsättning för
fortsatta mer omfattande studier av detta slag.

Databearbetningen
Materialet överfördes till hålkort och bearbetades enligt programmen Q1!U9'!' på
IBM 7044 och LPA på GE 625.

Därutöver har vissa ~manuella bearbetningar skett.

Motiveringar r6r variabelutformn1ngen
Val av resultatvariabler
En lång rad alternativa mått är tänkbara och diskussionen är endast avsedd att

kort belysa problematiken•.

MORRIS (1946) har pekat på möjligheten att mäta in~tiO:n på,~~ p~våe~..,_,";~ll
syntaktlska~ som berör relationen mellan tecken; den semantiska~ som berör rela___________

.,

tionen mellan tecken och objekt och den
.

pragmatiska~

-----------

•• i··

,.~.

som berör relationerna

mellan tecken och tillståndsförändringar hos utnyttjarna av tecken.
Denna studie berör den pragmatiska nivån i meningen att relationerna mellan informatlonsflöden och
teende hos

ti11ståndsförändringar~

utnyttjarna~

-ytterst i form av loka1iserlngsbe-

är föremål för studium.

Dessa samband antas vara OOIse-

sidiga.
Sambandet mellan dessa variabler är dock komplext. Om tillståndsförändringar
antas uppkomma till följd av bes1ut~ kan dessa enligt gängse bes1utsteori~ cf.
MARCH-SIMON (oP.cit) föregås av:
il sökande av handlingsalternativ

ii/ konsekvensbeskrivning av alternativens utfall
ii1/ värdering av alternativens konsekvenser mot målfUnktioner

ivl val av handlingsalternativ.
Ti1lståndsfBrändringen kräver också att
vi

beslutet genomfares.

Den genomförda ti11ståndsföråndringen kan sedan

vii

konsekvenabeekr-fvas , värderas och ge upphov till en ny beslutsprocess
( återföring) ..

Tillskott av informationsflöden kan påverka alla dessa led av besluts- och genomfBrandeprocessen men dess värde i ekonomisk eller organisatorisk mening kan
endast relateras till ti11ståndsförälldringens värde. ACKOFF (1958 och 1962)
har utvecklat en modell för en sådan vå.'rdering av informationsvärde ~ vilken
dock ännu inte kunnat göras tillräckligt operationell annat än för mycket begränsade empiriska mätningar. MELEBKO (1966) har gett en n~ redogorelse
för Ackoffs modell~ samt diskuterat vissa möjliga vidareutveCklingar.ll
Jag skall här nöja mig med att konstatera att de delmängder information söm

---------------------------------------------------------------------------

går att observera - exempelvis stimu1us~ symboler, termer;. begrepp, fullbordad
-----------------------------------------------------------------------------mening eller fullbordad kcnmznmi.katicmsJ:ratfsaktion - alla är mindre än den mängd
------------------------------------------------------------------------------information som rdrefal1ernödvändig för en tillståndsfOrändring eller hand1ing~
------------------~-------------------'--------------- ----- -------------- -----vilken kan tillordnas ett värde.
----------------~--------------

JI

I kapitel 8 diskuteras möjligheterna att nå ~ till en värde.ring inom ramen för den i denna studie utnyttjade met$nförlatent profllanalYS (LPA).

34.
Man kan dock i enlighet med MEIER (1962) välja avgränsningen:
"The least amount of information that can be detected as having been
transmitted is that which br-Inga about a change in the course of action
in a determinate two-choice case." (s. 127)
Binära val av denna typ kan sedan aggregeras till allt mer komplexa tillståndsförändringar.

Meier (op.cit) har också argumenterat för att man denna väg

skulle nå fram till en anknytning till den matematiskt formaliserade teoribildning, som vanligen kallas informationsteori.

Denna teoribildning som twsprung-

ligen utvecklades i samband med teletekniska problem av SHANNON (1948) avser
egentligen endast informationsöverföring på syntaktisk nivå, dvs. berör endast
relationerna mellan tecken.

De försoK som gjorts att tillämpa den på sociala

problem, bl.a. genom anknytning till det termodynamiska entropibegreppet har
utsatts för hård kritik.

CHERRY (1957) är en av dem som hävdat att sådana ansatser bygger på falska analOgier. l l

på basis av denna knapphändiga redogörelse för några utvecklingstendenser på
området, skulle jag på nuvarande stadium vilja dra följande slutsatser:

il

En transaktion, dvs. en fullbordad överföring av information, förefaller
att vara den minsta enhet av information, som tillfredsställer kraven p!
isolerbarhet och invarians med avseende på skilda
i skilda t1ds- och rurnsmiljöer.

observatö~ers

Transaktioner kan

ook5~

tolkning

ag6L-ogeras mad

avseende på exempelvis frekvens eller tidsåtgång och indelas efter skilda
dimensioner.
iii

Det förefaller emellertid klart att en isolerad transaktion, endast i Uhdantagsfall kan tillordnas ett unikt värde.

iiil Endast kombinationer eller aggregat av informationsöverföringstransaktioner kan tillordnas någon form av värde knuten till en förväntad eller
inträffad tillståndsf'"örändring.

Hur denna aggregering skall ske är än-

nu oklart, annat än i avgränsade modellsituationer.
Den allmänna och väsentliga frågan om hur stor mängd information en enhet ut1-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ännu olöst från såväl ' intäktss idan ' som från den lika svårvärderade 'kostnads-----------------------------------------------------------------------------från sina målsättningar bör insamla, bearbeta och utnyttja förefaller alltså

sidan:

1/

Meier (op.cit) har också konstaterat:
"The standard proporties of the technical concept of information are revealled
by this illustration. Information provides the receiver with the ability to
select from a bounded repertory or ensamble. Complete information involves
just enough coded instructions to seleat an item uniquely and unarnbiguosly.
Redundant information inplies instraotions that are surplus, or lL~necessary
for unique determination. Many authors have lamented that this restricted
concept was called information at all because it is reallya principle of,
the coding of messages and no more." (s. 125) (Understrykningar utelämnade)

35.
~~~:~-~-~~~~~~~::~~~~~~~~
Detta problem kan och måste förenklas genom att

er~ast

differenser mellan oli-

ka lokaliseringsalternativ beaktas.
Om ett antal 10kaliseringnalt91"nativ betraktas är det då möjligt att bortse fr
fr~l

de inforrnaticnRmedia som
hä~

alternativ, dvs.

telefon-,

ä~

tillgrulgliga och likvärdiga vid alla desna

b~v-

ochtelezlcontakter (M 2, M 4,

~I

5). Des-

sa är av betydelse endast om de kan relnte:r·as till eller ses som substitut för
oformaliserade media som personkontakt (M l) cch t j änzrter-ea or (M 3).
För desca per-sonkorrtakten fJ:celigger

ärrte bar-a differenser beträffande sfu'-

kostnader och alternativkostnadsvärden av fr8!Y1fC5r allt tidsinsatsel' utan också betYdelsefulla intäktsdifferenser.
nadsinsats

ge~

siljakUigt utbyte beroende på vilken kombination av kontrahent-

grupper (KG) och belägenhet
dena medger.

Uynyttjandet aven given tids- och kost-

(B), som omgivningen och kommunikations:'örhålIen-

Omvänt kan man -

vd Lket

troligen

kommer-

verkligheten mera nära

- betrakta "nödvändigheten" av kontakt med skilda kontrahentgrupperingar som
given - härledd ur försäljnings-, produktions- och andrasubmål - och se kostnadsdifferense~na som

resultatpost.

Det fcrefallel' därför rimligt att anta att högfrekventa korrcak'tc;- ä:'" av stcrrc
betydelse för lokaliseringsvalet, dvs. i högre grad påverkar lokaliseringstillståndet, än de lågfrekventa.

Detta innebar inte att högfrekventa kontakter a

priori skulle vara av större totalt värde för organisationen.

Däremot kan låg-

frekventa kontakter - oavsett sitt värde - överföras till eller från i stort
sett varje

v~t

lokaliseringstillstånd och

k~mmerdärigenom

att - ur rumslig

synpunkt - kunna föras in tIDder samma begränsning som gäller för kontakter
överrörda med teletekniska hjälpmedel.
Ur lokaliseringssynpunkt kvarstår då gruppen högfrekventa oformaliserade kontakter.

Från denna grupp kan ytterligare avskiljas den grupp av högfrekventa

personkont~{ter,

som med samma resultat och uppoffring kan upprätthållas i

varje beaktat lokaliseringsalternativ., dvs. sådana som är substituerbara med
varandra vid en omlokalisering. ~!:~e!~JE~~_~~_~!_~~~_~~~!:~~!~~~_~~~_~~E!!:!~~~
särskilja den delgrupp av högfrekventa personkontakter, som är unika i meningen

----_._-------------------------------------------------------------------------

att de ur en

given beslutfattares synpunkt inte kan reproduceras i andra loka-

------------------------------~-------------------------------------~---------

liseringsalternativ , utan "måste" upprätthållas.

-----------------------------------------------

36.
Den rdreliggande empiriska studien ger en möjlighet att avgränsa sådana högfrekventa oformaliserade kontakter och att i viss utsträckning studera i vilken utsträckning de upprätthålls även i den nya lokaliseringen.

~~_~~~~!~

~~~~~!_~!_~~~~~~~~~_t~q2_~~~_~~!~~~~~_~~2_~~~_!!~~~_~!~_~~_~!~~~~~~_~~
~~~~~_!~~-~~~~!!~-~!~!_~!~-~~~-~!_~~~-~~!~~!_~~~~!~~~~~-~~~~~-~!

~~~~~_~:~_!~~~!~~~!~~e~~~~~_~~~~~~~~·
Åtminstone två invändningar kan riktas mot detta antagande:

il

För det första kan en här uppmätt 'stabilitet' vara kortsiktig.

på läng-

re sikt kan exempelvis organisationsomläggningar, målförändringar etc. leda till utoKade substitutionsmöjligheter, vilket för övrigt är ett av
grundantagandena i föreställningsramen.

iii Även vissa lågfrekventa kontakter, vars placering i tiden inte i förväg
kan bestämmas, kan vara av avgörande betydelse för vissa enheter, beroende . av snabb tillgång till vissa typer av unika kontrahenter. (Beredskapseffekter)
Båda invändningarna förefaller berättigade och motiverar ytterligare forskning.
Förändringar i informationsflödenas stabilitet kan exempelvis utnyttjas för
att operationellt mäta enhetens fortlöpande adaptionsprocess.

~~_~!_~~~~.il~_~~_~~!~~~~~~
Problemet var att finna operationella mått, som också skulle vara möjliga att
utnyttja för generella studier, dvs. de fick inte vara specifika för den här
studerade enheten.
Funktion och beslutsnivå framstod som a priori lika väsentliga för

b&skri~

ningen.
Valet av relativ lönenivå som operationellt mått på beslutsnivå erbjöd goda
möjligheter

-----------

--------

till kvantifiering efter en kvotskala och goda möjligheter till

generalisering.
Motsvarande operationella avgränsning för !~~!~~, nämligen ~!~~~~~~!!~~
~!~~~ saknade dessa egenskaper.
En klassificering av enskilda grundaktiviteter, vilka sedan kunde aggregeras till

~ptandardfunktioner', möjliga

ordna exempelvis i grad av rutinisering, hade varit att föredra.

att rang-

Klassifi-

cering efter dessa linjer hade dock krävt ett omfattande förarbete, till vissa delar av grundforskningskaraktär.

Problemet är också av viss cirkelkarak-

37.
tär. Med tillgång till de informat1onsflödesmätningar som studien syftar till
är en mer sofistikerad avgränsning och mätning av funktioner avsevärt lättare
att genomf'dras.
Med hänsyn till detta har jag valt att parallellt utnyttja lönegrad och avdelningstillhörighet som operationella mått på beslutsnivå respektive funktion.
Att använda två mått, som ~~~~~~_~~_~~!~_~~_~~e!~!~~~_!~~~!!!~~~!~
het och under-söka deras 'förklaringsvårde' (i statistisk mening) kan ge möjlighet att vinna erfarenhet för kommande studier.

38.

KAPITEL 6

,

,

RESULTATREDOVISNING

•
Undersökningens ka.raktär av flSrsb"ksstudie har påverkat inte bara uppläggningen
utan också resultatbearbetningen, som i vissa avseenden drivits betydligt längl/
re än vad den specifika undersb1kningen i och f~r sig skulle ha motiverat.
Bearbetningen har sålunda skett efter två helt skilda linjer, dels med utnyttjande av relativt konventionellt trippel-tabuleringsprogram (Qeust) på IBM
7044, dels med ett nyligen utvecklat program rör latent profilanalys (LPA) på
GE 625.

Det senare programmet av s.k. multivariat karaktär, förefaller med

hänsyn till sina möjligheter att bevara information om såväl nivå, spridning
som

m~nster

i datamaterialet väl lämpat för denna typ av explorativa studier.

Jag kommer därför att i kapitel 7 närmare redogöra fBr såväl metodiken som resultaten av denna bearbetning.
Redovisningen i detta avsnitt bygger dock helt på tabuleringsprogrammet.
Efter redog~relsen f~r utgångsläget (FO) kommer jag att lägga huvudvikten vid
de

f~rändringar

mätta efter skilda dimensioner som lett fram till

~bservatio

nerna vid slutläget (Fl).
Då föremätningens resultat i sig själva är av mindre intresse, utan endast

är avsedda att ligga till underlag

f~r

en analys av förändringarna, kormner

de här att ges en relativt surnrnnrisk behandling.

Föremätningen (FO)
~.:I
f ördelning pao media vid FO framgar
o
Fluuestypernas
av bilaga 6 : 7.21 Pao grund av

1/

Samtidigt omfattar den här föreliggande redovisningen endast en mindre del
av de bearbetningar som skett. Avsikten är att utnyttja det mer extensiva
materialet som 'uppslagsverk' vid fortsatta undersökningar.
2/ Använda beteckningar förklaras i kapitel 5, s. 31.

39.

medias skiftande karaktär har de i den

f~ljande

redovisningen getts en sepa-

rat behandling (bil. 6: 1-3).
Av mätresultaten f~r ~~~~~~~~~~ (bil. 6: 1) framgår att interna flooen
(I-) i jämf<:Srelse med externa (O &: E)" ber~r befattningshavare på lägre l~ne
gradsnivåer (L), kontrahenter utanf~r Stockholm (B) och i st~rre utsträckning är
inåtriktade (R).

Det sistnämnda mås'te dock sättas i samband med den h~ga an-

delen tjänsteresor till de rumsligt spridda driftsenheterna.

En jämf~re1se

mellan okontrollerbara (O) och ekonomiskt kontrollerbara (E) flMen visar
att O-flooen i något h~gre grad än E-flöden ber~r h~gre l~negradsnivåer.
Mätresultaten f~r telekontakter (bil. 6:2) bygger på ett st~rre material som

-------------

kan väntas vara mindre påverkat av slumpvariationer.

Interna flooen

även här i jämf'orelse med externa flöden befattningshavare på lägregradsnivåer (L) och kontrahenter
jämf~:relse

utanf~r

Stockholm (B).

med E-flMen högr-e Lönegradsnfvåer;

O-flöden

ber~r
l~ne

ber~r

i

(L) och kontrahenter belägna

i Stockholm (B 1).
Mätresultaten för ~J~f!~E!~l!2!: (bil. 6:3) visar en klar dominans f~r interna
i

jämf~relse

med externa flöden.

F~rdelningen

mellan de olika avdelningsgrup-

perna. (AG) skiljer sig dock mer än f~r andra media och befattningshavare på
h~gre l~negradsnivåer

(L) har en h~gre andel externa flöden.

Mätresultaten f"dr 1z~~~2~~~~~!: (bil. 6:7) är jämnt f"drdelade mellan I- och
E-flöden, medan O-flöden har en låg andel (22

%).

Mätresultaten f"dr ~~!~~2~~~~~~ (bil. 6:7) visar endast totalantalet.
utg~r

De

en kvantitativt liten del av det totala kontaktflödet.

~~f~~~~!~l!!!l!_~~~_~l!~!~~~~_~~_!~~:~~!~~~_!~~_~~~~!~_~~~_~~~
påvisa några mer avg<Srande distinktioner mellan flMestyperna. Däremot kan f~re-

-------------------------------------------------------------

mätningens resultat mot bakgrund av f"oreställningsramen ge underlag för vissa
tentativa hypoteser om riktningen av de

f~rändringar

na kan komma att undergå till mätperiod l.

som de olika fl5destyper-

Jag ~vergår därf~r till att när-

mare diskutera detta.

Antagna f"drändringar
F<Srändringarna har klassificerats efter den
inträffa.

tidsf~ljd

i vilken de kan tänkas

40.
Momentana f8rändringar

----------------------

l.

F'5rändring_a.! ~slutsn.!.vå iLl
En 8verftSring av kontaktfrekvens från hl:Sgre till lägre beslutsnivå
(L l ~ L 2 ~ L3) dvs. delegering_ är en av de mer omede1l::lera anpassningsåtgärder som kan väntas.

Denna delegering kan ersätta eller

komplettera:
2.

F"drändri~ar_ a!. media

J!1.)

Denna skulle innehära ett 8verf"drande av kontaktfrekvens fr~ oformaliserede - och därför mer tidskrävande media - som innebär personkontakt
(M l, M 3) till formaliserade media av typ tele, brev, te.lex (M 2, M 4
M

3.

5).

F"drändringar av riktning (R) och initiativ (r)
-----------------------

I de fall intresset för kontakten ligger på kontrahentens sida_ exempel-

vis vid leverantörskontakter ingående i E-flöden kan en del av anpassningsarbetet komma att överflyttas till denne.

En sådan överflyttning

kan dock f"örutsätta en minskning av t\en delegering som annars Swlle ha

skett.

~~~_!~!~!~~_r~~~~!~8~

4.

F"drändringar av kontrahenternas rumsliga fördelning - Belägenhet (B)
----------------------------------

r vissa fall kan kontakter med kontrahenter på den ganla lokaliseringsorten mer eller mindre fullständigt ersättas med motsvarande kontakter
på den nya orten (B 2).

Detta antas gälla f'ra.Jn'n5r allt kommunala myn-

digheter som ingår som en liten delgrupp i O-flöden (KG l) samt leverantörer som ingår som en dominerande delgrupp i E-flöden (KG 2).

5.

~rändringar av flödestyp (KG) 11
--------------Såvida inte en förändring av kontrahentgruppetrukturen varit ett av syttena med omlokaliseringen får en sådan ses som den yttersta och senast i
tiden f"örlagda anpassningsåtgärd organisationen kan välja.

En ffuoändring

av relationerna mellan 0-, E- och I-flöden kan därför tänkas återspegla
en avsiktlig eller oavsiktlig omorientering av organisationens verksamhet.
Först med tillgång till kontinuerliga empiriska data kan det bli möjligt att
ange någon mer preciserad tidsfördelning.

A priori har jag dock antagit att

förändringar av flödestyp endast haft begränsad omfattning under den tidsrymd (8 månader) som ligger mellan de båda mätningarna.

1/

Kontakter med kontrahentgrupperna KG l, 2 respektive 3 ger som tidigare angivits upphov till 0-" E- respektive I-flöden. Jfr.Appendix D och kapitel
5, s. 31 ..

41.
F8rändringsana1ys
Jag har valt att formalisera denna analys i hypotesform där fC:Srändringens

f"årväntade riktnin~ med avseende på en studerad variabel har angetts.

Hypo-

tesprC:Svningen måste uppfattas som begr~lsad till föreliggande undersolcningsöverep~stäm~e1se mellan

material och i de fall
ning f"öre1igger

ko~mer

hypotetisk och observerad rikt-

detta endast att tolkas som ett stöd för att inkludera

hypotesen i senare under-söknångar- där de kan ut.sättaa rör mer- generellt giltig prövning..

Med tanke på denna avgörande begränsning kommer hypoteserna

inte att utsättas för s ig.,.'.ifikanstestning •
ta sammanhang endast vara

p8.l~~,

Analysen kommer vidare att i det-

dvs. betrakta en variabel i taget..

FC:Srst

senare kommer jag att sOKa föra in de partiella sambanden i ett inbördes konsistant sammanhang ..
Dessa begränsningar medf"or att hypotesprC:Svningen främst får betraktas som en

~~l!~;:!~!~l!~~~ i

syfte att komprimera analysen. 1/

Hypoteserna har getts f"åljande generella form:

FRI
FRa

(Q ~ 1)

------=Q
FR I (Xb;Y; X)
FR o (XbJY; z)
f"drkorlat till':

KFR (Xa; Y, z)
(Xb; Y, Z)

=

Q.

(Q

~l)

där X representerar den variabel vars förändring är föremål för studium, Y
och Z representerar de variabler som begränsar det studerade materialet och

KFR representerar den relativa förändringen mellan Fl
Xa och Xb på variabeln X.

och FO

för värdena

Om uttryckets värde (Q) överstiger l säges då en

overf"dring från Xbt1l1 Xl1 ha inträffat och värdet på Q tolkas som uttryck
för storleksordningen på överföringen.
Exempel:

KFR L 2, rr~2 _ Q

L l, M 2 -

(Q ~ 1)

står för hypotesen.

1/

Utöver de tidigare införda beteckningarna utnyttjas beteclmingen ( ) f"or
att markera att vfL~et beräknas på grundval av ob3ervatione~ som bedömts
som så fåtaliga att rena s l.umpavvfkeLser- kan föreligga medan + utnyttjas
för att markera värden som bedömts vara av tilJ~äckligt intr9s~e (och
storleksordning) för att kCnlT.eLteras.

42.
Frekvensen av telekontakter (M 2) har vid en jämfch"else mellan mätperioderna
relativt sett oKat mer (alt. minskat mindre) för befattningshavare hänförliga
tilllönegradsgruppen A 21-27 (L 2) än för dem hänförliga till länegradsgrupB 1 (L 1), dvs. telefonkontakter har med avseende på frekvens (FR)

pen

överförts från L 2 till L l.
Om värdena insättes får uttrycket värdet:
vi~

F l)

569

(Antalet telekontakter hänförliga till L 2 vid F O)

555

(Antalet telekontakter hänrörliga till L 2

= 1,5
(Antalet telekontakter hänförliga till L l vid F l)

106

(Antalet telekontakter hänförliga till L l vii F O)

152

Detta. är ett totalvärde; f"ör 0-, E- respektive I - flöden erhålles på motz·7a.rande sätt värden 1,5, 2,3 respektive 1,1.

Förändringen har alltså gått i hypo-

tesens riktning för samtliga flödestyper men varit starkast för E-flöden.
1.

- Lönegrad (L)
-överf"öringar
- - - - - -med
- - avseende
- - - - -på-Beslutsnivå
- -- - - - - - - - - - - Observerat värde

--~-----~---~---

I

Tot

1,0

1,7

L l, M l

>

l

1,1

3, M l
L 1+2, M l

>1

1,4

L 2, M 2

>1

1,5

.:::=> l

0,9

1.

KFR L 2, M 1

2.

KFR L

3.

KFR

4.

KFR L

5.

2, M.3
KFR L
L l , M3

6.

L 3, M 3
KFR L 1+2, M 3

L 1, M 2

3,

M 2

L 1+2, M 2

KFR L 2, MI, B l
L l, M l, B l

8.

O

KFR L

i' : 2, B l

L,

2, B l

>
>

>

1,3
1,1

0,9

l

0,9

l

1,7

l

~1

( 0,5)

1,3

1,5

1,0

2,2

(3,4 )

'(O)

0,1

(0,8)
1,1

43.

Observerat värde

~~~~~

---------------E

I

Tf"lt

>1

O
0,9

1,3

11,3+

1,3

>1

1,1

1,0

0,9

1,0

0,3

0,,6

0,3+

0,7

1,4+

1,3

l.

KFR R l, M l
R 1+2, M l

2.

I l, M 2
KFR I 1+2, M 2

3.

ÖVerf<Sringar_ med_ avs~ende på_Media_ (~
Observerat värde

~~<2~~~~

----------------

l.

KFR M 2
Ml

>1

2.

KFR M3
Ml

>1

3.

KFR M2, B l
M l, B l

>1

1,0

1,,8

4

8

KFR M 4
Ml

>-1

1,0

0,9

0,4

0,6

5.

KFR M 4
M2

>1

1,,2

0,9

1,2

1,1

6.

M5
KFR M2

>1

4.

ÖVerf"oringar_ ~_ avs~ende påyontrahente.!!,S_Belägenhet i Bl

I:!~~~~~
KFR B 2, M l
l.
B l, M l

0,8

1,0

....

1,,4'

.

1,,0

Observerat värde

----------------

>1

2,7+

(26)

37,8

18,9

<l

(1,2)

0,9

0,1+

0,4

2.

KFR B 3, M l
B 1+2, M l

3.

KFR B 2, M 2
B l, M2

>1

2,5+

5,0+

1,2

1,8

4.

KFR B 2, M 2
B 3, M 2

>1

1,4

4,3+

1,1

1,5

5.

KFR B 2" M3
B l, M3

<l

(0,2)

(0,4)

(0,1)

6.

KFR B- 2, M3

<l

(0,9)

1,,0

0,8

B 3, M3

44.

5.

ÖVerf"c5r1ngar med avseende på Kontrahentgrupp - Fl ödestyp (KG)
------------------------------Observerat värde

~~~~~~

----------------

Tot
l.

Km KG l, M l
KG 2, M l

=

l

1,25

2.

KFR KG l, M 2
KG 2" M 2

=

l

1,02

3.

KG 3, M l
KFR KG 1+2" r-1 l

.> l

3,14

4.

KFR KG 3, M 2
KG 1+2, M 2

=

l

1,09

Tollming
l.

~~~~!~_~y_~~~!~~~~!Y~_t~L

Hypote~!,,2

~~!:~~~~~~~!: (M l) har genomgående delegerats, vilket antas ha samband med

den kraftigt ökade totala kontaktvolymen i fBrening med en anmärkningsvärt
ringa Bverfäring till mer formaliserade media.

~~~~!!~~~_~~~~~~!~~~_~~~~!~!!~~~~_!!~~~_i~2_!~~!~!!~!:_~~~_~~_~~!~~~
:~~~_!~~_~~~_~~~~~~_~~_!2_~!!!_~~~_~!!~~~~~_~~_g2_!~~~~~~~!!~~
__ {~~~~~
l E) Den senare lönegradsnivån (L 2) har i sin tur delegerat huvudsakligen

---------------------------------------------------------------------------

!~~~!:~~_!!~~~_~~2_~!~~_~!!!_~~~_!~~~~_~~_~2_!~~~~~~~~~~~__ {~!e~~~
g_~2

Förändringarna har alltså genomgående gått i hypotesens riktning och förändringsstrukturen kan anses rörenlig med föreställningsramen.
Hypotes 3,,~
!~!~~~~~~!~!: har också delegerats" men tendens är här mindre accentuerad.
FBrändrings~trukturenär

dock likartad.

Denna parallellitet tyder på en

viss komplementarite-tmellan media, vilket jag senare kommer att närmare beröra.
Hypotes

.2.,-2

!J~~~~!:~~~~ (M 3)

har fBrändrats på ett delvis olikartat sätt.

ÖVerf"öringen

från L l till L 2 avser här interna flöden (r) medan de båda externa flödena
(O och E) delvis förskjutits mot högre lönegradsnivåer.

45.
En närliggande tolkning är att den akade tidsåtgången bl.a. rör externa tjäns-

teresor inom den högsta

lOhegradsgruppen gett inoitament till den delegerings-

tendens som observerats.
Hypote.! 7
Observationerna inom varje delgrupp är här fåtaliga.
~~~~~~!~~~~~~~~~~~ följer

~E!~!~~~~~~~_~

dock ett mönster som är förenligt med de tidi-

gare.
Hypote~ 8

!~!~~?~~~~~!:_~_~~~~~~!~~~~~~~~~!: har också f'örändrats i enlighet med
det generella mönstret. Ett undantag utgör interna flöden, som förts upp till

den högsta lönenivån och delgeringstendensen är i allmänt mindre accentuerad

än den generella.
~~~f~~~!~:

En i vissa fall kraftig överföring av kontakter har f'örekom-

Delegeringen berör i första hand interna och i andra hand ekonomiskt

mit.

kontrollerbara flCiden medan högre befattningshavare i större utsträckning behållit kontaktarbetet med okontrollerbara kontrahenter ofta via oforrnaliserade och mer tidskrävande media.
2.

Förändring av riktning (R) och initiativ (r)

--------------------------------------------

Hypote~

l

Personkontakter har utsatts för en i detta avseende relativt balanserad tillväxt. .

Ett anmär-kntngsvär-t; undantag utgör interna flöden, där ett tidigare

kraftigt överskott av ingående flCiden avsevärt minskat.
de utgående kontt\kte~ av detta slag b'kat från l till
b'kat f'rån 40 till 92.'

I absoluta tal har

36,

medan de ingående

Detta kan huvudsakligen tillskrivas kontakterna med

driftsenheten på den nyn lokaliseringsorten. 1/
Hypote~

2

~!~~~~~~~~!:'

vars totala frekvens nedgått något, uppvisar vid båda tillfäl-

lena en svag övervikt f"ör utgående kontakter.

3.

2!E!~r~~!~~!:_~_~~~~~~~_~~_~E!~!~_~~2

Hypote~!

överf'åringar från personkontakter till telekontakter har inte förekommit.

----------------------------------------------------

J~Närheten till de~na driftsenhet med vilken HK tidigare hade 4 personkontakter, 1."28 teJ_eknntakter och 4 tjänsteresor har tydligen utlöst ett ~tort kon-

te.ktbehov.

RftAr flyt.:tnfngen---var motsvarande frekvenser

10~,

142 och O.

46.
Förhållandet förefaller att vara det motsatta.

Då ökningen av personkontak-

ter med den egna driftsenheten på den nya orten (FR = 103) förvandlat en annars inträffad

nettominsknip~

av personkontakterna till en kraftig b"kning

(Ffi ..;. 88) kan det inträffade snarast beskrivas som en parallell nedgång i så-

väl person- som telekontaktfrekvens med övriga kontrahenter.
Även med denna korrektion kan alltså förändringen inte sägas ha gått i hypote~en:-3

riktning.

Hypo!eE.. 2
~~~!!~~!~~~_!~~_~~~2~~~~~~~~_~!!!_~J~~~=~~~~~ ~r varit påtagliga med
avseende på externa flöden ( O & E), medan utvecklingen varit den motsatta

för interna (r) flöden.
Detta är rörenligt med de tidigare observationerna.

ÖVergången till tjänste-

resor har varit påtaglig inte bara i de högre lönegradsgrupperna.

Resorna

har särskilt med avseende på interna kontrahenter i stor utsträckning delegerats till den lägsta beslutsnivån.

Den kraftiga b"kningen av personkontak-

terna med driftsenheten på den nya orten har dock överskuggat den totalt
sett svagare Bkningen av tjänsteresorna till interna kontrahenter.
Hypo!es 3

~~!!~~~~~_!!~)~~~l!~~2Z2~~~~::_~~!!_~~!~~~~~~~_!~~_~~~~~~~~~~~~~~~ter har berört de skilda flödestyperna olikartat.
Överföringstendensen har varit starkare för ekonomiskt kontrollerbara (E) än
för interna flöden (r).

Okontrollerbara flöden (O) har inte berörts av över-

föringen.
Detta antas ha samband med möjligheterna till belägenhetssubstitution som berörs nedan.

Även om hänsyn tas till detta är det anmärkningsvärt att oforma-

liserade kontakter med okontrollerbara kontrahenter i Stockholm upprätthållits
i den utsträckning som skett.

Q~_~~!~~~~_~~_~J~~~~~~~~_!~~~_!~_!_~!!~~

!~=~~_~~~~~_~~~_~~~~~~Z2_~~_~!2~!~~~~~_~~~~~~~~_~~_~~~_~EE_~~

~~~~~~~~=~-~~~~!~-~~~~_!_~~~~!~~~-~~!.

47.
HypoteE,.

4

Q!~!!~!~_!:~_~!~~~~~~~~!_{~_!2_~!!!_~~!~~~~~~!_{~_~2 f~refaller
inte ha skett.

Förändringen i motsatt riktning

f~r

interna flöden har tidi-

gare kommenterats.
H~rpoteE,.

5

Q!~~r~~!~_f!~_~~!~~~~~~~~!_~!!!_~!~~~~~~~! har skett i begränsad omfattning.

Då

f~rändringen

gått i motsatt riktning för E-flöden, kan föränd-

ringsstrukturen sägas vara ännu ett indicium på en viss komplementaritet mellan person- och telekontakter.
Hypo~e1!. 6

Q!~!r~!!~_!!~_~!~~~~~~~~!_~!!!_~~!~~~~~~~~! har inte förekommit. Telexkontakter, vars absoluta frekvens varit oförändrad, har tydligen inte utnyttjats som substitut

f~r

något annat media.

!~!~~!~_~!_~~~~!~~~~~~~_~!~~~~~_i~2

4.

H;YE,oteE,. !

~~!r~!!~_~!!!_~~~~~~~~~_~~!~~_E~_~~~_~~~_!~~~!!~~!!~~~~~~ (B 2)
f!~_~~~_E~_~~~_~!~ (B l) har skett för samtliga flMestyper.

Tendensen

är dock avgjort kraftigare rör interna och ekonomiskt kontrollerbara än

ro~

okontrollerbara.
HypoteE,. 2

~~!!~~!~_~!_~~~~_~!~_f!~_~~~~~:r;~!_.?_~_ö_~_i..g_l1__o_r..t:eE
(B 3) är mindre märkbara, med undantag rör interna kontrahenter där de varit
kraftiga.
HypoteE,. 3,~

~!!!r~!~~~~!_~!!!!~~~~~~~_~!!!_~~~~~~~~~~_E~_~~~_~~_!~~~!~~~!~~~!~~~

har varit kraftigast rör ekonomiskt kontrollerbara kontrahenter, vilket

troligen kan sättas i samband med motsvarande överföring av personkontakter.

5.

!~!~!~_~!_~~~~~~~~~~~:!!~~~~~_~~q2

Hypote~ !,~

~~!~~~~~~~~~ har i viss utsträckning överf~rts från E-flMen till O-flöden,

medan
!~!~~2~~~~~~

f"ördelning mellan dessa flödestyper är relativt oförändrad.

48.
Hypotes l,..,i
Personkontakter har i ater utsträckning

---------------

kom~it

att avse I-flöden i stället

far

0- och E-flC5den, medan
!~!~~~~~~~~~~

också här uppvisar en :L...elativt Lfkar-tad f'"ördelning. Den <Skade
andelen personkontakter för I-flöden måste dock sättas i samband med det nettotilIskott av sådana

kontakt~r

som

uppkom~it

på den nya lokaliseringsorten.

Huvudtendenser
Analysens partiella karaktär försvårar mer komplexa tolkningar och med tanke
på den senare multivariata bearbetningen har jag här valt att endast sammanfatta vissa huvudtendenser.
Okontrollerbara flOden har i

beslutsnivå och

h~gre

utsträckning än andra bibehållits på högre

-----------------------------------------------------öve~förts med mer oformaliserade media, samtidigt som anknyt-

----~~--------~----

-----~~--------------------~-------------------------- -- --------- ----------

2!~~~_~!!;_~~~_r~~!~~~~~_~~~~!~~!!~~~t~=~_~~~~~_f~~~~~!·

__
.__
w
•
•
Ekonomiskt kontrollerbara
flöden
har __i ••et~rre
utst~äokhing
de1egerats och_

--

~

~

.~

lokaliseringso~-----------------------------------------------------------_._-_._----_.-

varit möjliga att överflytta till kontrahehter på den rtya
ten.

Beroendet av oformaliserade media förefaller dock vara of'"örändrat.

Interna flöden har utsatts för den kvantitativt starkaste förändringen.

på------------------------------------------------------------

tagligast är den mycket kraftigt ökade kontakten med driftsenheten på den nya

-------------------------------------------~---------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

orten.

Anknytningen till övriga driftsenheter har något rörsvagats och över---------------------------------------------------------------------------flyttats till lägre beslutsnivåer än tidigare.
---------------------------------------------

Övergång till mer formalinerade media - tele, brev, telex - har varit myoket)
-----------------------------------------------~.
__ .• ------------------------begränsad, obefintlig för okontrollerbara flOden. Detta kan tolkas som ett

-------------------------------------------------------- --- -------------f~r hypotesen att en övergång från oformaliserade till formaliserade
------------------------------------------------------------------------media är svår att genomföra för många typer av informationsflöden.
----------------------------------------------------------------stöd

Kortast uttryckt har f"örändringarna i huvudsak gått i en riktning som överensstämmer med föreställnir:gsramen och accentuerat de skillnader mellan flOdestyper och media, vilka var mindre u-t,präglade i utgångsläget.

Jämförelse med liknande undersoKningar
Någon direkt motsvarighet till denna underso"kning har jag inte kunnat finna.

49.
CARLSON (1951) har genomrör-t en studie nom främst avsåg att stuiera 1:'t'.'etagoledares externa och interna kontaktarbete •

Denna bygger på en direl\:t obser -

vation av tidsutnyttjandet , vilket registrerades av veder-bbr-ande VD eller donnes sekreterare.
HGGLl,i1\lD (1953) som stUc.crf.t företagens extcr'na korrtakber- med :>':~~fc:;:, allt T.yl1-

digheter och orgnnisaticner har- utnyttjat muntliga och skriftJ-j C3. ärrtcrv ju:::r
vid vilka Lrrterv j'.J.persone:~n3. får erinra sig frekvens och tidd.tgCn~ f0:: kont~kterna

under gånget år.

Det finns många berBringsplmkter, men också olikheter~ mellan Qessa och föreLäggande studie.

Direkta jämförelser är därför inte möjliga utan omständli-

ga redogörelser för likheter och olikheter i inriktning,
och datainsamlingsmetodik.

De m&;te descutom baseras på andr-a type:i.:' av data-

material än det här redovisade.
i ett senare sammanhang.

v~riabelutformning

Jag h3.I' de.rför val t att behand'la (',:}nna fråga

på jämförbara punkter förefaller dock resultaten

väl förenliga med varandra.

Fdrenk1ad sammanfattning av undersökningen och dess resultat

De i studiens inledning skisserade resonemangen bygger på en lång rad antaganden.

Många av dessa kan relateras till redan etablerade teorier elle:-

empiriska resultat, andra är svårare att belägga.
Antagandena om informationsöverföringens karaktär hör till den senare gruppen,
främst därför att metoderna för att empiriskt studera dessa flöden mellan företag ännu är outvecklade och oprövade.
ses som ett

bidr~e

Denna under-söknfng får i första hand

till detta utveck]hgsarbete.

Utflyttningen av ett koncernföretags huvudkontor från stockholm till en ett
lO-tal mil avlägsen stad med ca 100.000 Lnv , gav möjlighet till en jä.>nföra.Y!de
intensivstudie av dettas kontakter med om\7i::-lden.
rdre och

8

måna~er

efter utflyttningen.

Dessa uppmätrcee 4 månader

Avsikten var bl.a. att genom ett

studium av enhetens anpassnfng till de fl:rändrade förutsättningarna eöka isolera mer generella skillnader mellan olika flödestyper.
studien skilde på flöcen vilka ~r.Uu~öt centraler~~eten till de ~~~~_E~~~~~~~~~
anläggningarna, flöden som anknöt; enheten till Levez-arrcör-er- och kunder samt

--------------

flöden vilka anknöt enheten till

nt satuonei- etc.

~~~~_2?:~~

-----------------------

som myndigheter, forskningsorga-

50.
Fl~~n. käI'aktäri~~rades med_avse.en~e __på;1?l.a..~!~!!S12!I2§~!!!~Qt~_~~I:!_~!~I2!~

samt bes1utsni vå och funktion rår de befattni~3hava~e som genomrört kontakten.

--~---------------------

Genom understlkningsformulär och insamlande av intern dokumentation kunde i
princip samtliga kontakter med omgivningen via telefon, telex, brev samt di-

--------------------

---_._--

~~~~_E~~~~~~~~~

bli föremål rår observation under en månadslång period vid
vardera Undersökningstillrållet.

Några resu;ltat
l.
De tre tyPerna av flöden uppvisade olikheter i väntad riktning:

il

Kontakter med utomstående organ som ~~!~~~~~~L_!~~!~~~~:_~~~_f~~~~
ningsorganisationer etc. berör huvudsakligen de högsta beslutsnivåe~-

-------------------

--------------------

na och sker i ~~~~ utsträckning genom ~!~~~~_E~~~~~~~~~~.
iii

Kontakter med ~~~~~_~~~_!~~~!~~~~~~ berör något !~~~_~~!~~~I2!~~~~
och överro~s i I2~~~_~~~~ utsträckning med ~~!~f~~_~~~_~~~~.

iiil Kontakterna med ~~~~_~!f~~~~~~~ berör h~~dsakligen de !~~~~_~~

s1utsnivåerna och överfb~s i stor utsträckning med mer 'avståndso----------------------------känsliga' media som telefon och brev.

----------------

Dessa olikheter kunde uppmtttas vid båda undey.S~kningstillfällena trots omlokaliseringen och det årslånga uppehållet mellan mätningarna.
2.

Omlokaliseringen här i vissa avseenden ~22~~~~~:~~ densa o11kheter~
il De h~gsta beslutfattarna har trots kraftigt ~kade restider upprtttthållit kontakterna med utomstående organ men delegerat kund- och
leverartt~rkohtakter till medelhög nivå.

iii Kontakter med egna driftenheter har på motsvarande sätt delegerats
från medelhöga till lägre nivåer.
iiil ÖVergång till telefon- och brevkontakter har skett endast rår kon-

takterna med egna driftenheter samt i lägre utsträckning fBr kunder
och leverantörer.

3.

Telexkontakterna berördes inte av omlokaliseringen.

Tidigare studier av verkställande direktörers och företagsledningars arbe-

te, har visat att dessa ägnat över hälften av sin tid åt kontakter med omvärlden, förberedelsetider oräknade. Den här r-edov dsade studien visar att

51.
detta gäller Gt01.. . a grupper också utanför' före"taS2lcdningcn i snävai-e me-

k:~af·tigt påver-

mening. J/ Valet av lokalisering förefaller alltså kunna
ka

arbetBförhållan~en

oCh -resultat fur stora

delcu~ ~!

personalen inom

en beslutsenhet..
4.

For-tsatitaunder-aökntngaz- kan genomrör-as med.

rclat~vt

lil,0~1

in;::;atn av per-

sonaIoch andrn resur8er.
Slu;tEatse!'
Resultaten [i.r allts3- f"0::'3nlig?. med den bild

8.'1 l.~tv€~klinGc:n

ccm tid:i.gC.!'0

skisserats.
Dett?-

inneb~~

att 8tt oKat

inform~tions-

och samordningsbehov rr.ellen och inom

företag kan ta sig uttr'yck i en fortlöpende

~m:slig

koxcerrtr-at.t on av bOfJluts-

enheter inriktade på personkontakter med varandra och med myndighet.er, organisationer och forskningsorgan.
kan ofta

kompletter~

Behovet av kund- och leverantörkontakter,

men mera sällan dominera denna utveckling.

Ökade inslag av teletekninka hjälpmedel kan underlätta denna

r~ocess

ge!lom att frigöra besIut.senheter- och driftsenheter från var-andr-a.

främst

Driftsen-

heter kan vinna rdrdelar med hänsyn till persona1- och belastningsutjämning
i anslutande eller avskilda koncentrationer domineraue av likffi'tade enheter.
Lokalisering av dr1ft.senheter i 'isolerade' lägen kan kräva

nycl~et

stora eller

mycket stabila produktionsvolymer.
Allt detta får naturligtvis ännu endast betraktas som en samling arbetshypoteser med viss verklighetsanknytning.
empiri~ka

Fortsatta och omfattande teoretiska och

studier är nödvändiga för att belägga dem.

Sedan denna rdrsta undersoKningsetapp nu avslutats,

kom~r

jag att i rdljande

kapitel diskutera en databearbetningsmetodik, som förefaller ge goda möjligheter att fullfölja arbetet.

tl Jfr

CARLSSON

(1951) och HÖGLUND (1953) och s. 49

52.
Bilaga 6:1
REBULTAT

FRÅN RmE-MÄ'OONGFN(FO)

Personkontakter (M l)

o
:>B l
A 21-21
A 15..;20

Ll
L2
L3

(%)

E

(%)

I

(%)

12 (31) 16 (40)

12 (29)
21 (54) 12 (30) 27 (66)
6 (15) 12 (30) 2. (5)
39 (100) 40 (100) 41 (100)

Tot

(%)

40
60
20
120

(100)

46

(,s)

(3')
(50)
·(17)

Funktion-Avdelningsgrupp-----------------------~!!~~~!~~~_~~q2

Administration; pe~!onal
fBrs. m,m.
AG l 16 (41) 18 (45) 12 (29)
Produktutveckling
licensfr. m.m.
AG 2 13 (33) 13 (32) 18 (44)
Projektering, produktionSledn. m.m,
AG 3 la (26)
9 (23) 11· (27)
39 (100) 40 (100) 41 (100)

120

25 .-(64) ~7 (67) 16 (39)
7 (18) O (O) 4 (la)
7 (18) 13 (33) 21 (Sl)
39 (100) 40 (100) 41 (100)

68
11
41
120

(100)

37 (92) 34 (83) 101
6 (15) O (O) l (2) 7
3 (8) 3 (8) 6 (15) 12
39 (100) 40 (100) 41 (100) 120

(84)
(6)
(la)
(100)

14 (36) 13 (33) l
(2) 28
25 (64) 27 (67) 40 (98) 92
39 (100) 40 (100) 41 (100) 120

(23)
(76)
(100)

Stockholm
Flyttningsmålet
övriga orter

Bl
B2

B3

44
30

(25)
(100)
(57)
(9)
(34)

M<Stesort (p)

-.-~-.--------

Stockholm
Flyttningsmålet

P l

övriga orter

P

P

2
3

30

(77)

~~~~~!~_{~2
Utgående (RF,lo)
Ingående (RE=<)

R l

R2

.. 53.

Bilaga 6:2
RESULTAT FRÄN FÖRE-MÄTNINGEN (FO)

Telekontakter (M 2)

>B 1
A 21-27
A 15-20

L
L
L

o
1 72
2 163
3 133
368

(%)

E

(%)

(20) 31 (10)
(44) 112 ()6)
()6) 170 (54)
(100) 313 (100)

I
49
280
245
574

eo

Tot
(12)
(8) 152
(45)
(49) 555
(43)
(43) 548
(100)1255 (100)

(%)

~~!~~_:_~~~~~!~~

~~~~~!~~~~!~~~_~~~2

Administration, personal
förs. m.m.
AG 1 189
Produktutveckling, 1icensfr. m.m.
AG 2 61
Projektering, produktionsledn. m.m.
AG 3 118
368

(51) 133 (42) 297 (52) 619

(49)

(17) 53 (17) 150 (26) 264

(21)

(32) 127 (41) 127 (22) 372
(100) 313 (100) 574 (100)1255

(30)

(100)

~~!~~~~~_~feE_~~~~~~~~L_{~2

stockholm
Flyttningsmålet
Övriga orter

()8)
250 (68) 173 (55) 57 (10) 480
B 2
33 (9) 10 (3) 128 (22) 171 (14)
(48)
B 3 a5 (23) 130 (42) 389 (68) 604
368 (100) 313 (100) 574 (100)1255 (100)

B l

~!!~~!~6_:_!~~!~~!!_{!2
Utgående (lp ringde upp) I l 197 (54) 175 (56) 309 (54) 681
Ingående (Kontrahenten ringde
upp)
I 2 171· (46) 138 (44) 265 (46) 574
368 (100) 313 (100) 574 (100)1255

(54)
(46)
(100)

55.
Bilaga 6:4
RESULTAT FRÅN EFTER-MÄTNINGEN (Fl)

Personkontakter (M l)

o
>B l

A 21-27
A 15-20

L l
L
L

2
3

(%)

E

(%)

I

12 (2'7) 3 (8) 30
23 (52) 18 (50) 70
9 (21) 15 (42) 28
44 (100) 36 (100) 128

(%)

Tt~

(23) 45
(55) 111
(22) 52
(100) 208

(%)
(22)
(53)
(25)
(100)

~~~~~_:_~~~:!~~~~~~~~

~~!~~~!~~~_{~q2
Administration, personal
fC5rs. m~m.
AG I 18 (41) 9 (25) 24 (19) 51
Produktutveckling,. 11censfrågor m.m.
AG 2 4 (9)
3 (8) 45 (35) 52
Projektering, produktionsledn. m.m.
AG} 22 (50) 24 (67) 59 (46) 105

(24)
(25)

44 (100) 36 (100) 128 (100) 200

(51)
(100)

20
15
9
44

12 (33) Il (9) 43
13 (36) 103 (80) 131
Il (31) 14 (n) 34
36 (100) 128 (100) 208

(21)
(63)
(16l
(100)

13
171
24
208

(6)

(82)
(12)
(100)

14 (32) 15 (4~) 36 (28) 65
30 (68) 21 (58) 92 (72) 143
44 (100) 36 (100) 128 (100) 208

(31)
(69)
(100)

~!~~~~~~_~f~~~~~~~~~~~2_~~L
stockholm
Flyttningsmålet

B

Övriga orter

B

Stockholm
Flyttningsmålet

P l
p 2

Övriga orter

p 3

B l

2
3

(45)
()4)
(21)
(100)

4 (Il) l
(l)
35 (80) 23 (64) 113 (28)
l (2) 9 (25) 14 (Il)
44 (100) 36 (100) 128 (100)
8

(18)

~!~~~~~lL {~2
Utgående (RE 1= O)
Ingående (RE = O)

R l

R2

56.

RESULTAT FRÄN EFTER-MÄTNINGFN (Fl)
Telekontakter

CM

2)

o
>B 1
A 21-27
A 15-20

(%)

L 1 50 (14)
L 2 178 (51)
L :5 121 (35)
349 (100)

E

(%)

I

(%)

T·~t

(%)

15 (5) 41 (7) 106
123 (42) 268 (46) 569
154 (53) 276 (47) 551
292 (100) 585 (100)lZ!_'S

(46)
(45t
(100)

(54) 107 (37) 318 (54) 615

(50)

(12) 69 (23) 110 (19) 221

(18)

(34) 116 (40) 157 (27) 390

(32)
(100)

(9)

~!!~~_:_~!~~!~!~~~~EE

!!!~~!!~~!_{~q2

Administration, personal
förs. m.m.
AG l 190
Produktutveckling, licensfr~or
AG 2 42
Projektering, produktionsledn.
AG 3 117
349
Stoc~dlOlm

Flyttnlngsmå1et
ÖV1'iga orter

(100) 292 (100) 585 (100)1226

B l 194 (56) 135 (l~6)
B 2 64 (18) 39 (14)
B3 91 (26) 118 (40)
349 (100) 292 (100)

55 (9) 38)~
142 (24) 245
388 (67) 597
585 (100)1226

(31)
(20)
(49)
(100)

~!~!~!~_:_!~!!!~!!!_~!2

Utgående (Ip ringde upp) I l 212 (61) 168 (58) 294 (50) 674
Ingå6nde (Kontrahenten ringde upp)
I 2 137 (39) 124 (42) 291 (50) 557
349 (100) 292 (100) 585 (100)1226

(55)
(45)
(100)

57.
Bilaga 6:6

REmJLTAT FRÄN EFTER-MATNINGEN (Fl)
Tjänsteresor (M 3)
O och E

(%)

I

14

(27)

29

(56)

9
52

(17)
(100)

3 (4) 17
23 (28) 52
56 (68) 65
82 (100) 134

(48)
(100)

(8)

21

(16)

14 (17)

30

(22)

(42)
(100)

61 (75) 83
82 (100) 134

(62)
(100)

(29)
(2)
(69)
(100)

Il

(%)

Tot

(%)

~~~!~~~~!!!_:_~~~~~~_{~2

>B l
A 21-27
A 15-20

L l
L2
L3

.(13)
(39)

~~!~~_:_~!~~~!~~~ee-

~!!~~~!~~~ __ {~Q2

Administration, persffilal
förs. m.m.
AG l 14
Produktutveckling, 11censfrågor m.m.
AG 2 16
Projektering, produktionsledn. m.m.
AG 3 22
52

(27)

(31)

7

~~~~~~_{~2

Stockholm
Flyttn1ngsmålet
Övriga orter

P l
P2
P 3

15
l

36
52

(13)

26

l
71 (87) 107
82 (100) 134
O

(O)

(19)
(l)
(80~

(100)

58.
Bilaga ~:~~;
MEDIAS F5'RDELNING PÅ FLöDESTYPER

o
i/

(%)

E

(%)

I

(%)

Tot

(%)

~~~_(!_Q2

Person.
Tele

Ml
39 (32) 40 (J3) 41 ()4) 120
M 2 368 (29) 31' (25) 574 (46}1255

Brev
Tjänster.
Telex

M
M
M

4
3
5

67 (22) 111
37 (32)

(~)

(100)
(100)

118 (40) 296 (100)
77 (68) 114 (100)
601/

ii/ ~~'!~_~!_!2
44 (21) 36 (17) 128 (62) 208 (100)
2 )49 (28) 292 (24) 585 (48)1226
(100)
4 18 (25) 88 (i\!~) 147 (47) 313 (100)
82 (61) 1}4 (100)
3
52 (39)
612/
5

Ml

Person.
Tele
Brev

M

Tjänster.

M

Telex

M

M

11 Därav 25 ingående och 35 utgående
2/ Därav 26 ingående och 35 utgående

59.

KAPITEL 7

EN VIDAREUTVECKLING - DATABEARBETNING MED LATENT PROFIu\NALYS

I föregående avsnitt presenterades en partiell redovisning av det insamlade
datamaterialet~ Önskemal ofu att i stället samtidigt beakta

ett större an-

tal variablers samverkan har ofta framf~rts inom samhällsvetenskaperna.
De metoder som stått till buds har dock ofta varit alltför arbetskrävande,
särskilt då stora datavolym~r måste behandlas.

HAtiga multivariata metoder,

exempelvis generaliserad variansanalys och diskrim1.nantanalys, kräVer dessutom för strikt tillämpning att antaganden om normalitet och linearltet varit uppfyllda"
På områden med ofullständig teoribildning och outvecklade mätmetoder kan
förutsättningar av dessa slag ofta inte uppfyllas.

Detta kan innebära ett

ofullständigt outnyttjande av datamaterialet för explorativa syften eller
risker för feltolkningar vid hypotesprövning.
Användandet av metoder med mindre restriktiva fördelningsantaganden, ofta
kallade fördelningsfria metoder, har hittills hämmats av den matematiska och
berl:lkningsmässiga komplexitet som uppkommito

Databehandlingstekniken har

emellertid skapat nya möjligheter att praktiskt utnyttja de metoder ftfr svk,
latent strukturanalys , som utvecklats av b Lva , IAZARSFELD (1950), T WANDER;'
SON (1954), GREEN (1952) och GIBSON (1955,1959) .•
Den databearbetning som här kommer att redovisas bygger på en metod för latent profilanalys (LPA) som utvecklats och programmerats för databehandling
av fil.kand. Bertil Mårdberg, PA-rådet, Stockholm.

Latent profilanalys kan

sägas vara ett specialfall av latent strukturanalys (LSA) och skiljer sig
från den hittills mer vanliga Latent Class Analysis (LCA) genom att arbeta
med kontinuerliga i stället för med dikotoma variabler.

60.
Latent profilanalys är endast en av de metoder som står till buds och den
har ännu kommit till begränsad praktisk användning.
lertid ha stora användnings- och
diet av de

som

fl~den

f~rbinder

Den

utvecklings~jligheter

f~refaller

emel-

inte minst vid stu-

~retagsenheter.

Det slutliga valet mellan latent profilanalys och alternativa metoder måste
grundas på omfattande teoretiska och metodologiska
minst på praktiska
dik.

Det skulle

f~rs~k

att

f~ra ~r

f~rena

~erväganden

samt inte

datainsamling och databearbetningsmeto-

långt att här gå in på

jämf~relser

mellan latent

profilanalys och alternativa metoder som variansanalys, diskriminantanalys
etc.

Jag har i stället valt att på denna punkt hänvisa till MÅRDBERG (1966)

och GREEN (1962).
Den bearbetning av datamaterialet med latent profilanalys som här kommer att
redovisas är i

h~g

grad av

f~rs~kskaraktär.

praktiska erfarenheter av metodens

Avsikten är i

m~jligheter

utnyttjas i det fortsatta arbetet.

Den får

f~rsta

hand att få

och begränsningar, vilka kan

d~rf~r

ses mer som ett komplement

än som en ersättning till den databearbetning som tidigare redovisats.

ÖVer-

ensstämmelse eller avvikelser mellan de båda bearbetningarnas resultat kan
ge underlag
~r

f~r

arhetet med att formulera hypoteser som senare kan utsättas

en mer strikt

LPA-metodens

pr~vning

i

st~rre

skala.

inneb~rd

En mer ingående beskrivning av beräkningsmetodiken ges i appendix F, som återger ett avsnitt i Mårdbergs arbete, samt i de tidigare angivna referenserna.
I princip kan metodens arbetssätt beskrivas på följande sätt:
De empiriska obssrvationerna
de dimensioner som varit

f~rdelas

f~remål ~r

med avseende på sina värden utefter

observation.

Om observationerna åskådligg~rs genom sina lägen i en t~nkt rymd, i vilken
antalet dimensioner överensstMmmer med antalet observerade variabler, kommer samspelet mellan de direkt observerbara, s.k.
ta sig uttryck i

~~~~~~!~8~~

~~~!~~~~~

variablerna att

av varierande form och storlek.

Med utgångspunkt från vissa grundläggande antaganden om dessa
egenskaper är det

m~jligt

att finna de latenta, dvs. icke direkta observer-

bara kombinationer av variabelvärden 8o~-~;;;~täriserar dessa
--------------------~----------

11

fört~tningars

f~rtätningar.ll

Dessa grundl~ggande antaganden innefattar ett krav på att de observationer
som ingår i en grupp, och dMrmed bildar en profil, skall vara lokalt oberoende. H~rmed avses att evvikolser i olika ~ariablcr frun profilittrdenp.-skåiivara oberoende av varandra.

61.
De latenta kombinationerna av

variabelv~rden, h~r

kallade

ger nllts& uttryck för arten och omfattningen av det

!~~~~~~_e~2!!!~~'

!~~!e~!

som inom det

studerade datamaterialet förekommer ~~!!~~ de ursprungliga, ~~~!!~!~~_!~~!~~
!~~~. De möjliggör därmed en klassificering av datamaterialet i grupper
inom vilka observationer ~r likartade med avseende på de ~~~!!~!~~_!~~!~~
lerna.
En sådan empiriskt grundad klassificering har många teoretiska och
- ....

_-

praktiska anvMndningsområden, vilka senare kommer att beröras.

~.1}__~~.JI!E1.!JJ...e.!..i..n.&

Ett exempel med viss anknytning till den kommande resultatredovisningen avser att illustrera den praktiska tillämpningen.
Antag, att analysen avser att studera samspelet mellan några variabler som
beskriver de informationsflöden som förbinder en studerad enhet A med ett antal andra enheter, vilka här generellt betecknas Q.
~=~_q, ~!~!~!!~~~~~~ mellan A och

de

~~~!!~!~~

Beslutsnivåerna inom A

----------------------

Q samt den tid kontakten

kr~vt antas vara

variablerna, som varit föremål för direkt observation.

Bearbetningen av de empiriska observationerna har

h~r

antagits ge upphov till

tre skilda latenta profiler.

--- --------_

......•.•

~Eifesta var~~bler:

-._...
(2) (3)

(1)

l. Beslutsnivå inom A
2. Tidsavstånd A-Q
3. Kontakttid
4. Beslutsnivå inom Q
I den grafiska framställningen har de latenta profilerna inritats och markerats med (l), (2) respektive (3).

Varje profil beskriver alltså ett av de

samspel som råder mellan de manifesta variablerna.

anger hur stor andel av observationerna som h~nförts till viss
profil.
2/ Variablernas v~rden har h~r endast angetts på en skala med "låga" respektive "höga" vMrden som ändpunkter. Om de manifesta variablerna uppmätts
efter en kvotskala är det dock möjligt att ange också de latenta profilerna efter en sådan skala.
l/

p-v~rdet

62.
Den profil som markerats med (l) har p-värdet 0"5,, vilket innebär att 50 %
av observationerna kan hänföras till flöden som förbinder låga beslutsnivåer
inom A och Q med varandra.

Dessa flöden utmärks också av långa kontakttider

och långa tidsavstånd mellan A och Q.
på motsvarande sätt visar profilerna (2) och (3) att flöden som berör höga
beslutsnivåer inom A antingen utmärks av långa tidsavstånd till Q" långa
kontakttider samt höga beslutsnivåer inom Q eller av korta tidsavstånd från
B och lägre värden på kontakttid oah beslutsnivå inom B.

Dessa båda typer

av flöden utgör 35 respektive 15 % av totalantalet kontakter.
Bearbetningen ger alltså möjlighet att hänföra !~~~~~~!~~~~!~~~~ till inbördes likartade grupper" vars sammansättning och vanlighet kan beräknas.
Antalet manifesta variabler kan som tidigare nämnts ut.ökas och dessa kan
avse såväl direkt observerbara förhållanden som material insamlat genom intervjuer" exempelvis bedömningar av kontakters resultat.
Sedan de latenta profilerna bestämts är det också möjligt att identifiera
de !~!!!~~:!!~_~~~:~~~!~~:~ som ingår i respektive profil.
Därifrån är steget inte långt till att studera vilka !~~!~!~~~!!~_~~~~~~~
inom A och Q som givit upphov till dessa observationer. Likheter och olikheter mellan på detta sätt bestämda grupper av befattningshe.vnre kan göras
till föremål för fortsatt studium inom eller utom LPA -metodens ram.
Den i det följande redovisade bearbetningen avser endast en första prövning
av användningsmöjligheterna.

LPA-rnetodens tillämpbarhet
Den kanske viktigaste !~~~!~~ vid tillämpningar av LPA på informationsflödesmätningar i större skala är möjligheten att förena det nödvändiga
kravet på kondensation av data med möjligheterna att bevara information om

----------------------------------------------

såväl nivå" mönster och spridning hos variablerna.
Särskilt för explorativa studier innebär möjligheterna till ett studium av
de enskilda variablernas ~!~~!~~~~!~~~!~~~~mellan de latenta klasserna en värdefull möjlighet att successivt omkonstruera och utvärdera olika
beskrivningsmodeller.

63.
m~jlighet

Då LPA kan tillämpas också på relativt små dclmaterial ger detta
att simultant

inf~ra

ett stort antal variabler i analysen.

En betydelsefull ~~~~~~! är dock att metoderna f~r mer stringent !!~~!!!~~~:!
testning ännu ej är färdigutvecklade, men innebär att metodens användbarhet
_ .• - . • . • ._ .•.te

för hypotesprövande syften ännu Mr begransad ,
Då mitt syfte är uttalat explorativt Mr denna nackdel dock ej tUngt vägande
i jämförelse med de potentiella fördelarna.

Metodiken Mr som tidig&re nMmnts nyligen utvecklad och den här genomförda bearbetningen utgjorde en av de första produktionskörningarna (juni. 1966).• Detta
innebar att

det ursprungliga .variab.leurvalet .- konkretiserat i undersöknings-

formulären- inte var anpassat till denna bearbetningsmttjlighet.

En viss om-

formulering av undersökningsmodellen var därför nödvändig, vilket, trots att
variabeldefinitioner och urval bestämts med hänsyn till en mer konventionell
bearbetning, visade sig vara relativt enkelt genomförd.
Rek.onstrukt:ionen av modellen har dl:tremot: inneburit att den här redovisade be-

... _-

arbetningeninte är representat:iv i meningen, att den endast delvis utnyttjat
-~--.--~-,.--_

LPA-metodens möjligheter.

Framtida bearbetningar kan exempelvis utnyttja för

närvarande upptill 40 rangordnade variabler och hMnföra individuella ip till
de genom beräkningen ·fastställda profilerna.
LPA-metoden kan, som tidigare nämnts" arbeta med kontinerliga variabler, medan

.i den ursprungliga modellen ingick huvudsakligen dikotoma variabler..

Omarbet-

ningen skedde i följande stes':
il

9variabler,nMmligen M, R, I, AG, L, KG, B, T och F utvaldes.

Variabeln

P (mötesplats) uteslöts då den endast berörde l media, nämligen personkontakt,

ul Media l och 2 medtogs, medan övriga media uteslöts på grund av att de
inte blivit föremål för hålkortsbearbetning.

iul Variablerna M, R(!) och F utvaldes för avgrMnsningen av delgrupper omfattande alla möjliga kombinat;i.oner av variabelvMrden (8)..

På grund av

dessa variablers kvalitativa natur ansågs de inte lämpade för .en bearbetning som implicerade rangordningar.
följande avgränsningar:

De olika delgrupperna fick då

64.
Media l
Ftlre (F O)

Media 2
Före (F O)

Efter (F l)

Efter (F 1)

l)

I

II

Utg. (I l)

v

VI

Tng , (R 2)

III

IV

Ing. (I 2)

VII

VIII

Utg~ (R

ivl

Inom de 8 delgrupperna definierades följande rangordnade variabler:
l.

~~!~~~~!~~!~~~~

avser att m~ta i vilkzn utstr~ckning
delegering av ip:s kontaktarbete

(Dg)

l~grenivåer.

skett till
2.

.
.....
11
Produktionsn~rhetsgrad

----------._._--------

Ll--,)oL2'~L3

(Pg)

avser att

m~ta

i vilken

utstr~ckning

överföring av ipts kontaktarbete
skett till funktioner som antagits
mer associerade med den fysiska produktionen.
AG l

~ AG 2

'--7 AG

3

avser att mMta i vilken

utstr~ckning

kontakter överförts till kontrahenter tillhörande kontrahentgrupper som
antagits vara mer internaliserade,
KG l ~ KG 2 ~ KG 3
avser att

m~ta

i vilken

utstr~ckning

överföring av kontakter skett tiU
kontrahenter med belMgenhet på större avstånd frÄn Stockholm.
Bl---7-B2~B3

5-. ~~!~~!2~!~~~2_::;.!!!!~~!~e~2

(Rg) avser att mtlta i vilken ut sträcknfng
överföring av kontakter skett till
k0ntr~hc~t~r ~ed vilk~r~lationerna

varit mer formella" dvs, tilltalsordet

"Ni" i stttllet för "Du" har använt s,

11

Motiveringen till variabelutformningen bör ha framgÄtt av diskussionen i
tidigare avsnitt, se exempelvis kapitel 5, men variabeln Pg,ProduktionsnMrhetsgrad kan vara nödv~ndig att kommentera i detta sammanhang.
Utformningen av denna kan kriteras av flera skä L, För det första Mr redan
den grundlttggande variabien, Avdelningsgrupptillhörighet (AG), ett mycket
tvivelaktigt operationellt mått på den !syftade dimensionen - Funktion.
Till detta kommer att antagandet om att olika funktioner avdelningstillhörigheter skulle kunna rangordnas med avseende på sin antagna nttrhet till
produktionsprocesserna på det s~tt som hMr skett med stor sannolikhet up~
visar mycket låg validitet, dvs. det finns stor anledning att tvivla på att
variabelns v~rden m~ter det de uppges mttta.
Denna uppenbara svaghet i:tr en direkt följd

:1'7

den

.!?$Ea~,~

grova

op~~ationel·.

65.
~er~kningarnas

genomförande

Datamaterlalet bearbetades på GE 625 i 8 delkörningar, en för varje delgrupp.
Från

il

varje delkörning erhölls i följande ordning:
En produktmomentkorrelationsmatris, vilken beskriver sambandet mellan
de manifesta variablerna. (Se bil.

7:9-10)

iiI En sammanatiäl.Infng av mede lvärden och standardavvi.kelserna för variablerna. (Se bil. 7:7-8)
iiil En utgångsmatris, avsedd att ge underlag för de följande itertionerna.
(Eigenvectors and eigenvalues of R(O).)
ivl

Redovisas ej

h~r.

5 iterativa matriser avseende 2, 3 respektive 4 profiler, vilka återgav
variabelv~rden
medelv~rdet.

för respektive profil uttryckta i standardavvikelser från

Urvalsprinciperna vid redovisningen av dessa diskuteras ne-

dan.

vI

En

sammanst~llning

av

v~rden

för var och en i körningen ingående obser-

vation, avsedd att ge underlag för
tioner till mest

n~rliggande

h~nförandet

profil.

av individuella observa-

Detta material redovisas dock inte

h~r.

y-ryalet av profiler
Den iterativa processen gav upphov till ett stort antal alternativa profilbest~mningar.

I samråd med programmets upphovsman, B. M!rdberg, valdes

följande i viss mening godtyckliga principer för valet mellan dessa.
Inom varje delgrupp v~ljs den interation som maximerar antalet profiler,
under iakttagande av restriktionerna att ber~kningsfelet~ 0,00001 samt
att p ::::::-0,05 för samtliga profiler.l!
Den

förstn~mnda

restriktionen avser att eliminera iterationer

ten med avseende på

ber~kningsarbetet ~r otillfredsst~llande,

ser att eliminera profiler som

11

~r

d~r

reliabilite-

den senare av-

ointressanta på grund av sin låga frekvens.

lä aefinition, som valdes i den grundl~ggande undersökningsmodellen. Variabeln kommer d~rför att utnyttjas endast som en kontrollvariabel, för vilken
endast förekomsten av för~ndring eller icke för~ndring kommer att studeras.
Ber~kningsfelet best~ms genom en i programmet ingående j~mförelse mellan
resultat erhållna genom två skilda numeriska ber~kningsmetoder.
p betecknar frekvenssannolikheten

för en viss profil.

Mer stringenta definitioner återfinns i Mårdberg (op.eit) s, 51-53.

En urvalsprincip som tog hänsyn till i hur hög grad de teoretiska profilvärdena anpassade sig till de empiriska observationerna skulle varit att
töredrä. Metodiken för bestämningen av dessa överensstärnmelsemått var dock
vid tiden för bearbetningen (~åren

1966)

inte färdigutvecklad.-En senare

version av programmet ger dock denha möjlighet.
~iperna

för resultatredovisning

Programmet beskriver de latenta profilerna i form av antalet standardavvikelser från medelvärdet för var och en av de manifesta

variablerna~

Med

kännedom om dessa medelvärden och standardavvikelsens storlek är det möjligt att estimera profilernas 'absolutvärde' genom att produkten av profilvärdet (z) och standardavvikelsen (s) adderas till medelvärdet.
Dvs. x =

X+

z. s.

Dessa 'absolutvärden' har lagts till grund för framställningen av profildiagram av den typ som tidigare beskrivits. Då de ursprungliga mätningarna
ej skett efter enkvotskala har absolutskalan avsiktligt utelämnats eftersom den kunnat ge intryck aven falsk precision. ~:~~~_~~~~~!~!~~~~_~~:~:
!!~~_~~~_~~~!~~~!~~_!_~!!~_7!!:g_~~~_~~_~!~~~~_~~~_~~~~~~~~_~~~!~!~~

~:~-~:~-~:~~~!~-~~!~~:~.
Några utgångspunkter för analysen
Datamaterialet uppdelades som tidigare nämnts i åtta delgrupper före databearbetningen. Anledningen till denna uppdelning var att de variabler som
beskrev undersökningstidpunkt, media och riktning var av sådan natur, att
jag ansåg det olämpligt att bearbeta dem tillsammans med övriga variabler "
vars värden kunde ses som uppmätta på en ordinalskala. Denna uppvägning
medför dock att resultaten framkommer som åtta profildiagram, vars Jämförbarhet är begränsad. Profilernas ~!!~ och ~e~!~~ är i princip inte jämförbara mellan delgrupper i avsaknad aven kvotskala som grund för jämförelsen.
Då problemet är specifikt för den här föreliggande bearbetningen och kan
undvikas genom en variabelutformning som medger en gemensam bearbetning
av datamaterialet skall jag inte fördjupa mig i det här.
En strikt tolkning av profildiagrammen skulle dock i föreliggande fall få
begränsa sig till jämförelser mellan profilernas

~~~~~~~

vid olika tid-

punkter och för olika media och flödesriktningar. Någon logisk grund för
identifierandet av vilka profiler som 'motsvarar' varandra inom de olika
delgrupperna finns inte heller.

67.
D~

jag i det följande

jM~för

båda mMttillfMllena med

profilernas mönster, spridning och nivå vid de

utg~ngspunkt

betraktas som ett försök till att

från deras 'vanlighet' får detta enbart

systematisera beskrivningen och pröva den-

nas anvMndbarhet. ~~~!~~~~_~~_~~E_!!~~~_~~_~!!~_~~_~~;~~~:!~~~!~;!~ee~E_~~~
kan IMggas till grund för formulerandet av hypoteser med en rMckvidd utöver

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Detta in----~

det hMr studerade fallet och vars element Mr inbördes förenliga.

nebMr att jag valt att utnyttja den frihet vid tolkningen som undersökningens
försökskarakt~r

och det explorativa syftet medgett.

De invMndningar som kan

riktas mot förfaringssMttet kan och bör dock beaktas vid senare och mer strikta tillMmpningar av latent profilanalys.

~al~s

av

Erofiler~

..

~m~r~l~c:... f2R.!

:.. EFTJ~~_JF_O...; _F2 J)

l/

Personkontakter (F O - F l) (Totalt = 309)
- -- ----2/
1.1
~E~~~~~~-~!-7-:-!-!~-~-!l-~-!2(N = 28 respektive 54)
1.1.1. Profil I (p2 = 0,92 respektive 0,87)
l.

-

-

--

~~!~~~;!~~~~!~~~~

-

(Dg) har stigit, dvs. en större andel av kontaktar·

betet har överflyttats till ltlgre lönegradsnivåer.
Internaliseringsgraden (Ig) har stigit mycket kraftigt, dvs. tyngdpunk-----------------~----

ten i kontaktarbetet har överflyttats till Ekonomiskt kontrollerbara

(KG 2) och Interna (KG 3) kontrahenter.
BelMgenhetsgraden (Bg) har sitigt mycket kraftigt, dvs. kontaktarbetet
----~------------

avser i större utstrMckning kontrahenter beltlgna
d~n ~amla

p~

större avstånd från

.lokaliseringsorten.

!!!!E~!~~:~~E

(Rg) Mr övervMgande Ni, dvs. relationerna (vid F l) Mr

övervMgande formella, vilket kan sammanhMnga med den ökade delegeringsgraden och en stor andel nyligen etablerade kontakter.

1.1.2. Profil 2 (p

= 0,085

respektive 0,074)

~~!~~~;!~~~~;~~~~ Mr också i detta fall högre.
!~E~;~~!!~~;!~~~~:~~~~har

dMremot sjunkit kraftigt, vilket kan ses
som en reaktion till den generella utvecklingen.

~~!~~~~~~~~~!~~~~ har

ökat kraftigt, vilket kan tolkas som en orientering
mot övriga Sverige (B 3).
!!!!E~!~~;~~~

Mr Mven hMr Ni, i samma andel som i profil l.

Ii-Vari;beln ProduktionsnMrhetsgrad (Pg) har medtegits i de grafiska profilerna på grund av dess funktion av kontrollvariabel. Även om några preciserade
uttalanden inte Mr möjliga, kan det vara av vMrde att studera om den förMndrats eller icke.
2/ p-v~rdet anger hur stor andel av observationerna som kunnat hMnföras till
respektive profil. N-vMrdet anger antalet observationer inom delgruppen.
p • N anger således det absoluta e.ntalet obse~lationer som kunnat h~nfUras
till viss profi:.

68.

= 0,06)

1.1.3. Profil 3 (p
Denna profil

~r

nybildad.

Delegeringsgraden (Og)

~r

Bel~genhetsgraden

l~gre ~n

(Bg)

högre, Internaliseringsgraden (Ig)
för någon annan profil vid

l~gre

såv~l

F

och

°

som F l.
Sammanfattning för utgående personkontakter (F O, F l, M l, R l)
Den dominerande profilen (profil l) uppvisar högre

v~rden

på delege-

ringsgrad. h~gre v~rden på internaliseringsgrad och högre v~rden på be~
l~genhetsgtad ~n motsvarand~

profil vid F oi

Denna tendens har delvis motverkats av profilerna 2 och 3, vilka har
låS internaliseringsgrad odh för profil 2 en låg
övrigt f~ljet de dock den ddmirterande trenden.

bel~genhetsgrad.

I

Båda ~r dock mycket

lågfrekventa.
1.2.

________ • (F 0, F l & M l
Ingående

1.2.1. Profil l (p

= 0,48

R 2) (N

1_._~-

= 90

respektive 137)

respektive 0,69)

~!!~~~~!~~~~~~~~~

(Og) har hMr stigit kraftigt, vilket kan sammanh~nga
med motsvarande stegring för utgående kontakter, M l, R l (samt den
kraftigt ökade delegeringsgraden för
!~~~~~~!!~~~!~~~~~~~~~ (Ig) ~r

tj~nsteresor,

M 3).

för denna profil nMstan

oför~ndrad.

~~!~a~~~~!~§:~~~~

(Bg) har förskjutits kraftigt mot den nya lokaliseringsorten (B 2) och övriga orter (B 3), vilket ~r naturligt. An-

delen kontakter fr!n den gamla lokaliseringsorten (B l) var
digare lMgre för ingående (R 2)
Tilltalsordet (Rg)
----------~--

~r

Ni i större

~n

för utgående (R l)

utstr~ckning

~en

ti-

kontakter~

Mn för utgående (R l)

kontakter4

1.2.2. Profil 2 (p

= 0,43

respektive 0,20)

~~!~~~!!~~!~!~~~~.h~r

i detta fall sjunkit, i samband med att denna profil förMndrats i andra avseenden berörda nedan.

!~~~~~!!!~~!~~!~~~~~~har sålunda också sjunkit i likhet med
~~!~~~~~~~~~~~~~~,
seringsor~n

dMr en större andel kontakter från den gamla lokali(B 1) ingår.

69.
Profilens relativa frekvens har dock samtidigt sjunkit.

1.2.3. Profil 3 (p

= 0,10

respektive 0,11)

~~!~~~E!~a~QE!2~~ har

sjunkit krafLigt i likhet med profil 2.

~·:~-;:~::. . ~.c:i~::'!~~~~~~~~~

för denna profil Mr dock den t:,.JGsta fö::ekomnl.:.n-

de samtidigt som

Den dominerande profilen uppvisar
något högre

v~rden

l~genhetsgrad

avsev~rt

högre

v~rdert f~r

delegeringsgrad,

för internaliseringsgrad samt klart högre vtlrden för be-

Mn motsvarande profil vid mMtperiod F O.

Den dUrnMst vanligaste profilen, vars frekvens dock halverats, uppvisar en
motsett bild.

SåvMl Dg, Ig som Bg har sålunda alla

Gjunkit~

Den minst frekventa profilen (3) har den lMgsta delgeringsgraden av samtliga profiler, men har orienterats mot högre internaliseringsgrader med en hög
andel.

Y.-:>ntakter t'!led den gamla lokaliseringsorten (B 1)...

dock vid båda

t Ll Lfä lLene

Denna profil hade

låg frekvens.

!~:~~~-~!!!_~~!~~!~§_!
JMmförelserna mellan profilerna för utgående personkontakter (M 1, R 1) domineras av de förMndringer som

intr~ffat

(Ig) och Delegeringsgrad (Dg) medan

med avseende på Internaliseringsgrad

Bel~8enhetsgraden

(Bg) påverkats i något

mindre utsträck!l:'ng.
Detta bör ses mot bakgrunden av att den totala personkontaktsfrekvensen i det
närma st e fördubblats (FR O 118, FR 1 191) och att huvuddelen av denna krafti-

ga ökning hMrrör frå!l ökade kontakter med den
nya

~okaliseringsorten

eg~a

(KG 3, B 2) samt i mindre

u~str~ckning

med Ekonomiska Kontrollerbara kontrahenter på den nya

ökade

för~nd~ace

(KG 2:
runs-

föruts~ttningarna.

Det Mr där ftrr anmarknf ng svär t att

!ln~d~!.Etll

personkontakter ned låg be Iägenhet s-

grad, dvs. den eam1a lokeliseringsorteo\B l) inte sjunkit i större
ning

kon~akter

lokalise~i,1gsort~n

B 2), vilket i båda fallen kan ses som en e!lpassning till de
liga

de~

produktionsenheten på

~n

vad nom fakti3kt skett.

Ekonomiskt

rn{Qnt~:o!lcrbp.ra

(KG

Detta berör frtlmst kontakter Qed

n

kont r-ahen t a r ,

utstr~ck
extern~

70.

Om detta s~tts i relation till de tjMnsteresor till den gamal lokaliseringsorten som tillkommit l l ~refaller följande bild av utvecklingen som inbördss
förenligt:

il

Det totala kontaktarbetet har ökat kraftigt, mätt
21
tid.

iiI Högre befattningshavare har engagerats i att
sen med

fram~r

har

fram~r

uppr~tth!lla

kontaktfrekven-

l~gre

total tidsinsats

~n

tidigare.

befattningshavares ökade engagemang ikontaktarbetet

allt aVSett kunder och leverantörer och den egna produktions-

anl~ggningen

ivl

i frekvens som

allt externa kontrahenter p3 dun gnola LokaIf.n rin::sartcn.

vilkd p3 :::rund av r at Ldcrna] krMvtn blj.!,r

liil Medelhöga och

s!v~l

pA

den nya lokalIseringsorten.

Även de externa kontakterna p& den gamla lokaliseringsorten har i ökande
utstr~ckning

delegerats från höga till

medelh~ga

befattningshavare, vil-

ket kan ha lett till den vidaredel.-egering som berörts under punkt iiil.
2.

!e!e~o~t~k~e! ~F_O_-_F_Il ~ ~).

(Totalt • 2475)

2.1.
~~~~!~~~_~!_2_:_!_!!_~_~1_!_!~(N ,. 681 respektive 671)
2.1.1. Profil l Cp .'0,71 respektive 0,45)
~~!~~~~!~~!i!!~~~ (Og)

har stigit kraftigt, dvs. i likhet med motsvarande pro(tl för Personkontakter (M l) - och motsvarande v~rden ~r
:

~

tjMnstere'd~ (M 3) - har en st~rre andel av kontaktarbetet ~erflyt-

tate

till

l~gre

lönegradsniv!er.

!~~~!~~!!ff5!~~!~!~~~~ (Ig) ~r d~remot t det rt~rmaste oför~ndrad och
avser huvudsakligen interna (KG 3) kontrahenter~

~~!!~~~hes!a!~~~~ (Bg) har ~r denna profil stigit, dvs. kontakter har
förskjutIts mot kontrahenter p! lMngre avst!nd från den gamla lokaliserlngiorten tå 1).
!~!!S!g~ISte~!~

(Rg) kan betecknas som neutral, dvs. Ni- och Du·relationet ~rekommer i ungef~r samma antal.

2.1.2. Profil 2(p ,. 0,2 respektive 0,3i>

~!~~8trl~~!8!~~!~ har också h~r stigit kraftigt och befinner 8ig p!
ungef~r Såmma nivå som dert i ~rofil l.
!~E!~~~!!!~!~~!i~~~~~har i detta fall sjunkit kraftigt, 1 likhet med
~~!:!8~~~~~!~!~~~~'

som förskjutits mot kontrahenter
gamla lokaliseringsorten (B l) •.

bel~gna n~rmare

den

Tj~nsteresorna till d·..:n ::~amla bkaUåeringsorl:en vid F 1 upPCick till 26 per
5-dagarsvccka att j~föras med totalsiffran 114 och 134 vid E O resp. F 1:.
21 Den 'effektiva' tidsåtgången har ökat med ca 155 time ~r M 1, minskat med
med 25 tim •. för M 2 och ökat med 26 arbetsdagar ~r M 3, en ökning med ±86,
-14 respektive +23 %.. Föreberedelsetid etc •. har ej uppmät t s ,

11

71.

Med

h~nsyn

till frekvens talen för profilerna l och 2 vid F

° och F l

förefaller det som om den dominerande profil l vid F O, splittrats i
profilerna l och 2 vid F l.

Dessa profiler har en stegrad delegerings-

grad gemensam, men avviker åt olika håll med avseende på Internaliserings~

och

Bel~genhetsgrad.

På motsvarande

s~tt

förefaller profil 3 vid F 0, utmärkt av hög

geringsgrad och låga internaliserings- och

bel~genhetsgrader,

dele~

att ha

bortfallit och ersatts av de nya (lågfrekventa) profilerna 3 och 4
vid F 1.
2.1.3-4.

Profilerna 3 och 4 (p ~ 0,09 respektive O,lS samt 0,09)

Q~!~~~r!~8~~E~~~2 ~r för profiletna 3 och 4 vid F l l~gte ~n för någon

annan profil vid såvMl F

° samt

F l, vilket kan ses som en reaktion

mot den genetella höjning som intrMffat.

!~~~!~~!!~~!!2~~8E~~:~ för profil 3 Mr l~gre och för profil 4 högre ~n
,
I
den genomsnittliga vid F l, men i båda fallen högre Mn för den tidigare profil 3 vid F 0, som i detta avseende förefaller att ha ersatts
av profilen 2 vid F l.

Telekontaktetna med

e~terna

kontrahenter be-

l~gna nära (~,.:n :":C1m1a Loke H s _.ringsorLn fdr:.fAllcr sål(;de:s ha I1vcr"

flyttats till hözre lönc2radsnivåer Mn

tidigar~.

De tidigare dominerande profilerna l och 2, med sammanlagd frekvens av 0,91,
har till viss del ersatts av de nya profilerna l och 2, med en sammanlagd
frekvens av 0,75.
generellt sett
bel~genhetsgrad

De nya profilerna avviker från de gamla, dels genom en

s~nkt

delegeringsgrad, dels genom såvMl

internaliserings~

'parallellförskjutits' mot lMgre vMrden.

som

Inbördes föreligger

dock skillnader mellan profilerna med avseende på internaliserings- och belMgenhetsgrad vid båda t!11fMllena.
Detta skulle kunna ses som en kompensation för det bortfall av personkontakter med låga Ig- och Bg-vMrden som

intr~ffat

i kombination med den överflytt-

ning av alla former av kontaktarbete som skett.
Bortfallet av den tidigare höga andelen telekontakter på relativt höga nivåer,
se profil l vid F 0, har dock kompenserats genom tillkomsten av profilerna 3

72.
l~negradsnivAer.

och 4 vid F 1, som b&da berör extremt höga

Den nya profil

3 berör dock relativt höga internaliserings-, belMgenhets- och formaliserings-

grader medan profil 4 berör relativt 1&8a

v~rden

ningen med avseende p& formaliseringsgrad

~r

2 •. 2.

!~~~~~~~.. J~_~_:_~_!l_~_~z._L~~

2.2.1. Profil l ( p

= 0,74

~~!~~~E!~~~~~~~~~

de

variabelv~rden

(N

Sprid-

sMrskilt markant.

= 574

respektive 549)

respektive 0,64)

(Og) har sjunkit, vilket kontrasterar mot motsvaranför utg!ende telekontakter (M 2, I l).

!~~~~~!!.~~E!~~:!~!'~~~~ (Ig) ~
~~!~~~~~=~!~~~~=~

för dessa variabler.

dock relativt oför1:tndrad i likhet med

(Bg) som ofta förefaller

n~ra

associerad med Ig.

!~~~!!:!~~!~~~~E~~=~ (Fg) indikerar vid F 1 n!gon övervikt At Ni-rela-

tioner.
2.2.2. Profil 2 (p

= 0,26

r~spektive

0,25)

~=!=~=E!~~~2~~~=~ har h~r sjunkit, medan

!~=E!!~!!!~E!.~~!~~~~ och
BelMgenhetsgrad
bAda ~r ungef~r
---_ ..

_--_._._----

!~~!t~~!.~!~~~~~~.

2.2.3 •.Profil 3 (p
Denna profil

oför~ndradc.

indikerar en svag övervikt &t Du-relationer.

= 0,12)
~r

nybildad.

~~!~~~!!~S~6E~~~~ ~r

h!r extremt hög, samtidigt som

!~!~~~~!!~~:!~~~~~~~~~ och
~=!~6=~~=~!~~~~=~_n~ra

ansluter till motsvarande v~rden för profil 2

vid b&de F O och F l.
!~~~!!!=~!~~!SE~~=~övcrensst~mmer med

den som registrerats för pro-

fil 2 vid F 1.
~~~~!~~~!~2_~~_!~6~=~2=_~~!~~~~~~~~~~(F
O - F 1, M 2, I 2)
För~ndringarna

Mr hMr mindre dramatiska och medelvMrdesprofilerna för de båda

m~tperioderna överensst~mmer

tMmligen

v~l.

Spridningen med avseende på dele-

geringsgrad Mr dock större och tendensen mot anknytning till högre lönegrads-o
nivåer motverkas av den nybildade profil 3, med en stark orientering mot
lönegradsnivåer •. Inflödet av telekontakter förefaller vid båda
följa två relativt

v~l avgr~nsade

pektive låg internaliserings- och

l~gre

ti11f~llena

kanaler, .avseende kontrahenter med hög resbel~genhetsgrad.

Motsvarande fenomen kan

spåras med avseende på utgående telekontakter, men dessa
differentierade.

~r

generellt mer

73.
Försök till tolkning

I~

-~------------------._-

Materialet för telekontakter avser ett relativt stort antal observationer
(N • 2475) i jämförelse med materialet för personkontakter (N
om det i båda fallen

~r f tåga

om totalundersökrlingar

b~r

= 309).

Även

reliabiliteten

med avseende på exempelvis tidsmMssiga variationer vara större.
Den begränsning till samtal vars längd överstiger 2 min. som införts medför
naturligtvis ett bortfall, men nackdelen av detta kompenseras till viss del
av att samtal av denna varaktighet
kontakt.
il

person~

ett klarare substitut till

till t olkning t kan nu kompletteras:

Det totala kontaktarbetet med avseende på telekontakter mätt 1 frekvens
s!v~l

iiI

Föt~et

utg~r

som tid på det sätt som angivits, har totalt sett något

Den ökade delegeringsgrad

som konstaterats

~ör

nedgått~

personkontakter (M l)

och tjänsteresor (M 3) återfinns, men i mindre ut serxckntng , också för
telekontakter •

~··~.~~_~!:2._~~·~~_~~_!!!2!~~H~~_e!_~~L~~!~:_~~h_e!!!22~~~

~~~!~~:~~_~:_~~e!~~~~!_!~~:~:~_~~_~~~!~!:~~_!~:_~~:~~~:~.

iill Detta antagande sttJd-s av iakttagelsen att interna!iseringsgrad och bellfgenhetsgrad förMndrats på ett likartat sätt för både person- och

telekon-

takter.
ivl

Frågan om informationsflöden genom person- och telemedia kan väntas ha
en likartad Wrdelning med avseende på ip:s lönegradsnivå och kan inte
besvaras på grundval av föreliggande material.

-.

Analys av yarlablel;!l!S diskriminationsförmåga
Resultaten från LP!'. kan som tidigare nämnts utnyttjas inte bara för homogenisering och klassificering av undersökningsobjekten, i detta fall informationsflöden, utan också användas för ett studium av de enskilda variablernas
diskiminationsförmåga med avseende på de latenta klasser som

erhållit~.

GIBSON (1959) har angett en grafisk metod ftJr sådan analys, vilken emellertid
inte Mr tillämplig när antalet profiler överstiger två.
MÄRDBERG (op.cit) har i stället f8reslagit att man beräknar spridningen för
varje variabel över profilelementen eller helt enkelt beräknar differensen
mellan de högsta och lägsta

profilvärdena för varje variabel.

74.
Jag har hMr valt att anvMnda denna enklare metod och inom var och en av de 8
delgrupperna berMknat differensen som summan av de högsta och lMgsta profilelementens absolutvMrde för var och en av de ingÄende 5 (4) variablerna.
De standardiserade profilvMrdena, uttryckta
grupperna redovisas i bil. 7:7-8

i standardavvikelser, för del-

och Äterges grafiskt i bilagorna 7:5-6.;

I diagrammen motsvaras spridningen av horisontalavstÄndet mellan profilerna.

~e~!~~!~~~!S~!!l
som get en rangordhihg aV

d~

dtika

variabl~rnas

differentieringsförmÄga Äter-

ges nedat1l

Ml

M2

R2

R l

l.
2.
3.
4.

I 2

I l

F O

F l

F O

F l

F O

(I)

(II)

(III)

(IV)

(V)

F l
(VI)

F O

F l

(VII)

(VIII)

Og 0,58(4) 1,40(5) 1,78(3) 1,50(5) 2,69(3) 2,61(2) 0,28(3) 2,16(2)
Pg 0,80(3) 3,12(2) 1,29(4) 1,83(2) 0,67(4) 1,75(4) 0,16(4) 1,30(4)
Ig 2,76(1) 3,09(3) 2,46(1) 2,53(1) 2,81(2) 1,77(3) 1,41(2) 2,69(1)
Bg 1,40(2) 3,78(1) 2,04(2) 1,55(4) 3,06(1) 1,66(5) 1,60(1) 1,76(3)

5. Rg

1,84(4)

1,76(3)

3,74(1)

0,58(5)

I tabellen har i varje delgrupp rangordningen av variabelns diskriminationsförmÄga angetts inom parentes.
Rangordningar inom respektive delgrupp med avseende pÄ diskriminationsförmåga
fördelar sig p! följande sMtt:
l:a

2:a

3:e

4:e

5:e

O

2

l

2

2. Pg O

2

3
l

5

O

3. Ig

4

2

2

O

O

4. Bg

3

2

l

O

l

5. Rg

l

O

l

l

l

l. Og

Totalt sett kan

dMrför

!~~~!~~!!!~!!~S!S!~~

(Ig) anses ha den klart högsta

diskriminationsförmÄgan och dMrefter följer ~~!~~!~!~!~~~~ (Bg), ~!!~~!2~!
S!~~ (Rg) (se dock nedan), ~!!~S~~!~S!S~~~ (Og) och e~2~~~~!2~!~~~~!~!S~~~

(Pg).

75.

~!~~~!~!~~~!~~~!~I~~~~~_!~~~_~_~_~=~_~_!:~~~ee~~~
Placeringen av Rg-variabeln
grupperna.
v~rdet

d~rför

Jag har

~r

tveksam

d~

ocks~

berMknat

ing~r

den endast

i 4 av de 8 del-

aritmetiska mediet för differens-

inom F O-grupperna respektive F l-gruppetna.

F O

F l

Og

1,33(3)

1,92(5)

Pg

0,13(4)

2.00(3)

Ig

~,36(l)

2,70(1)

Bg

2,05(2)

2,19(2)

Rg

1,98(4)

Tolkning:

Det mest

anmMrkt1ingsv~rda

sar bMttre diskrimination vid F l.

l:Ir kanske att samtliga variabler uppvi-

Detta överens$tMmmer emellertid med den

bild av profilernas omstrukturering som redovisats tidigare.

Tidigare domi-·

nerande profiler har omformats och/eller nedgått i betydelse och nya profiler
har bildats.
strMvan att

Mer konkret förefaller det som om organisationen utöver sin
upprMtth~lla

tidigare kanaler sökt

~ppna

nya med anknytningen till
den nya lokaliseringsorten, samtidigt som den totala kontaktvoiymen ökat. l l
Betydelsen av Pg, kontrollvariabeln, har karftigt ökat
got överstiger Og-variabelns,

Oetta kan

~terspegla

s~

att den vid F l

n~.

en mer funktionsorienterad

uppdelning av informationsflödena åtminstone delvis en

f~ljd

av att den stu-

derade enheten nu innefattar samtliga avdelningar, medan den på den gamla lokaliseringsorten var (avdelningsvis) uppdelad

p~ tv~

geografiskt skilda enheter.

Sammanförandet kan ha medgivit en högre grad av funktionsorienterad specialisering.

Jag

avst~r

emellertid

ifr~n

att

h~r

genomföra en

n~rmare

analys av det-

ta fenomen ..
Den höga diskiminationen hos Rg-variabeln förefaller vid den uppdelning som
genomförts kunna vara associerad med de

h~r

allm~nt

högre

v~rdena

vid F l.

Skillnaderna mellan vttrdena för Rg-, Dg- och Pg-variablerna ttr dock

s~ sm~

att det förefaller motiverat att tillmMta Rg-variabeln större betydelse Mn vad
man
l/

p~

a prioristiska grunder kunde ha vMntat.

H~rav

kan dock inte dragas n~gra slutsatser om huruvida den s.k. "aktivitetsdifferentieringsgraden" har nedgåt t , (ef. NYSTRÖM, 1966)
Detta kan förefalla paradoxalt. LPA- analysen avser dock att spåra upp mer
eller mindre högfrekventa 'kanaler' för informationsflöden. P~st~endet att
nya sådana kanaler tillkommit Mr dttrför förenligt med p~ståendet att det totala antalet kontaktade kontrahenter (aktiviteter) har nedgått. Mer eller
mindre 'slumpmttssig" informationsinsamling, vilken ~r viktig men relativt
lågfrekvent, behöver inte nödvttndigtvis bilda mönster med avseende på andra
variabler.
.
Denna fråga behandlas ytterligare i kapitel 8.
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Motsvarande berMkningar inom de bÄda mediagrupperna gav följande vMrden:
Ml

M2

Og

1,32(5)

1,93(3)

Pg

1,76(4)

0,97(5)

Ig

2,72(1)

2,17(1)

Bg 2,19(2)

2,02 (2)

Rg 1,80(3)

1,08(4)

Tolkning:
sen.

Ig- och Bg-variablerna Mr för båda media av den största betydel-

Jag Äterkommer till detta vid den sammanfattande tolkningen.

förefaller

diskriminationsv~rdena för

AllmMnt

personkontakter (M l) att vara högre

Mn för telekontakter (M 2), vilket kan sammanhMnga med att de förra i större

.

utstrMckning följer #etablerade# och vMIdefinierade kanaler.

1/

Detta skulle

vara förenligt med hypotesen att #orienterande# telekontakter utnyttjas för
att #kanalisera# personkontakter till ip med lMmplig funktion och beslutsnivÄ.
Rg-variabelns höga vMrde tyder pÄ att personkontakter i högre utstrMckning Mn
telekontakter kan

s~rskiljas

i etablerade, oformella kanaler och nytillkomna,

formella.

~!!~~!~!2~~!22!!~~a~2_!~~_a!~ee~~2~_!~!_!2~!~22~_!~!e~~S!!~_~E~!~~~~_!!~~~2
R l och I l respektive R 2 och I 2 har

h~r likst~llts.

Utg.nu 1) Ing. (RI 2)

Og

1,82(4)

1,43(3)

Pg

1,58(5)

1.15(5)

Ig

2,62(2)

2,26(1)

Bg 2,48(3)

1,74(2)

Rg

1,17(4)

Tolkning:
lerna

~r

2,80(1)

Det dominerande intrycket

~r

att

s~rskiljningsförmÄganhos

högre för Utgående Mn för IngÄende kontakter.

skilt hög grad

variab-

Detta gMIler i sMr-

R~-variabeln.

En förklaring, som Mr förenlig med de som givits tidigare, skulle vara att utgående flöden Mr i högre grad strukturerad i enlighet med den arbetsfördelning

med avseende p& funktion och bes1utsniv&, vilken rÄder inom organisationen.

1/ Detta r~sultat förefaller att strida mot förest~llnin8sramens definition
av medias #formaliseringsgrad'.
ligare i kapitel 8.

(ef. kapitel 5)

Frågan behandlas ytter-

77.
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Detta problem har berörts tidigare, men det kan vara på sin plats att Äterge
MÅRDBERG (op.eit.):
"Visserligen ligger det i LPA:s

v~sen

att den söker upp de eentroider i

denp-dimensionella rymden som ~r skilda Ät enligt kriteJ:1et lokalt oberoende.

Det

alla profiler

utesluter emellertid inte att ett test av hypotesen att
~r

analysen kan vi
ket i princip
d~rvid

~r

lika kan ge ett accepterande av den, hypotesen.
anv~nda

en

Vid

Wilks test för homogena medeltalsvektorer, vil-

env~8s

~r

variansanalys

flera.variabler.

Vi

l~gger

på materialet ytterligare en restriktion, nämligen ett normalpopu-

lat1onsantagande." (s. 102)
Signifikanstestning enligt etablerad teknik

~r

alltså möjlig, men dess an-

v~ndning skullekr~va

just de godtyckliga fördelningsantaganden, som jag ve-

lat undvika genom att

anv~nda

LPA.

Jag har alltsÄ avstått från sÄdan test-

ning.

Ett försök till sammanfattande tolkning
De hMr studerade variablerna kan hänföras till tre skilda grupper:
il

Variabler avsedda att beskriva flöden med avseende pÄ ip (Dg, Pg).

iiI

Variabler avsedda att beskriva flöden med avseende pÄ kontrahent (Ig, Bg).

iiil Variabler avsedda att beskriva flöden med avseende pÄ relationerna mellan
ip och kontrahent,

h~r

representerad endast av Rg.

Från denna utgångspunkt vill jag dra följande slutsatser
lernas

diskriminations~rmÄga, vilket

betr~ffande

variab-

anses som liktydigt med dessas betydel-

se för en beskrivning av informationsflöden.

il

De variabler som

anv~nts

bet genomgÄende större
ler som

anv~nts

för att beskriva kontrahenten har praktiskt ta-

förklaringsv~rde,

i ovan angivna mening,

variab-

för att beskriva ip.

Detta kan bero på att de variabler som använts
formade i den

~n

~rra

h~r

varit mer adekvat ut-

gruppen, men jag har valt att formulera en arbetshy-

potes, förenlig med föreställningsramen.
Hypotes A: !~!~~~~!~~~!!~~~~!_!~!~~~~!_~!_!_~~~!~_~!~~_eS~~~~~~_~y_~~

~!Y~!~~~~!_!~:~~~~!1_~Y~~_~~~~!~~~~~S~!_!!~~_~~~_e~!~s~8~~E_!_~!~~!!~~•
•
__
_
de till en studerad enhet
Mn .gV den studerade
enhetens
struktur 1 dvs.
befattningshavarnas funktion och beslutsnivÄ.
_,~

~

---------------------~--~-------------------

~_~~

~_~

78.
ii/

Inom gruppen kontrahentvariabler har internaliseringsgraden (Ig) genomf8rklaringsv~rde ~n bel~genhetsgraden

gÄende haft större
~r

generellt giltigt· - vilket

förest~llningsramen

.~

(Bg).

Om detta

visats'- skulle det vara förenligt med

som starkt betonat internaliseringsgradens betydelse

men strida mot grundantagandet i mÄnga spatiala gravitationsmodeller.
Detta leder till:
Hypotes B; !!!!~!YE~~!~!!~!!~~~!!~_~~!:~~~~E_~!:_!_~~~!:~_~!:~~_~~!~~~_~!_~!:ten av relationer till kontrahenten, dvs. internaliseringsgraden (Ig) ~n

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

av kQntrahentens geografiska och tidsmässiga avstÄnd frÄn den studerade

iii/ Informationsflödens struktur förefaller ocksÄ att vara beroende av den
utstrMckning i vilken personliga relationer, hMr studerade i form av
tilltalsord, förekommer (och/eller omvMnt).
Detta gMIler

s~rskilt

utgående kontakter och personkontakter.

tvI Av de variabler som avser att beskriva förMndringar med avseende pÄ befattningshavare (ip) inom den studerade enheten förefaller beslutsnivÄn
(Dg) att vara mer
den hMr

m~tts,

s~rskiljande

för telekontakter, medan funktionen, som

Mr mer sMrskiljande för personkontakter.

, .

Slutsatser
Den bearbetning av datamaterialet med latent profilanalys som hMr redovisats
var som tidigare nMmnts av försökskaraktMr.
Dataprogrammet var vid tiden för bearbetningen (våren 1966) Mnnu i ett uppbyggnadsskede och har senare kraftigt modifierats.

Variabelurvalet och -ut-

formningen var inte heller anpassat till bearbetningsmetoden.

Den nerbrytning

av materialet i delgrupper som utförts medgav inte direkta och kvantitativa
jMmförelser.

Kvantitativa mått på överensstMmmelsen mellan observerade data

och de framrMknade latenta profilerna har inte erhållits.

79 •.

Dessa svagheter kan elimineras vid ett fortsatt

anv~ndande

av metoden.. På

detta inledande stadium kan det vara tillräckligt att konstatera att bearbetningen givit resultat, som törefaller

v~l

förenliga med såväl den tidigare be-

arbetningen som med föreställningsramens antaganden, och de

~r

också inbördes

konsist~nta.

Denna

~rimlighetstest~

med studien

~r

av resultaten kan vara godtagbar så

uttalat explorativt.

l~nge

som syftet

Möjligheten kvarstår att utsätta de

framkomna hypoteserna för mer strikt prövning med andra metoder på ett annat
och större datamaterial.
på något

längre sikt

inom metodikens ram.

~r

det

önskv~rt

att också hypotestestningen kan utföras

Detta förefaller inte ogenomförbart.

kan utökas och ges en mer adekvat form.
allt observationsmaterial.
empiriska observationerna.
kan

överensst~elsen mellan

rande

Bearbetningen kan ske gemensamt för

Inom programmet

erhålla kvantitativa mått på de

Antalet variabler

~r

det numera också möjligt att

ber~knande profil~rnas

anslutning till de

Om hypoteserna ges formen av latenta profiler

dessa och observationerna

best~mmas

på motsva.

s~tt.

Erfarenheterna från försöksbearbetningen kan
ning och utveckling av metoden.

d~rför

motivera en fortsatt pröv.

Den förefaller ge möjlighet till många intres-

santa vidareutvecklingar tör det fortsatta studiet av informationsflöden.
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Variabel
nr

Mede1värde

Profilvärde
1
2

1
2

1~86

1~90

1~44

2~00

2,06

3
4

1,50
1,54

1,31
1,47

1,37
3,62

Variabel
nr

0~085

Sannolikhet (p)

0~915

n =. 28

F O, M 1, R 1

Mec.elvärde

ProfilvC::rde
1

...

Profilvärde
2
1

3

1
2

1,84

1,22

2,36

1,78

1,68

3
4

1,83
2,17

1,90
1,84

*,74 2~49
2,17 O
2,76 1,00

2~61

*'!""':'

Sannolikhet (p)
n

= 90

0,478

0,432 0~090

2,76
1,60

1,82

3
4

2,30
2,04

2,23
2,16

2~41

2,36

5

1,68

1,72

3,66
1,66
4,07
1,80

O,86j

0,074

Var~abe1

nr

0,74
1,02
0,93
0,056

F 1, M 1, R;l

n = 54

Medelvärde

3

2~12

Sannolikhet (p)

Variabel
nr

2

2~18

l
2

2~28

(M l)

Mede1värde

1

Profilvärde
2
3
2.
1,86

1.. 22

1,88

2.. 57
1,72

1,94
2,40

1,99
2,78

1,27
1,46

2,85
1,63

1,63
5
---,....

1,80

0,96

1~81

Sannolikhet (p)

0~686

0~201

0,113

1
2

2,30

3
4

__

.........-

000

._--,-

2~91

F O, M l, R 2
n = 137

F l, M l, R.2

Bil.

PROFILVÄRDEN, TELEKONI'AKTER

Variabe1
nr
l

2
3
4

Mede1värde

Var;i. ·a.Q~l

'.nr

Mede1värde

l

Profil värde
2
3

0,01

1,21

3,15
2,13

2,59
1,54

2,70

1,28

2,42

1,52

1,51

1,68

2,53

0,77

0,154

0,086

2,18

2

2,40

2,33

2,25
2,08

2,08

2,78

0,61

3
4

2,11

0,087

5

1,66

2,77
2,61

3,59
2,16

2,05

1,88

3,24

0,65

2,16

2,05

3,21

0,711

0,202

F O, M 2, I l

Sannolikhet
(p)

0,446 0,315

n = 671

Variabe1
nr

Mede1värde

Variabe1
nr

F l, M 2, I l

Mede1värde

l

Profilvärde
2
3

l

1,82

1,74

2,00

l

1,82

1,39

2,22

3,37

2

2,26

2,29

2

2,32

2,56

1,98

1,71

3
4

2,16
2,16

2,50
2,52

2,17
1,20
1,14

3
4

2,29
2,28

2,47
2,61

1,25
1,23

2,54
2,69

0,737

0,263

5

1,58

1,68

1,41

1,39

0,638

0,247

0,115

Sannolikhet
(p)
n

Profilvärde
l
2

= 574

Sannolikhet
(p)
F O, M 2, I 2
n

= 549

4

0,85

1,81

1,31
2,31

681

(M 2)

l

1,79
2,36

Sannolikhet
(p)

,=

Profil värde
2
3

1
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F 1, M 2, I 2
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PROFlLELEMENT, TELEKONTAKTER(M 2)

Variabe1
nr

M

1
3
4

= 681

1
2
3
4
n

l

Antal s för profil
4
2
3

5

1,66 0,47 -0,31 0,05 1,84 -1,90

-1,12 -2.10
1,23 Q,31
0,05 -0,61
0,36 -0,68

F O, M 2.. I 1

M

Antal s för
profil
1
2

s

1 J82 0,88
~;26 0,69
~,16 0,92
2,16 0,86

= 574

:8

3
4

2

n

Variabel
nr

M

l , 81 0,86 0,43 0,51
2,40 0,61 ...0,11 -0,52
2,08 0,89 0,79 -0.98
2,11 0,86 0,69 -0,97

1

1,79 0,85 -0,57 1,08 2,~ 2
2,36 0,67 -0,07 0,37 -0,30
2,05 0,92 -0,18 1,29 -1.52
2,16 0,85 -0,13 1,24 ..1,82

2

n

Antal s för profil Variabe1
1
2
3
nr

s

= 671

Variabe1
nr

s

Antal s för profil
1
2
3

4
5

1,58 0,49 0,20 -0,34 -0,38

1

0,37 -1,04
0,42 -1,18

3

2

n

M

1,82 0,92 ~,47 0,43 1,69
2;32 0,66 0;37 -0,51 -0,93
2,29 0,85 0,21 -1,~ 1,47
2,28 0,83 0,40 -1,26 0,50

-0,07 0,21
0,04 -0,12

F O, M 2, I 2

F 1, M 2, I 1

= 549

F 1, M 2, I 2
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Variabe1
nr
l
2
3
4

M

s

Antal s för
pNfil
l
2

Vat'iabe1
nr

1,86 0,80 0,05 -0,53
2,00 0,86 0,07 -0,73
1,50 0,84 -0,'-3 2,53

1

Variabe1
nr

1
2
3
4
n

= 90

M

s

0,47 0,25 -0,80 -2,84
2,41 0,81 -0,06 2,06 -1,72
1,68 0,47 0,08 0,25 -1,59

5
n

lo:

54

F 1, M l, R 1

VariAntal t för profil
abe1
1
2
3
nr

1,84 0,78 -0,79 0,67 0,99
1,78 0,63 -0,16 -0,06 1,13
1,83 0,94 0,08 0,35 -2,11

1
2
3
4

2,,17 0,82 -0,40 0,72 -1.32

5

F Oj M 1, R 2
n

Antal S för variabel
2
1
3

2,04

3
4

F O, M l, R 1

n = 28

s

2,18 0,67 -0,01 -0,54 0,86
2,30 0,66 -0,11 2,06 -1,06

?

1,54 0,58 -0,12 1,28

M

(M l)

M

:3

Antal s för variabel
1
2
3

2,30 0,89 0,30 -0,34 -1,20
1,88 0,65 -0,25 -0,03 1,58
, -1 , 08 1,45
1,94 0,63 0;08
2,40 0,85

0;45 -1,10 -0,79

1,63 0,48

0,35 -1,39 0,37

= 137

F 1, M 1, R 2
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PRODUKTMOMENrKORRELATIONER

Qg,
l.

2.
3.
4.

Dg
Pg
Ig
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0,2678

1,0000

-0,0550
-0,0686

-0,2052

1,0000

0,0747

0,3448
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.E&
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3. Ig
4. Bg

l.
2.
3.
4.

1,~M_l,L.!i
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KAPITEL 8

~rekomsten

NÅGRA TÄl'.1<BARA UTVE(:KLINGAR

av ett

antal.f~retagsenheter inom

ledningsvis kunna leda till

ett begrMnsat område antogs in-

utbildandet av "pooler" av materialresurser, ar-

betskraft och information, inom vilka enheterna gavs möjlighet till snabh anpassning till

f~rMndrade f~rutsMttningar.

TillvMxten och utnyttjandet av s!dana pooler har setts som "bieffekter" av
enheternas normala agerande på de ekonomiska marknaderna.
i resurs- och

informationsfl~den

De tar sig uttryck

som enheterna antingen inte kan, får eller

finner IMmpligt att inordna i ekonomiska bytestransaktioner.

De produktivi-

tetsvinster som kan uppkomma kan dock genom bytestransaktioner
till enheter ocks!

utanf~r

de rumsligt begrMnsade poolerna.

f~ras

vidare

Poolernas ut-

sträckning i rummet bestäms inte enbart genom enheternas läge i

f~rh!llande

till varandra, utan denna påverkas ocks& av transportsystemets uppbyggnad och
arten och omfattningen av den verksamhet enheterna bedriver.
Den empiriska

under~kningen har

inriktats p! ett begrMnsat avsnitt i detta

komplexa mönster av snabbt skiftande relationer mellan enheter.
klast karaktäriseras som ett

f~rsta f~rs~k

bila samband som kan läggas till grund
Qn

alla

informationsfl~den i

olika hjälpmedel
~r

vad som nu

lika

h~g

f~r fj~rr~verf~ring,

f~refaller

~r

Den kan en-

att finna några underliggande stadet fortsatta

arbetet~

grad vore mtljliga att

~erf~ra

genom

skulle detta komma att "spränga ramen"

att utgöra rumsligt avgränsade pooler

f~r ~erf~

ring av information; denna skulle ske inom en allt omfattande pool och det
regionala mönstret bestämmas av andra

förh!llanden~

Studien har gett resultat som förefaller strida mot ett sådant antagande.
Om de skillnader

m~llan

flöden som uppmMtts Mr generellt

en h!rdare rumslig koncentrationstendens

f~r

f~rekommande

skulle

informationsutbytet vara mer
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sannolikt.

Databearbetning med latent profilanalys kan ge möjlighet till em-

pirisk klassificering av flöden i större skala, vilket kan vara av avgörande
betydelse

~r

~rempirisk

det fortsatta arbetet med att

prövning.

dareutveckla denna

Den mest

v~g

uts~tta

n~raliggande

detta och andra antaganden

uppgiften

~r d~r~r

att söka vi-

att sammanföra modellbyggande, bearbetningsmetodik och

datainsamling.
En beskrivning av utvecklingsmöjligheterna kräver en kMnslig avvMgning mellan
fantasi och kritiskt omdöme.
ningar utefter vilka det

Jag har valt att kort ange några

s~ra

t~nkbara rikt~

och omfattande utvecklingsarbetet kan komma

att orientera sig,
~!!!!!!!~~~!~S_!y_~~~~~~

Klassificeringar av flöden med avseende på stabilitet över tiden,

sp~idDiDg

i rummet, transaktions frekvens , överföringsmedia, volym och tids- och resursinsats skulle

~rb~ttra

möjligheterna att klassificera också de avgivande och

mottagande enheterna och funktionerna inom dessa,
En sådan klassificering av drift- och beslutsenheter kan
m~ngiltig

v~ntas

vara mer all-

och stabil över tiden än nu tillgängliga indelningar efter bransch

och funktion.
Med ledning av sådanaklassificeringar skulle det vara möjligt att ge en rad
hypoteser ett empiriskt innehåll.
Enheter vars material- och informationsflöden har hög stabilitet, låg spridning, låg transaktionsfrekvens, hög volym och överförs av media med stor
r~ckvidd

i förhållande till en given tids- och kostnadsinsats, skulle exem-

pelvis kunna
lisering.

h~nföras

till en grupp med möjlighet till en "oberoende" loka-

Avvikelser från detta mönster i ett eller flera avseenden kan an-

tas tendera att öka behovet av rumslig närhet till andra besluts- och driftenheter.
~!!!!!!!~~~!~S_!Y_~~S!2~~~

Klassificeringar av flöden kan också ge möjlighet att aggregera drift- och
beslutsenheter till block av enheter som avviker från omgivningen genom särskilt starka inbördes

beroende~rhållanden.
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NYSTRÖM (1966) har utvecklat en teoretisk metodik
med utg&ngspunkt

fr~n

utbudsspridning.

fl~dens

data om

f~r

s~dan

en

aggregering

stabilitet, frekvens samt insats- och

M,..d utg&ngspunkt fr&n enheters "aktivitetsdifferentierings-

grad" kan "clusters" av enheter på olika nivåer empiriskt avgrlinsas.
rande studier liksom prognoser

f~r

Jlimf~

regioner skulle dlirigenom avsevlirt under-

llittas.
~!!!!!!!~~~!~~_!y_!~~!y!~~~

Varje latent profil kan liknas vid cn "kanal"
vlirlden.

f~r

informationsutbyte med om-

Dessa kanaler kan beskrivas med avseende p& in- och utgÄende flödens

sammansättning med avseende pÄ media samt spridning med avseende pÄ kontrahent och dennes belägenhet etc.
Inom en enhet kan skilda individer antas utnyttja dessa kanaler i varierande
utstrlickning.

I princip lir det möjligt att ange ett kvantitativt mÄtt på sam-

manslittningen och volymen p! detta kanalutnyttjande

f~r

varje individ.

Detta

m!tt kan inkludera en individs val av "icke-kanal" dvs. kontakter som har ett
mönster som avviker från de vanligast förekommande.
Individer med likartat
slutsnivå eller andra

kontakt~nster kan
m~tt

sedan jämföras med avseende

p3 placering i organisationen.

och omfattningen av de informationsflöden som

g~r

tUlsdndsf~rändrings

be-

Omvänt kan arten

in och ut frÄn den grupp

individer med förmåga att !stadkomma en tillstÄndsförändrlng
sättas i relation tUl denna

p~

be s t limma s , samt

"värde" för en organisa-

tions m&luppfyllelse.
!~~~!!~~!_~~!~!!~!_!~~~!~~

Även mer

f~rfinade

g!ngspunkt för

empiriska klassificeringar lir naturligtvis endast en ut-

förs~k

att klarlligga underliggande samband.

Utnyttjandet av olika media kan exempelvis tänkas ing! i ett komplicerat växelspel.

Tolkningen av det hlir redovisade empiriska materialet gav bl.a. upphov

till hypoteser om att "orienterande" telekClDtakter kan

föreg~

personkontakter,

samtidigt som personkontakt kan underlätta senare tele- eller brevkontakt.
Kontakter kan därför a priori inte ses som isolerade fenomen utan sättas in
i sekvenser.
Sekvenser av kontakter kan sättas i relation till det "överraskningsvärde"
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nAgon av dem kan vMntas ha för beslutsfattare, och till det inlMrningsbeteende som föreligger.
Förbtlttrad systematisering av informationsflöden kan ge det nödvMndiga underlaget för att formulera och pröva dessa och liknande hypoteser. l l

11 En kommande studie av RAMSTRÖM "The Efficiency of Controi Strategies.
Communication and Decision-Making in Organizations. Uppsala 1967" kan
ge vMrdefulla utgångspunkter för ett s&dant fördjupat studium.
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APPENDIX A

EXTERNAL ECONOMIES I LITTERATtm1!:N

"The concept of external economies is one of the most elusive in the
economic l1terature." (SCITOVSKY 1960.. s. 296)
.på grund

av begreppet/At komplexitet: har jag valt att inledningsvis redogöra för

visSa delar av deh doktrinhi.to~l~ka bakgrUhden.
till BOHM (196') j

Denna

redogörelse anknyter

~~s behand1ing av ämneeområdet ges en relativt utfBrlig

skildring.
Då dennes f"dreställningsram avviker från den här utnyttjade.. redogCSr jag därefter rdr de utvidgningar och begränsningar av begreppets tillämplighet som
detta givit upphov till.

Doktrinhistorisk bakgrund
MARSHALL (1895/1920), vilken introducel"lade begreppet .. slg"external economies"
som en f5ljd av omgivande branschers tillväxt i analogi med "internal economies"
(stordriftsrördelar) som kunde vara en fCSljd av ett enskilt företags tillväxt.
Genom införandet av dessa external economies kunde han göra fallande styckkostnader och bibehållen ren-konkurrens förenliga med varandra.
Hans efterföljare kan grovt indelas i två huvudkategorier; de som sökt analysera
external economies inom den klassiska Jämviktsanalysens ram.. och de som med en
mer komplex roreställningsram söKt belysa de externa effekternas betydelse ror
analysen av resursallokeringsproblem.
Den statiska och partiella jämviktsanalysen lämnar redan genom sina antaganden
11tet utrymme åt externa effekter. Inriktningen på ren-konkurrensförhållanden
och antaganden om obegränsad delbarhet hos produktionsfaktorerna har ibland
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lett till slutsatsen att externa effekter varit av mer eller mindre kuriosabetonat intresse.

VINER (1931), ADAMS-WHEELER (1951/1952).

"Vissa f"örfattare har gjort gällande, att externa effekter inom produktionen (i bemärkelsen att ftsretag kan påverka varandra 'utanför prismekanismen') har ringa betydelse i verkligheten. - Emellertid synes inte någon
mer systematisk inventering eller empirisk undersoKning ligga till grund
för denna ståndpunkt. Man har huvudsakligen nöjt sig med att hänvisa till
exempelens fåtal i tidigare arbeten. Därvid har man ofta 'glömt' sådana
exempel, som att undervisning och forskning (utan betalning) kan påverka
företagens produktion." (BOHM 1963, s. 3)
Ett undantag

utg~~

PIaoU (1920)

ooh

hans efterföljare inom välfärdsteorin.

De ser de externa effekterna som orsaken till en avvikelse melian privat ooh
samhällelig gränsp~oduktlvitet, vilken moti~e~ar olika fo~r av offentligt
ingripande.
"Etpressed differently~ e~ui11brium in a pårfeotly co~etitlve eoonomy is
a situatlon ot Paretian öptimtlm, exoept whert thet'e is interdependertce among
the members of the economy that is direct, in the sense that it does not
poerate through the market mechanism. In general equilibrium interdependence
is the villain of the piece and the cause for conflict between profit and
social benefit." (SCITOVSKY 1960, s. 296)
Sambandet mellan external economies och ur samhällets synpunkt optimal resursallokering har senare studerats också med mindre restriktiva antaganden av bl.a.
BATOR (1958), BAUMOL (l95a, KAHN (1953), KEMP (1955) och MFADE (1952).
ROSENSTEIN-RODAN (1943) synes ha inlett denna diskussion och studerade hur en
given investering inom en sektor av samhäDsekonomin gav upphov till en oKning
i utbudet inom denna samt efterföljande efterfrågeöKningar inom andra sektorer,
vilka i sin tur ytterligare OKade efterfrågan i (den nu underdimensionerade)
ursprungliga sektorn..

Detta ledde till rekommendationer om en "Big Push" , där

de totala efterfrågesÖkande effekterna aven given investering beaktades redan
i utgångsläget.
Andra författare intresserade sig för interdependensförhållanden såväl på utbuds- som efterfrågesidan inom ramen fö-r den s sk , "dynamiska tillväxtteorin" •
(Exempelvis FLEMING (1955); HIRSCHMAN (1958) och SCITOVSKY (1960».

Hirschman

inf"örde begreppen "forward and backward linkages" för att beteckna de externa
effekterna på avsättnings- och leverantörsmarknaderna.
I de fall då det individuella företaget saknar information eller incitament
till en totalbedömning av de ekonomiska konsekvenserna aven given investering
eller då betydelsefulla odelbarheter i faktorinsats eller produktion förelegat,
har många förordat användningen av ett samhälleligt lönsamhetskriterium, med
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vars hjälp "block" av investeringar kan jämfb"ras med enskilda investeringar. 1/
Ett sådant kriterium kan exempelvis också visa den totala - samhälleliga -c-."
lC5nsamheten av att investera "ahead of dernand". CHENERY (1959) och RALDI (1960)
,

har utfC5rt vissa empiriska studier av användningen av ett sådant samhälleligt
lönsamhetskriterium.
Huvudintresset har i litteraturen hittills inriktats på

~eeursallokeringsprob

lem i u-länder och i detta sammanhang har behovet av ett infotmationssystem
(utC5ver prismekan:1.smen) ofta betonats. En intressant frågeställning är givetvis om ett sådant "additionaI cormnmfcatnng system" Saknas just i u-länderna
eller är generellt nödvändigt i en marknadsekonomi.

I varje fall har den of-

ta inte explicit beaktats i den traditionella ekonomiska teorin.

Det ofta på-

talade behovet av samordning Just av u-lan&sinvesteringar kan förklara
"the impression one gains from the literature on underdeveloped countries
that the enterpreneur creates externaI economies and diseconomies with his
every move". (SClTOVSKY 1960, s. 300)
BOHM (1963), som analyserat de externa effekternas betydelse ror resursallo~
keringen inom produktionen har hävdat att betydelsen av sådana effekter inte
exklusivt berör u-länderna, utan också (särskilt på det regionala planet) är
beaktansvärda i industriländerna.

Bohms analys
Bohms framställning syftar huvudsakligen till att kritiskt analysera behandlingen av externaI economies inom den statiska Jämviktsteorin, samt att diskutera de externa effekternas roll för den optimala resursallokeringen
~~!~~~~.

!~~~_~!~

Han ger också en uttC5mmande behandling av littera1ttren på området.

Denna inriktning omöjliggör ett direkt överflyttande av resultaten till mitt
problemområde, men inriktningen på företagets beslutssituation i de inledande
avsnitt, som klargBr EE-begreppets natur och uppkomstsätt, motiverar en närmare redogörelse i detta sarmnanhang.
Bohm (1963) utgår från den traditionella produktionsfunktionen och inför termerna interna och externa produktionsfaktorer.
2/
"Företagets
produktion (g) antas sålunda å ena sidan vara beroende av produktionsfaktorer, som tillhör företagets handlingsparametrar och som före-

11

Jfr diskussionen om "utvecklingsblock" i DAHMEN (1950) samt BOHM 1964, s. 72.
(Bohm (1964) är en engelskspråkig version av Bohm (1963~)

2/ Bohms 'företagsbegrepp , överensstämmer i stort sett med vad Jag kallat

,organisationer' • Han utgår dock från att samtliga företag strävar efter
vinstmaximering.
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taget betalar för - interna produktionsfaktorer (xi). Hit räknas allt man
vanligen menar med produktionsfaktorer, dvs. köp av primärfaktorer, råvaror,
och halvfabrikat. Ä andra sidan beror företagets produktion av sådana produktionsfaktorer, som för företaget är exogent bestämda - externa produktionsfaktorer (e
För dessa faktorer betalar eller betalas företaget ej
- annat än genomh).
offentlig intervention, vilket vi tills vidare bortser
från."
g = f(x l, x 2 ••• xn;

el' e 2 ••• em)

De externa produktionsfaktorerna, som ju utgör andra företags handlingsparametrar kan ju exempelvis via priserna tänkas vara direkt eller indirekt
p!verkade av det betraktade företagets handlingsparametrar • • • • Det avgörande för distinktionen mellan interna och externa produktionsfaktorer blir
mot denna bakgrund om företaget direkt best~~er storleken av faktorinsatsen (interna faktorinsatser) eller ej (externa faktorer)." (s. 5 ff)
~~~E~_~~~~~~~~_~_~~!_~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~~_~~~!~~!

"Cm en produktionsfaktor är intern eller extern är i vissa fall givet med
teknisk eller institutionell nödvändighet. Som exempel: Företaget bedriver en viss form av bearbetning, för vilken det krävs insats av viss arbetskraft (nödvändigtvis intern produktionsfaktor); Företaget tillåts ej
ordna egna kommunikationer utan blir beroende av andras åtgärder härvidlag
(nödvändigtvis externa produktionsfaktorer)." (s. 6)
Bohm berör också företagets möjligheter att välja mellan att låta en produktionsfaktor förbiLi extern eller köpa sig "bestämmanderätt" över denna faktor
(t. ex. genom egen produktion). Detta kan kallas att internalisera en extern
faktor. Under antagande om vinstmaximering kommer denna internalisering att
ske så snart en sådan befunnits lönsam.
Med utgångspunkt från min föreställningsram skulle jag vilja utvidga räckvidden av lönsamhetsargumentet. Enligt mitt synsätt kan externa faktorer utnyttja~

~

därför att företaget inte funnit det förenligt med sina målsättning-

(bland vilka betalningskonsekvenser kan ingå) att internalisera faktorn.

Skälen till detta kan bl.a. vara otillräckligt eller oregelbundtt utnyttjande
av eller olämplig belägenhet av vissa produktionsfaktorer.
Omvänt kan ett starkt behov av direkt administrativ kontroll över en produktionsfaktor leda till internalisering trots att oregelbundenheter i utnyttjandet

f~religger.

Graden av internalisering kan alltså ofta inom vissa gränser varieras av
f~retaget,

dvs. utgör en handlingsparameter för detta.
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Externa effekter ur det . avgivande t<:Sretagets syn:-rlnkel

---_._----------------------------------------------~-

"Ur det givarlde t~r~tagets synyinkel finner vi att existensen av sådana
produktionsfäktorer - så framt det inte gäller avsiktliga åtg~er från
det offentliga~ sida - beror på att de åtminstone kostnadsfritt, inte kan
undvikas. De kan utgöra bi- eller avfallsprodukter (i vid mening) aven
produktionsprocess. Vidare kännetecknas de varor och tjänster som utgör
externa produktionsfaktorer för andra företag av att "givaren" ej kan ta
betalt (eller i andra fall tvingas betala för dem). Närmare bestämt kan
detta bero på att de a) tekniskt sett inte kan säljas, b) ekonomiskt sett
inte lönar sig att sälja eller c) av institutionella (eller politiska)
skäl inte fär säljas." (Bohm 1963, s. 9)
på motsvarande sätt skulle jag här vilja utbyts. lönsamhetskravet mot ett krav
på förenlighet med företagets målsättning(ar).
~~~_~~~~!_E~_~~~_~ff~~~~!
1. Andra företags produktion (eller biprodukter) påverkar företagets pro-

Quktioo~------------------------------

Komrmmikationer (inverkar på existerande trafik ooh påverkar jordens
"lägeskvalitet") •
Forskning (inverkar på produktionsmetoder ooh realkapitalets effektivitet) •
Hälso- och sjukvård, vissa kommunala anläggningar.
Buller, luftföroreningar2/ (påverkar arbetskraftens effektivitet).
Vattenföroreningar, skogsavverkning (o"kad jorderosion).
2. Andra företags faktorinsatser påverkar företagets produktion
Insats-av fordon-Cpåverkar-existerande-trafik)-: - - - - - Andra företags träning av arbetskraft (påverkar kvaliteten på den arbetskraft företaget - i framtiden - kan utnyttja).
Irreversibla effekter
Förekomsten av externa effekter kan i och för sig tänkas såväl positivt som
negativt (eller inte alls) påverka en organisations måluppfyllelse.

Negativa

exterm effekter brukar ofta benämnas 'externaI diseconomies".
Ingenting hindrar emellertid att man - som här - låter "external economies'
representera alla slag av resultatpåverkan, så länge de effekterna är reversibla, dvs. har samma marginella påverkan för såväl positivo. som negativa förändringar av mängden externa faktorer.
Om detta inte är l'allet talar man om irreversibla externa effekter.

påverkan

från sådana faktorer kan beskrivas som en funktion av både de aktuella värdet
på den externa faktorn e

h

och det maximala värde som faktorn uppnått.

1/ Som specialfall nämner också Bohm "effektivare branschorganisation" som kan
minska olägenheter av negativa beroendeförhållanden - externaI diseconomies
- vid utnyttjandet aven given naturtillgång exempelvis oljekälla, fiskevatten.
2/ Ett exempel utgör den bekanta tvisten mellan BP och Volvo i Göteborg, där
BP"s raffinaderi ansågs komma att utveckla luftföroreningar som ansågs skada
biltillverkningen.
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Bohm formulerar detta som g

.

max

f( ••• e h; e h )
"Vanligen beskrivs emellertid irreversibla externa effekter som positiva
vid OKningar och lika med noll vid minskningar i den externa produktionsfaktorn. Därvid blir produktionen (resultatpåverkan) en funktion av enbart det maximala värde, som faktorn uppnått." (Bohm 1963, s. 8)
=

Ett exempel är det ibland påtalade förhållandet att industrin ofta lokaliseras
till orter, som ursprungligen framväxt i anslutning till en järnvägsknut.

(Se

exempelvis TÖRNQVIST 1963)

Distinktionen externa effekter - priseffekter
External eecnomtes som påvet'kar företagens p ~ d edirekt, dvs.
utanför prismekanismen, brukar med en av VINER (op, cit) införd tem betecknas
"technological external economäea",
de "pecuniary externa1 economtes";

Om de !:5verförts 'åa prismekanismen benämnes

Bohm har kallat motsvarande begrepp för externa effekter respektive priseffek~~~

----------------

---------

med motiveringen att endast de ftlretnumnda i egentlig mening är externa.

Hans huvudintresse är nämligen externaI economies inverkan på den pareto-optimala resursallokeringen.

Bohm har också visat att priseffekter - tvärtemot

vad Pigou antog - snarare bör ses som en forutsättning än som ett hinder för
pareto-optimalitet.
Distinktionen mellan externa effekter och priseffekter är därför central i den
mikroteoretiska behandlingen av external economies.
I regionala sammanhang förefaller dock skillnaderna mellan olika effekters överförbarhet i rummet att vara av större intresse. Priseffekter kan generellt tän.kas ha större sådan överförbarhet, men detta är inte alltid fallet. Om en overf"dring via prismekanismen kommer till stånd eller ej kan i hög grad. sarmnanhänga
med legala, tekniska och organisatoriska förhållanden av de slag som betingar
externa effekter.
Fördjupade teoretiska och empiriska studier är
rumsliga spridningsförloppen.

n~vändiga

för att klarlägga de
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Regionala externaI economies
Begreppet external economies har som visats utnyttjats 1 de
manhang och med i många fall skiftande innebörd.

~est

skiftande sam-

Inför den specifika tillämp-

ning på regionala rdrhållanden som jag avser att genomföra finns det därför
anledning att söka precisera den innebörd jag lagt i begreppet.
Den i litteraturen vanligaste definitionen utgår från den välfärdsteoretiska
behandlingen av externaliteter.

BALASSA (1961) definierar exempelvis external

economies som

" ...

a divergence between social and p~ivate p-roduct". (s. 145)

Denna typ av definition är emellertid svår att
hang.

Avvikelser av den typ som definitionen

~pplicera
&~er

i regionala samman-

kan tänkas

f~rekomma

med

avseende på de mest skiftande rumsliga och organisatoriska grupperingar på ett
sätt som förefaller svårt att avgränsa operationellt.
Jag har istället valt att söka en anknytning i Bohms tidigare redovisade de-

finition, som genom sin anknytning till den enskilda enhetens beslutssituation ligger närmare min allmänna föreställningsram.

Med hänvisning till denna

vill jag dock utvidga definitionen med avseende på målfUnktionen och avgränsa
den med avseende på rumsliga förhållanden.
Med regionala externaI economies avses därför:
Konsekvenser ror en studerad enhet i samband med närbelägna enheters
-------------------------------------------_.~----------_.----------

~~~!!~~_~~

informations- och materialflöden, vars storlek och riktning

inte kan kontrolleras genom mot de närbelägna enheterna riktade betalningsflöden. 11
I fortsättningen kommer begreppet ~~~~~~~~~_~~~~~~!_~~~~~~!~~att användas
omväxlande med det något mer lätthanterliga ordet ~~!~~~~~!~~~~~~~~~~~.

II Konstruktionen kan förefalla onödigt mångordig, men har följande motiveringar:
i/
"Konsekvenser" har valts mot bakgrund av måJ.antagandena. En och samma
"konsekvens" kan tänkas ge upphov till vitt skilda måluppfyllelser beroende på den mottagande enhetens (positiva eller negativa) värdering.
ii/ "Kontrolleras" har valts därför att det alternativa ordet "påverkan" ansetta för svagt avgränsat. Snart sagt var je riktat betalningsflöde kan
tänkas leda till någon form av påverkan men denna påverkan kan leda såväl i icke avsedd som avsedd riktning.
iii/ "Betalningsflöden" förefaller möjliga att operationellt avgränsa. Problematiken kring "förväntningar" om betn.lningsflöden är dock svårbemästrad, vilket senare kommer att beröras.

..
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~~~~~~~~~-~!!!~!!~~~~_!_~~~
Av diskussionen i kapitel l framgick att det kan finnas anledning att skilja
mellan den ekonomiska omgivningen, inom vilken substitution mellan avgivare
av olika produktionsfaktorer (i princip) alltid är genomförbar och den externa omgivningen där sådan substitution inte är möjlig.
!~~~_~~~_~~~~~~!~~~_~~!~!~~~,som

är det snävare begreppet, har en studerad
enhet möjlighet att välja mellan skilda mottagare och avgivare av materialoch informationsflöden på basis av observerbara prisdifferenser, inkluderan-

de de transportkostnader som kan förekomma.

Om flödena är helt identiska kan

prisdifferenserna i sig själva ligga till grund för valet, om skiljaktighater föreligger kan konsekvenserna av dessa i princip vägas mot prisdifferenserna.
Inom den ekonomiska omgivningen kan den regionala sammansättningen visserligen ge upphov till mer eller mindre betydelsefulla prisdifferenser mellan annars
ömsesidigt utbytbara flöden, men denna inverkan kan i princip alltid tänkas
neutraliserad genom variation i betalningsflöden, dvs. ge upphov till differenser
i varu-, tJänst- och transportkostnader.
Denna omgivningspåverkan är alltså ~~~~~~!!~~~~_~~~~~_~~~~~~!~~~_~~~~~!~~
transaktioner.
~~~~_c;!~~_~~~!I.!~_~~!~!~~~däremot

tillkommer en olikhet mellan flöden, vil-

ken är av delvis skild karaktär.
Vissa flöden har en fysiskt

~~~!~~~~

räckvidd, exempelvis möjligheten till ge-

mensamt utnyttjande av hamnar, vägar och andra varaktiga objekt.

Utnyttjande-

rätten till sådana objekt, kan oavsett insatta transportkostnader, inte förflyttas i rummet.
Andra flöden har en begränsad åtkomlighet i tiden, exempelvis möjligheten att
momentant utnyttja intermittent friställda resurser eller möjligheten att momentant möta snabbt skiftande efterfrågan på flöden.
Ur rumslig synpunkt är sådana skiljaktigheter mellan flöden "unika" genom att
de inte kan kompenseras fullständigt genom prisdifferenser utan kräver en förändring av

11

l_o.!C-a_lj_s~.F_i~_s_t_.i-l}_s_t..åp_d~_t.. gentemot

flödesavgivaren eller mottagaren. l!

Ett liknande resonemang kan naturligtvis föras med avseende på också andra
skiljaktigheter mellan flöden, exempelvis med avseende på olika former av
kvalitet .. En förändrad para.meterinsats kan inte helt ersätta en prisförändring och vice versa. (Cf RASWJSSEN, 1955). Jag begrrmsar mig emellertid hä~
till specifikt rumsliga skt Ljakt.Ighet.er-,
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•
I detta tall ger den regionala sammansättningen upphov inte till prisd1fferenser, men till en speciell form av kvalitetsdifferenser, vilket leder till att
flödena inte i alla avseenden är ömsesidigt utbytbara.
Denna omgivningspåverkan är alltså okontrollerbar genom ekonomiska betalnings-

------------------------------------------

transaktioner.

Odelbarheter
Med odelbarhet avses här bristande möjligheter att kontinuerligt kombinera olika komponenter i input eller output.

Detta beror på att de av legala, tekniska

eller ekonomiskt-organisatoriska skäl förekommer i fasta

kombinationer.~

Olä-

genheten av detta måste dock bedömas med utgångspunkt från en given beslutfattaras valsituation.

Om kombinationer av resurs insatser - eller vissa dimensio-

ner hos dessa - inte kan skiljas från varandra i önskad utsträckning utan ett
(netto)bortfall av måluppfyllelse anses alltså en odelbarhet föreligga.

1Mäng-

den' av odelbarhet antas alltså vara en situationsspecifik och i de flesta
fall mångdimensionell storhet.

~~~-~!':~~~~~~!:
Med odelbarhet avses bristande möjligheter att kontinuerligt kombinera kompo-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

nenter i input och/eller output.

~~!:~~~_~~~_~~~~~~!!:~~_~~~!~~_~~:~~~!:_~~~_~~~~~~~~~~~~!~:~~_~~~~~~~_~2~
storlek utgör en nödvändig (men inte tillracklig)förutsättning för att en enhet

-------------------------------------------------------------------------------

skall kunna skapa mot sig riktade betalningsflöden.

--------------------------------------------------

Ett tillägg
Gutel8rl

(1961) har i ett kommande arbete genomfört teoretiska och empiriska

studier av lokaliseringsbetingelserna

i

Sverige.

I de teoretiska avsnitten

behandlas bl.a. de agglomerationseffekter som regionala external economies
kan ge upphov till.

Den generella behandlingen anknY.ter till utrikeshandels-

teorin och Gutelmd studerar inledningsvis jämvikten för ett land, uppdelat i
regioner och med handel mellan dessa regioner.

Han urskiljer därvid agglome-

rationsfaktorer som förklaring till att lika stora företag, tillverkande samma produkt kan ha skilda produktionsfunktioner i skilda regioner.

Agglomera-

tionsfaktorernas effekter på faktorprisbildningen analyseras också.

1/ Begreppet får därmed både en kvalitativ och en kvantitativ aspekt.
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Det empiriska studiet har inriktats på att 801m

m~ta

mellan ' jämrdrbara' f"eSretag i skilda regioner.

F($r driftsenheter inom den del

produktiV1tetssk1llnader

av verkstadsindustrin som Jonsson studerat har han påvisat produktivitetsskillnader mellan enheter belägna i regioner nära stora centra och sådana som ligger meJ:' peJ:'ifert.

Till detta kommeJ:' de löneskillnader som existerar mellan de

olika regionerna.

Delar av proouktivitetsvinsterna har med andra ord tagit

sig uttryck i hggre löner•.
Resultatenär emellertid inte entydiga;·

internt vunna stordriftsf"drdelar har

i vissa fall visat sig vara av st<:srre betydelse än de externa.

Det är dock

svårt .. och i vissa samrna.nha.ng mindre meningsf3:11t - att so"ka renodla de ex"terna och interna stordriftsfördelarna.

EXterna f"drhållandEm kan i många

(a.ll tänkas bestämma i vilkengi-ad intema special1seringsfördelar kan uppnås.
l:Sverhuvudtaget ställs
mycket stora problem
är jämf"drbara..

man - som fioamhållita tidi~ i denn. studie .. inför
n~ det gUleratt avgMr.e. 1 v:11keh titsh'kcimirig enheter

Be8krivningen måste troligen utvidgas till att avse vuriabler

u:tCSver bransch oeh

storl~k,

och m8jligbeten aven systematisk variation mellan

a118 dessa variabler måste beaktas.. Om regioner har olika goda förutsättningar f"eSr olika typer av verksamhet kan befintliga rdretag väntas ha anpassat

sig till detta.

Det är därf"dr', enligt min mening angeläget att o'ka möJlighe-

tez;na till en mångdimensionelJ. klass·ificering av enheter.
på de punkter Gutelarlds studie och den här föreliggande studien är.. järrif'"drbara
förefaller dock såväl de teoretiska: som empit"iska resultaten vara väl förenliga.
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APPENDIX B

DEN LOKALISERINGSTEORErISKA LITI'ERATtnEN

"Economists have long been interested in the factors that determine location;
however interest in this problem very neariy marks the extent of their unity. Il
(GREENHUT, 1956)
Jag vill redan inledningsvis understryka att jag i detta avsnitt inte avsett

att ge någon fullständig bild av litteraturen på det lokaliseringsteoretiska
området. Avsikten är endast att illustrera några tidigare författares behandling av problematiken mot bakgrund av behovet att samordna ide- och teoriutveckling med undersb'knings- och datametodik.
f~ratt

Jag kommer att argumentera

beroendeförhållandena mellan ömsesidigt "närbelägna enheter bör studeras

med utnyttjande aven mer beteendevetenskapligt orienterad begreppsapparat än
den tidigare använda.

Inledande litteraturöversikt l/
~~~!~~~~!~!!~~~~~!~

De främsta företrädarna för denna skolt1ldning är VON THtiNEN (1826-1875) och
WEBER (1909). Trots att de utnyttjat skilda angreppssätt är inriktningen på
kostnadsminimering gemensam.
Von ThUnens intresse inriktades huuvudsakligen på att sOKa bestämma den typ av
grMa som l~nsamt kunde odlas på varierande avstånd från en given marknad där
all efterfrågan antogs vara koncentrerad till en punkt. I denna "Isolierte
Staat"- belägen på en homogen yta där arbetskraftskostnader, kapitalkostnader
och produktiviteten överallt antogs vara lika - kom avvägningen mellan trans-

17 Denna inledande ~versikt bygger huvudsakligen på GREENHUT (1956). För en
mer fullständig och djupgående litteraturöversikt hänvisas till denne eller exempelvis :rnTAU.-BUCHANEN (1961), lSARD (1956) och (1960) och TO'RNQVIST (1963).

105.

portkostnader och jordränta (markkostnader ) att bli avgörande för valet av
utnyttjande

~ör

en given lokalisering.

Weber närmade sig problemet från motsatt hålL

I stället för att utgå fl"ån

en given lokalisering och söka bestämma det lämpliga utnyttjandet av denna
utgick han från en given bransch och sb"kte den 'lämpliga' lokaliseringen.
I stället för att diskutera förhållandena på en homogen yta med endast ett
konsumtionscentrum utgår \veber fl"ån att tillgångarna på bränsle och annat råmaterial liksom konsumtionscentra är ojämnt utspridda i rummet.
Då företagen antogs välja den lokalisering, som minimerar de totala kostnaderna, blev problemet att finna den lämpliga substitutionsgradGn mellan olika produktionsfaktorer på skilda lokaliseringsplatser.

Weber intresserade

sig främst för rumsvanationer hos arbetskraftskootnader och transportkostnader samt vad han kallade för agglomerativa och degomerativa faktorer.
på motsvarande sätt kunde industribranscherna karakteriseras som arbetskraftsorienterade, transportorienterade eller orienterade mot agg1o~erationer. De
agg10merativa faktorerna, som tänktes bero av närhet till underleverantörer
och kunder eller stordriftsfördelar, ansågs vara av betydelse först när de
regionala skillnaderna mellan arbetskraft- ochtoansportkostnader var små.eftersom de motverkades av deglomerativa faktorer såsom stigande markkostnader.
Weber utgick från rena konkurrensförhållanden, där alla köpare antogs vara
koncentrerade till givna marknadspunkter och alla säljare antogs ha tillgång till marknadscentra.
Andra författare, som vidareutvecklat Webers teori, exempelvis OHLIN (1934),
PALANDER (1935) och HOOVER (1948), intresserade sig också för marknadsområdets utsträckning i rummet, men flertalet såg efterfrågan som en av lokaliseringen oberoende storhet (exempelvis PREDÖHL, 1925, och HOLMES, 1930).
Denna ensidiga inriktning på kostnads faktorer är, som många påpekat, ofta
orealistisk. 1/

1/ En grundläggande ansats av denna typ kan naturligtvis vidareutvecklas med
mera nyanserade antaganden. Se exempelvis Du Rietz '(1966) behandling av
markvärde~lematiken
i tätorter, där hänoyn tages till variationer
på intäktssidan och markefterfrågan även inom andra sektorer än jordbruket.
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!~~~~~~~~~!~~~~~!~

Med utgångspunkt från duopolteorin utvecklade andra författare en lokaliseringsteori där lokaliseringsvalet sågs som en kamp om kontrollen över det
Iiltörsta marknadsområdet •

FEITER (1924), HOTELLING (1929).

KCSparna antogs vara spridda CSver marknadsområdet och säljarna (som antogs ha
identiska produktionskostnader) kunde genom sitt lokaliseringsval i viss mån
monopolisera närbelägna köpare.

Beroendeförhållanden mellan olika säljares

lokaliseringsval kom därför att bli av centralt intresse.
Detta synsätt äger troligen en hCSgre grad av realism, men utgCSr såtillvida en
spegelbild av kostnadsminimeringsskolan att produktionskostnaderna ofta behandlas som konstanta, eller i varje fall oberoende av lokaliseringsvalet.
Vinstmaximeringsskolan

----------------------

LÖSCH (1944) sOKte sammanfoga de båda skolbildningarna.

Han hävdade att så-

väl kostnadsminimering som intäktsmaximering var otillräckliga som förklaring till lokaliseringsmCSnstret.

Han utformade ett nät av hexagonala mark-

nadsområden men" fullföljde inte helt sina grundläggande tankegångar då kostnader och intäkter inte tilläts variera i samma modell.
I Greenhuts ansats till en allmän teori ses också spridningen mellan kostnader och intäkter på alternativa lokaliseringsorter som bestämmande för lokaliseringsvalet.

Detta innebär att hänsyn tas såväl till rumsliga kostnadsva-

riationer och stordriftens fördelar, som till rumsliga variationer i efterfrågan och betydelsen av eventuella konkurrenters lägen och konkurrenskraft.
Till dessa överväganden vill Greenhut OCkså foga olika former av 'personal
considerations' som visat sig kunna inverka på - särskilt de mindre - företagens lokaliseringsval.

Diskussion av den vinstmaximeringsorienterade lokaliseringsteorin
Införandet av vinstmaximeringsantaganden kan som framgått betraktas som ett
klart framsteg i jämförelse med tidigare alltfCSr ofta ensidigt kostnads- eller intäktsorienterade synsätt.

Det är inte heller min avsikt att här ifrå-

gasätta dess allmänna användbarhet, då denna frågeställning faller utanför
ramen för denna studie.
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Ftsr ett studium av beroendeftsrhållandena mellan närbelägna enheter är den
vinstmaxirneringsorienterade teorin dock svår att applicera på grund av att
den genom sina grundantaganden ftsrsvårar en analys av bl.a.. odelbarheter,
samt risk och sosäkerhet ftsrknippad med beslutfattares bristande tillgång
till eller mtsjlighet att utnyttja information.
Kritik av likartat slag har frtt.mftsrts och l1tfcSI.'ligt behandlats i andra sammanhang

och jag kormner därför att med hro1?isning till dessa arbeten endast

kort markera några ståndpunkter.
De framf"ordasynpunkterna kan grovt indelas· i två kategorier:
l.

Vissa ftsrfattare har kritiserat vinstma."'{imeringsantagahden med hänvisning till att andra s.k. icke-ekonomiska mål ftsrefallit påverka lokaliseringsvalet :1 framftsr allt i mindre förete.g.·
GREENHUT (1956) har indelat denna grupp av 'personal consjderations' i

sådana som kan väntas ta sig uttryck i (svårbestämda) kostnads-intäktsf"6rdelar och sådana som tar sig uttryck 1 form avd1rekt personlig tillfredsställelse.
Till den fCSrstnämnda gruppen kan exempe'lvf.s föras betydelsen av goda

bank- eller kundförbindelser på platsen till den sistnämnda olika former av s.k. "amenities of life", i form av exempelvis klimat och

sarrt-

hällsmiljö.
"If psychic income is to be included as a location factoI"; and indeed
it would have to be in order to impart generic validity to location
theory, it would apPear that either the obje~tive öf site-selection must
be stated in terms of maximum satisfactions, not maximum profits, or
psychic Lneome must be awarded a r-ecunäarv va.lue ," (s , 2'78)
F'o!"El9.get att utnyttja det bredare begreppet "maximum satisfactions" som
målvariabel leder dock enligt min mening till samma svårigheter {att förutsäga

loke.lis~ring8beteendet annat,

än i t-tr:l.ktdefinierftde och t".vgränsä-

de valsituationAr) 8om'de som vidlåter

vlnstmaxime~ingsbegreppet.

Till

detta kommer de uppenbara mätsvårigheterna.
Skillnaderna mellan begreppen ftsrefaller alltså att kunna hänfqras till
den varierande bredden i konsekvensbeskrivnirtgenw
2.

Andra författare har framfört kritik av annan karaktär.

Denna berör fö-

rekomsten av odelbarheter, risk och osäkerhet och beslutfattares bristande tillgång till eller möjlighet att utnyttja information.l!

Il

En annan riktning, som dock inte kornmer- att diskuterM här, u~gör den s.k.
Lrrtr-eseentrteor-fn, ( er. BAJtNARD (1937), SIMON (1957), RHENMåN (1964).

•
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Vinstmaximering på samhällsekonomisk: makronivå beh<:5ver alltså inte - och kan
i vissa fall inte - motsvaras av motsvaI'allde mål för var och en av de i totalsystemet ingående beslutsenheterha av

bl.a~ f~l~ånd~ sk~l:

~!!~!.l!~!~t~~!~~~!~~~. En av de få saker som är klart v1s8d~ på detta område är a.tt ett antal enheter förenade enbart genom prismekanismens

1/

utslag inte

kan

uppn! en totaloptimal lösning genom vinstmaximering om

häIU!lyrl tas till existensen av odelbarheter.

(er.

KOOPMANS-BECKMAN op.cit).

"It now seems better to present such largely negative results as we have
obtained concerning the possibilities of pricing in the quadratic
assignment problem, because this problem seems to be close to the core
of location theory, and in the hope that an examination of this example
of the apparent failure of the price system may ultimately lead to better
insight into the possibilities and limitations of price systems as means
of decentra.lizing the allocation of indivisible resources." (s. 71)

ii/ ~~~~~!~~!~=~!"~!~!~~~~!=~~!~=I2. Denna kan belysas genom f"'cSljande
citat av Scitovsky (op.cit)
"The proper coordination of investmert decisions, therefore would require a signalling device to transmit information about present plans
and f'uture cond1tions as they are determ1ned by present plans; and the
pr1cing system fails to provide this. Hence the belief that there is
a need either for centralized investment planning or for some additional
communication system to supplement the pricing system as a signalling
device." (s. 3(6)
i11/ ~!~~=~~!~~~~~~!=~~~!~=~. MARCH-SIMON (op.cit) har bl.a. påpekat att
beslutfattare karakteriseras aven begränsad förmåga att upptäcka och
CSverblicka alla relevanta alternativ, att bedöma. dessas konsekvenser

samt att rangordna dessa mot totalmål av exempelvis vinstmaximeringstYl?
iv/

~~~~~~E!I2_~!_~!~_~~l.:_~!~E!!l.:=~,dvs. osäkerhet i konsekvensbeskrivningen är därf"cSr ett av de element som förefaller nödvändiga att infoga i

i

lokaliseringsteorin.~/

Inom detta område har en betydande metodut-

veckling skett på grundval av NEUMAN-MORGENSTERNS (1944) pionjärarbete.
Se exempelvis LUCE-RAIFFA (1957).
Slutsatser
Denna korta framställning har avsett att belysa att beslutfattare lqm antas
ha SrM. mCSjligheter att rangordna konsekvenser av olika handlingsalternativ.l
däribland lokaliseringsval direkt mot långsiktiga vinstmaximeringsmål.
avser särskilt konsekvenser

1/

på

Detta

milli-mikronivå.

I en senare bok har Greenhut (1963) sökt andra vägar att sammanföra mikroteori och lokaliseringsteori • För en diskussion av Greenhuts f"'orsoK att
infoga risk och osäkerhet, se THORNGREN (1965) ..)
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Någon form av me1:J..anligg~e mAL;

vare

uppfylleise karl gtsrastill f"dremål

f"dr direkt observation, karl vara n15cht!:hldiga.
pen maximal

marknadsa~el,

SMa.'1.a S.k.submåll!, av ty-

koatnadominirnerlng etc., antas visserligen vara
I

'

etablerade i relation till en eventuell total målsättning.
tid ofta i
(Cf.

De står emeller-

konflikt med varar~ra; en konflikt som inte ailtid kan upplösas.

CYERT-V~CH

(op.cit) s. 4))

Ur lokaliseringesynpunkt

inneb~~

detta att det mellan rumsligt skilda anhe-

-------------------------------------------_._------------------------_._-ter även inom en och sarrma organisation kan ftsrekomma skiljaktliga subrnål.
-------------------------------------------------------------------------

Dessa kan exempelvis var-a funktionella och knutna till funktioner och processer inom respektive enhet.
utf"drligare behandling av denna problematik skulle falla utanför ramen
f tsr denna studie, men en närmare anknytning mellan organisationsteoretisk

En

och lokaliseringsteoretisk forskning förefaller nödvändig.
I avvaktan på målproblematikens klarläggande ftsrefaller det lämpligt att inrikta studiet av lokaliseringsbeteende på systematiska beskrivningar av tillgängliga handlingsalternativ och dessas konsekvenser uttryckta i mått, möjliga att rangordna mot ol1kaaltemati va submål., 2/

Anknytningar till tidigare

stt~ier

I detta avsnitt kommer jag efter. en kort diskussion av några ~~~~~~~~~
i arbeten som bertsragglomerationsproblematiken, att diskutera några av de kvan-«.
---~
titativa metoder som tillämpats samt behovet och möjligheterna av att ge des-

----------------

sa ett relevant ~~E!~!~~~_!~~~~!!.
Att skapa ett närmare samband mellan dessa tre element förefaller att vara en
förstahandsuppgift ·ftsr forskningen på området, men framställningen nedan gtsr
endast anspråk på att exemplifiera detta.

~~~-~~~~~~~~:
HOOVER-VEnNON (1960), LICHTENBERG (1960), ClITNITZ (1961) och VERNON (1960)
har i samband med sina studier av New Yorks (och senare Pittsburg-regionens)

l/ Valkriterier vid urval av lokaliseringsalternativ kan också föras in under denna kategori. Ex. Tillgång till hamn, järnväg etc.
2/ Med systematisk beskrivning avses här beskrivningar som utgår från en redovisad föreställningsram och vars element är inbördes förenliga., Se
DANIELSSON (1963) och TÖRNEBOHM (1957) f tsr en närmare diskussion av 00skrivningssystem.
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framtida utveckling starkt betonat betydelsen av external economies.

De tan-

kegångar som där framförs har - särskilt i inledningsskedet - starkt påverkat
denna studies f'dreställningsram. Avsaknaden aven explicit redovisad föreställningsram och begreppsapparat har dock försvårat en direkt anknytning
till dessa studier.
HOOVER-VERNON definierar external economies som:
"the economies that a firm can obtatn through the use offacilities or
servioes 'external' to itself" (s. 49)
De anger också att dessa 'economies' i högre

grad

SkUlle var,a koncentrerade

till en regions centrum och mindre f'6retag antas vara mindre beroehde av dem
än större. Flexibilitet i fråga. om material, arbetskraft, lokaler och distributionsvägar kan uppnås genom den pool av ömsesidigt närbelägna (framf"c5r allt
mindre) f'dretag som koncentrerats till regionens kärna.
LICHTENBERG söker också avgränsa de delar av näringslivet, vilka kan antas
vara mest beroende av agglomerationseffekterna:
"Industries characterized by (1) a high proportion of single plant firma,
(2) by small plants, and (3) by little use of machinery per worker are
usually engaged in 'unstandardized' production. '!'hese are the industries
that we will often refer to as the 'e:Xternal-economy industries'''. (s.58)
Lichtenberg har också påVisat en hög statistisk samvariation mellan en hög
koncentrationstendens inom New York Metropolitan Region och de tre angivna
kriterierna på icke-standardiserad produktion.
Denna tendens har tillskrivits f'c5rhållandet att icke-standardiserade produkter tillfredsställer en snabbt skiftande efterfrågan. Detta nödvändiggör
snabba, ofta återkommande produktförändringar , vilket minskar möjligheterna
till stordrift och långtgående automatisering. De korta produktionscyklerna
och behovet av snabba, icke rutinmässiga beslut medger inte de traditionella
stordriftsfördelarna f'örknippaderned långa serier av produktion. Det är snarare fråga om långa serier av ändringsförlopp.
En lokalisering i närheten av andra enheter samt ett högt utnyttjande av underleverantörer kan därvid komma att minska den risk och osäkerhet som är förknippad med produktion av icke-standardiserade produkter.
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I vissa fall kan också utnyttjandet av tmderleverantörer uta.nftSr regionen vare.
möjlig och f"6rdelaktig.

Standardiserade processer utf"örs som massproduktion i

områden med billigare arbetskraft, medan vid produktutforrnning, produktval och
ofta också f"örsäljning de external economies som återfinns i tätregionen utnyttjas.

En speciell grupp utgör de aktiviteter som vänder sig direkt till prodncenter
och kan räkna med en mer stabil efterfrågan från gruppen som helhet än från
varje enskild producent. Denna mellanliggande och sammanbindande grupp kan
bestå' av reklamf"dretag, tryckerier och andra typer av 'företagsservice ' • I
den mån dessa aktiviteter kan nå stordriftsf"drdelar genom specialiserat utnyttJande av och bidrag till 'poolen' kan de komma att konstitutera den grupp
av 'förstärkningsenheter', som diskuterades tidigare i denna studie (kapitel 2).
~~!~~~~!~~f~~~!~_~_e~_~~~~~_~~~~_~~~_~~~_~e~!~~_~~~~~_~!!!_!~~
~~_~r~~_~~~~~!~~~~·

Inom tätregionen återfinns också industribranscher under snabb tekonologisk
utveckling, arbetande under 'små' förhållanden innan massfabrikation av standardiserade enheter kan igångsättas.

Amerikanska exempel är den begynnande

radioindustrin på 2O-tnlet och den moderna elektronikindustrin under 50-talet.
HÄGERS'IRAND (1953) har i en grundläggande studie av innovationsförloppet ur
korologisk synpunkt visat bl.a. att överföringen av privat information om innovationer kan
skede.

karakt~iseras

av ett initial-, förtätnings- och diffusions-

,
DAHMEN (op.cit) har i en stor empirisk studie av svensk industrirell f"dretagarverksarnhet påvisat hur uppbyggnads- och expansionsprocesserna övergår i
ett (lokalt) mättnadsskede inom olika småindustriregioner. Denne infCSr också begreppet utvecklingsblock, och påvisar betydelsen av ofullbordade sådana
block.
KINDAHL (1964) har stUderat det rumsliga spridningsförloppet för gummi- och
gurnmivaruindustrin 1915-1935, den elektrotekniska industrin 1915-1960 samt
den plastbearbetande industrin 1952-1960.
Utvecklingsförloppet karaktäriserades aven expansion och förtätning inom de
tre storstadsregionerna, följt aven spridning till utanförliggande befolkningscentra.
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"Spridningsbilden torde karaktä:i:-:tserän av dels en närspridningseffekt
med uppkomst av nya anläggningar inom det absoluta grannskapet aven tidigare anläggning samt uppkomst av anläggningar på längre avstånd inom
större befolkningscentra. I båda fallen ansågs ~erbringandet av information om produktionsprocessen-värä-åv-stör-betYdeise-i-r8rsta-räiiet-genöm-direkt-persötiköntåkt-ööh-i-ändrä-räilet-även-i-h8g;e-graa-genöm
änara-körnmUnIkåtiönsmedei:--öenöm-Ingående-studler-åv-köntaktieder-ööh
Inrörmätiönsvägärnä-skuiie man förmodligen erhålla goda möjligheter att
f"örutsäga den regionala spridningsbilden för en viss produktionsmetod."
(s. 98) (Min understrykning)
HOOVER-VERNON (op.cit) har också konstaterat:
"Uncertainty creates a need for flexibility: the need for flexibility
compels a reliance on outside suppliern; and troughout the process of
creation, production and sale there is a substantialneed for speedy personal communication." (s. 66)
BACKLUND (1963) har genomf"ört en intervjuserie med norrländska företag, vilken
ursprungligen avsåg att utreda konsekvenserna aven nedcättning av järnvägsfrakterna till och ifrån Norrland. Effekten aven sådan visade sig - naturligt
nog - vara tveeggad, men företagen bedömde den negativa syssolsättningseffekten som dominerande. Intressantare ~rar att företagen i ostrukturerade intervjuer i 90 %angav avsaknaden av 'industriell miljö' som den kanske allvarligaste komparativa nackdelen vid en lokalisering utanför större tätorter.
Nackdelarna ansågs möjliga att sammanfatta i följande punkter:
"l. Avsaknad av servicefunktioner i samhället omkring företaget, både
när det gäller person- och maskinservice.
2. Svårighet att få lönearbeten utförda.
3. Brist på industrivana hos rekryterad arbetskraft och industritänkande hos omgivningen.
4. Avsaknad av förståelse för industrins problem från de kommunala myndigheternas sida.
5. Avsaknad av stimulerande kontakt med andra föregag.
Från intervjupersonernas sida f~bölls, att s~liga dessa faktorer i
olika hög utsträckning kunde anses negativt påverka företagets lönsamhet." (s. 143)
Koncentrationstendensen förefaller ofta vara så stark att en producent inte
finner det fördelaktigt att på egen hand fatta ett flyttningsbeslut. Eventuella utflyttningar behöver dock inte ta formen av utflyttning av hela företag.
"It will consist instead of a
of fUnctions once merged in a
f'unctions in establishment of
separated from manufacturing;
(Hoover-Vernon, s. 72)

much more subtl.e process - a separation
single firm and a reshuffling of these
a different sort. Selling will be -: :
publishing from printing; and so on."
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I extremfall är någon flyttning över huvud taget inte aktuell; ett mindre antal arbetsledare kan exempeIvfs anrörtroa uppgd f'ten att, som bärare av knowhow, bygga upp en ny produktionsenhet utanför en tät1'egion.
kan alltså ersättas aven ny fÖl'läggning av expansion.

Omlokalisering

Denna r::.'ocess kan med

avseende på beslutsfunktione::-na tänkas gå i mot.sat.t riktning;
företag förlägger beslutsfunktionernas

e:[p~'nzio:::l

u~anförliggande

ti].).. r-edan exfst.er'ande enhe-

ter inom tätregionen.
DANIELSSON (1964) har påpekat; den svårighet som föreligger att skilja mellan
lokaliserings-,

prod~{tvals-,

investe::-ings- och

a~dre

beslut.

"How many of these pr-ob'lems will be consföaz-ed by a company making a
loeational decision wil]. probably dopend on the sequence of events.
A deeision made eaJ:'lier will be included in the frame of referenee for
the ehoiee of location. For example,a company which h~s already decided
on its volyme of produetion, its product desi~~ and its production techniques, will seek the most favorable location given the valucs of these
variables~ e.g. a locality offering the lowest total cost after taking
into account transportation charges, supply of labor end level of wages.
However, ifit's possible for the company to change, for e~ample, its
production technique by rneans of further mechanization, the chosen locality
may not necessarily be the most favorable any longer." (~. 82)
LUNDBERG (1960) har också diskuterat hur valet mellan utbyggnad av vatten-

eller ångkraft påverkas av
ningen på

bl.a. räntenivåns höjd, förväntningar om prisbild-

oljema~knaden etc.

Dessa icke

lokalisering~betingade faktorer

på-

verkar alltså valet av teknologi, som i sin tur påverkar 10kaliDeringsvalet.
Det är dessa svårigheter jag sOKt kringgå genom att utnyttja begreppet lokali-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kas också av faktorer, vilka normalt inte räknas till de 10kaliser1ngsbest~
----------------------------------------------------------------------------

seringstillstånd, vars förändringar, dvs. "Loka'l.Lser-fngsbe'teende ", kan påver-«

mande ,

Orienteringen mot beslutsprocesserna ger möjlighet att fånga upp betydelsen
av risk och osäkerhet

~ch

de

regio~alt

skiftande möjligheterna att 'absorbe-

ra' eller minska konsekvenserna av felal-;:tiga beslut.
SARGENT FLORFNCE (op, eit) förefaller a.tt ha v?"rit bland de första att betona
betydelsen av detta komplexa regionala

sam~pel ~9n

inriktade (naturligt nog)

huvuddelen av sitt studium på de stora brittiska industriagglomerationerna.1/

1/

FLORENCE (19L~8) diskuterar 'storleksfaktorn ' mer utförligt.
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Han utnyttjar begreppet

~diagonal

integration', vars förekomst kan relateras

till vad som i denna studie kallats 'internaliseringsgrad'.
"This integration is dl3.gonalsince the auxiliary goods of services help
a number of lines of succesive processes and can only be pictured as
slanting into the main structure at various angles. It may perhaps be
mOre intelligible, if instead of convergent, divergent, vertical and
diagonal integration were used 'materials ~, "prcduct.s ~, ~processes' and
'services~ integration." (not. s. 23)
Samband och likheter mellan skilda företag kan alltså avse såväl råvaror och
produkter som genomförandeprocesser och servicefunktioner till de senare.
Florence kritiserar också branschbegreppet, som i alltför stor

~tsträckning

uppbyggts kring snabbt skiftande likheter med avseende på råvaror eller slutprodukter och betonar vikten av synsätt, som i högre grad beaktar sambanden
mellan" runktioner och processer.
Han påpekar också att den fysiska begränsningen aven marknads storlek kan
hänf'c:Sras till tre kategorier:
" (l) The more important materials may be dispersed and not easily tran"
sportable or the market geographically dispersed and the product not
easily transportable.
(2) In the extreme case there may be no material or no product transported
direct extraction or 'service' havlng to be rendered at the site of the
fixed but dispersed material or at the habitat of the stationary but dispersed population.
(3) Product or material may not be tmiform in its demand or supply may
not be continously used or available." (s. 44)
De båda senare begränsningarna kan båda hänföras till de odelbarhetsfenomen
som tidigare diskuterats (kapitel 2).
Betydelsen av transportkostnadsfaktorn har numera starkt avtagit och därmed
också betydelsen av marknadsnärhet !_~~_~~~!~!~~~!!_~~!~. Den påtagliga
närheten mellan konsument och producent avser numera
il

produkter där snabbheten eller flexibiliteten

ii/

- snarare än transportkostnaden - är betydelsefull,
eller utbyte av information producent-konsument.

i

transportorganisationen

HOOVER (1937 och 1948) har tagit upp och vidareutvecklat vissa av Florence's
tankegångar och dessa arbeten ger en mer systematisk framställning av vissa
av de tankegångar som ingro- i New York-studierna. Framställningen är där
dock huvudsakligen begränsad till industriella förhållanden.
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ISARD-SCHOOLER-VIEI'ORISZ (1959) har- studerat interdependensförhållandena mellan olika enheter i regionala produktionssystem under beteckningen 'Industriai
Complex AnalY:lis'.

I en praktikfallsE:tudie från Puer-to-Id co visar de bl.a.

att ett komplex av

raffinaderi-, petrokemiska- och syntetfiberanläggningar

kunde uppnå avsevärt högr-e lönsamhet ä1'1 var och en av de ingående komponenterM.

Också andra författaJ:'e hal" behand Iat; Lfkar-tade frågeotällningar men redan de
anförd,a illustrera.J." do förhållanden jag vej,at belysa.

Huvudtankegångarna är

alltså inte nye., men de har inte kunnat ina.:rl:letas i den allmänna lokaliseringsteorin troligen därför att redan dess

grvnd~1'1taganden lämnat

funktionella

Vidareutv0cklingen är därför beroende av

semband~konstr·iktione~'.

litet utrymme för

anknytningsmöjligheterna till de kvantitativa metoder som utvecklats inom samhällsvetenskaperna och inte minst a.v

möjligheter~.a

att finna relevant datama-

terial.
Metoderna
Rubriceringen täcker ett brett spektrum av mer eller mindre vittomfattande
och komplexa metoder och jag
refaJ.ler tillämpliga.

1~

här endast beröra ett fåtal av dem som fö-

HAaERS'IRAND (opvct t ) har i sitt tidigare ber-örda arbete utvecklat en rad icke-

deterministiska modeller rör rumsliga spridningsförlopp av innovationer.
Även om den empiriska anknytningen framför allt berör glesbyggda områden är
metodern5 så generella att de kan komma till användning också vid agglomerationsstudier.
I detta sammanhang skall jag dock endast

berö~a

ett av de empiriska resulta-

ten:
" ••• telefonsamtalsfälten delar den egenskapen med andra sociala fält,
t.e:c. migrationsf"ålt, att intensiteten avtar med stigande avstånd från
centr-um, Inte ens inom det avgiftsfria omr-ådet är samtalsfrekvensen
oberoende av distansen. Frokvensen avbar- mycket snabbt med stigande
diste.ns, trots att det inte skulle medföra någon extra kostna.d för abonnenterna att utsträcka kontakterna till åtminstone något mer avlägsna orter än vad som sker. • •• Det är således inte samtalskostnaden, som i första. hand orsakar den med c avståndet minskande såiiitäisfrekVensen. Det mliste vara de aktuella målen för samtal, som avtar i antal med distansen":-

\s:-2ö3y-[Min-understryk;ing)----------------------------------------

Detta kan förefalla r,jä,lvkJ.art.

Ett alltför stort antal rumsliga studier

har dock enligt min mening sammanblandat 8eogl~fiska med ftmktionella avståndsbeg:.-. -epp.

116.

MALM-oLSSON-WARNERYD (1966) har gett en överblick över den simuleringsteknik
som utvecklats för att ta hänsyn till icke-deterministiska parametrar.

Denna

stokastiska teknik medger kvantifiering och analys också av utvecklingsförlopp vars komplexa karaktär eller empiriska evårtillgänglighet tidigare varit
avskräckande. Successivt kan modeller av denna typ inkludera allt mer funktionella och komplexa samband. Detta utvecklingsarbete kan komma att kräva
en kraftig omarbetning av de nu utnyttjade modellkonstruktionerna, som ofta
bygger på fysiska avstånd inom en homogen yta av den typ som von ThUnen (oP.
cit) introducerade.
MAIM-OLSSON-WÄRNERYD konstaterar:

Dessa f"drfattare har genomf"ört en förso"ksstudie aven stadsregions utbredning
som trots sin kraftiga förenkling förefaller att ge resultat som är möjliga
att fCSrena med de empiriskt observerade. Tekniken för signifikans- och i ännu högre grad validitetstestning är dock ännu föga utvecklad.
MORRIEL (1963 och 1965), BOWDEN (1965) och STEGffi (1965) tillhör dem som på
senare tid utnyttjat simuleringstekniken för regional analys.
STEWART (1947) m.fl. har utnyttjat ett ~~~~~~!~!~~~E' som kommit till användning bl.a. för att mäta interaktionen mellan platser.
En vanlig version är f"åljande, (MALM et.al. (op.cit) s. 10):

\,P j
LDb

ij
Ph

= G

=o-

D ih

= interaktionen mellan platserna i och j

där I i j

=

P j ' Ph

i j,

'D

D

ih

=

G

=

b

=

antalet innevånare på platserna j respektive h
avståndet mellan platserna i och j respektive i och h
en empiriskt härledd konstant
empirisk härledda exponenter
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Denna grundmodell förekommer i en lång rad var-tarrter- och tillämpningar, inklusive användningen inom simulering::;tekniken.

ÄV'en om modeller ev denna typ i

många fall producerat empiriskt användbar-a resultat är de fÖl'k.T'\.ippade med allvarliga tolkningsprob16m.
Avstendsfur-ktionens relevano är som ovan anförts df.akutabe'l ,
gjorts att utnyttja mer funktionella och

m~~dirnep~ionella

För:3ök har

begrepp och käns-

lighetsanalyser kan komma till användning.
Värdet av dessa ä!' dock ber-oende också på platspotentialel"n2:s utformning. Validiteten av att som i detta exempel,

utn~,..ttja

det totala inneyåna:r'antalet

som mått på 'dragningskraft' 'är diskutabel och detta påverkar också försöken att finna stabila aV3tåndsrclationer.

~~_~~~~_~~~~!~_!~~~f~!!~~_~~!~~_p.?!~~~!~~~~~~~~~_~!_~~~~~_~!~_~~~

~-~~~~~~-~~~~~~~~_!~~-~~~-~~~!!!!~~-~~~~~~~-~~~~~-~~!!~~_!~~~~.
~~_~~~~~_~_~E~:!!!~~_~:~_~~~!!~!_!~~~_r~!J~~_:~~~_:~~!!~~_~~~~~~~!_!~:=
!~!!~~_~_!~E~_~~~E_:!~~_~!~_~~~~!~~~_~~!!~_~~~~~~_~~_~~!~~~!!
~~~!~~~~.

Potentialberäkningar inom simuleringstekniken förefaller mer invändningsfria,
::;å länge sambandskonstruktionerna utnyttjas som
f"cSrenklingar

provisoris~a

och medvetna

avsedda att vidareutvecklas.

TÖRNQVIST (op.cit)

har i en tidigare berörd studie utvecklat en databehand-

lingsanpassad teknik för jämf"örande regionala studier.

Denna metodik kan ut-

vecklas för att ta hänsyn till förekomsten av skalfördelar och andra betydelsefulla fenomen.

Om substitutions- och komplementaritetsförhållanden mellan

produkter, råvaror, processer och

servidef"~tioner

byggs in, eventuellt som
l/
stokastiska variabler, kan den ge3 ännu större användningSområde.
EKBLOM::SKOLDEFORS(lg66) har seKt atrt jämföra specialistutnyttjandet inom
storstads- ochlandsortsföretag och funnit att detta förefallit högre i de
f"örra.

Även bortsett från att endast ett

fåt~l

företag varit föremål för stu-

dium är det dock svår-t att dra några generella slutsatser a" detta.

17

Jämförel-

Törnqvists studie innehåller ookså en väl balan3erad överblick över den industri.eTI.a trtveck.Lfngen inom B-regionerna OC;~1 e.en regionala omfördelningen
av industrin under tidsperioden 1952-60, samt olika specials·;~udier aven
rad regionala förhållalder., dock huvudsakligen utanför de~~a studies r~m.
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sema har visserligen avsett 'likstora ' företag inom samma bransch.

Andelen

fHnktioner, vilka kan behöva utnyttja specialister behöver dock inte stå i
proportion till enhetens totala storlek.
BACKLUND (1965) har SOKt att mäta betydelsen av den regionalt varierande
'överrörligheten' på arbetsmarknaden, och har på ett elegant sätt lyckats
särskilja den rörlighet som varit 'önskvärd' i meningen att den sammanhängt
med expemalonsstrKvanden.
Andra former av 'önskvärd' rörlighet till f"ölJd av volym- och strukturfluktuationer liksom kostnaderna för 'underrörlighet' förefaller dock inte ha
kunnat beaktas. Denna underrörlighet kan ta sig uttryck i 'lagerhållning'
av arbetskraft genom exempelvis dess utnyttjande i aktiviter med lägre utbyte.
Till detta kommer att nyrekryterings-, introduktions- och utbildningskostnader
kan uppvisa regionala differenser.
LANG (1966) har prövat möjligheterna att kvantifiera betydelsen aven tillgång till en pool av arbetskraft med utnyttjande av lagerteoretisk metodik.
Förutom svårigheterna vid val av jämförelseenheter tillkommer här svårigheterna vid den empiriska bestämningen av
överskottskostnader.

frekvensfUnktioner och brist- och

Den generella metodiken, vilken inkluderar känslighets-

analys , verkar dock Lovande på längre sikt.
Det ovan anf"örda är endast avett att illustrera de problem som möter försoK
att empiriskt kvantifiera betydelsen av de komplexa samspelet mellan företagsinterna och f"öretagsexterna förhållanden.
KOOPMAN-BECKMANs (op.cit) försök att studera möjligheterna att genom prisbildning åstadkomma optimal resursallokering under existensen av odelbarheter har tidigare berörts.
LA\\'LER (1962-63) samt REITER-SHERMAN (1961) har också i operationsanalytiskt
orienterade studier sOKt analysera möjligheterna att matematiskt formalisera
studiet av odelbarheter. Utnyttjandet av linjär programmering och dess dualformulering har visat sig kunna ge vissa inblickar i problematiken. Känslighetsanalyser av härledda dualpriser kan utnyttjas för att analysera de ekonomiska konsekvenserna av odelbarheter i meningen bristande kombinationsmöjligheter mellan resurser.
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Denna typ av studier f"orefaller fruktbara för att nå fram till en djupare förståelse av odelbarhetsproblematiken. Den rent analytiska inriktningen har
dock ännu visat sig svår att rorena med empiriska mätningar.
MEIER (1962) har i ett arbete om informationsflCSdenas betydelse ror agglomerationstillväxt framlagt många stimulerande, men i vissa fall något svårbelagda hypoteser. Hans förslag att genomföra studier av innevånarnas tidsutnyttjande i olika regioner förefaller kunna ge fruktbara resultat. Sådana
tidsbudgeter b~r ge uttryck för de regionalt varierande möjlgheterna till
tidautnyttjande och individernas utnyttjande av tillgängliga möjligheter.
Motsvarande studier för företag kan också visa sig värdefulla.

Datainsam-

lingsarbetet f"orefaller vara krävande, men inte ogenomförbart.
ARTLE (1959) har i en grundläggande studie visat användbarheten (och begränsnmgarna) av input-output-analys ror regionala studier.

Input-output-metodiken visade sig vara ett utmärkt beskrivnin.ssystem fär att
studera de

~esidiga

~ändringar

relationerna mellan skilda ekonomiska sektorer och hur

i en viss sektor kan väntas komma att

ko~siktigt

påverka övriga

delar.
ARTLE-PERSSON (1960) konstaterar dock i samband

med

ett försoK att utarbeta

konditionella prognoser för Stor-Stockholm 1950-1990:
"Av betydelse för en bedömning av input-output-metodens användbarhet för
prognoser blir ••• i vad mån man kan räkna med att de strukturella relationerna mellan de endogena sektorerna är konstanta (5ver den tidsperiod
prognosen omfattar. Måste man räkna med så stora f(5rskjutningar i de
strukturella relationerna att man inte kan bortse från dem, om man skall
få fram ett rimligt prognosinstrumant, stöter man på mycket besvärliga
problem. Man kan knappast förfoga över annat än mycket bristrålligt material ror omräkningar av de koefficienter, i vilka de strukturella relationerna uttrycks." (s. 12)
NYS'IRBM (1965) har mot denna bakgrund sakt utveckla en metodik att aggregera
aktiviteter i grupper med hög inomgrupp-interaktion och låg mellangrupp-interaktion. For sådana homogeniserade grupper kan det visa sig lättare att insamla och utnyttja empiriskt material beträffande strukturella förskjutningar
mellan grupperna.
Begreppet 'aktivitetsdifferentieringegrad', som avser att mäta spridningen i
input och output mellan skilda aktiviteter är centralt för denna metodik. I
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samband med den empiriska nnder-söknängen i denna studie kommer jag närmare
att berCSra möjligheterna att anknyta mätmetodiken till Nyströms begreppsapparat.

(Kapitel 8)

ARTLE (1963) har i en studie av regionala kommunfkatd onaf'Löden lagt en metodisk grund fCSr en flerdimensionell input- output-anfLlysr vilken jag< senarer kommer att anknyta till.

(Kapitel

3)

Data
Empiriska data är nödvändäge 1$lte bara rör att belägga resultat vunna genom
de analytiska metoderna utan framrör allt fCSr att pröva dessas giltighet och
användbarhet redan under själva uppbyggnadsarbetet.

Kortast t\ttryckt är möj-

ligheterna att finna sådant datamaterial mycket begränsat.
fentlig statistik är redan genom sin klassificering sällan

Existerande of~öjlig

att an-

vända..
HAGERSTRANDs (1955) arbete med att skapa koordinatsatta data, anpassade till
maskinell databearbetning, kan hät' visa sig värdefullt.

FCSrst med tillgång

till data som inte är intimt knutna till ofta röråldrade klassificeringar
eller administrativa indelningar, kan det offentliga materialet komma till
användning vid modellbyggande och -testning.
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APPENDIX C

NÅGRA KOMPLETTERANDE SAMBANDSANTAGANDEN

Redogörelsen för den empiriska undersb1alingens inriktning och uppläggning har
i kapitlen 3 - 5 begränsats till vad jag bedömt vara nödvändigt för tolkningen
av resultaten.

Denna redogörelse kompletteras här med ytterligare några ele-

ment iföreställningsramen.

Distinktionen material - informationsflöden
Artles beskrivningsmodell liksom den tidigare skisserade allmänna färeställningsramen berör inte närmare sambandet mellan dessa .båda typer av flöden.
Material- och informationsflöden kan uppfattas som två sidor av samma. företeelse;

materialflöden kan fungera som bärare av informationsflöden.

Detta kan

ses som ett uttryck rdr de odelbarheter jag tidigare diskuterat; materialflöden kan avsiktligt eller oavsiktligt vara oupplösligtföT8uademed vad som av
mottagaren eller avsändaren uppfattas som informationsflöden.
Ett likartat problem diskuteras i DANIELSSON (1963), där denne jämför två alternativa definitioner av begreppet. "control impulse" •
"If a message ••• influences the behavior of e unit, it is said that it
is acting as a control impulse.
(Thus the model does not include any
assumption that all .information received affects behavior)" RHENMAN
(1961) p. 61 (0Ur translation)
"Control impulses •••
STe intended to initate action i a decision
center ••• " S'IRbMBERG-WIRDENIUS (1961) p. 15 (Our translation)
"The difference between the two definitions concerns the location of the
frame of reference of the person receiving the message. Before Rhenman
can determine emperically what constitutes a control impulse, he must
have evaluated the frame of reference of the recipient and have been able
to consider the content of the recipient's behavior. Strömberg-Wirdenius
on the other hand, can determine straight away what constitutes a controI
Lmpukse , but before they can use this knowledge to make a prediction of
the beaviour of the recipient, the frame of reference of the latter must
be evaluated. In both cases the frame of reference includes both motivation and knowledge." s. 44 ff.
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Jag har i denna studie avstått från att närmare behandla sambandet mellan information och beteende.l!

st~dlen aVgl~s

I den empiriska

perceptionsproblemet

därfo~ genom att som!~!~~!~~!~~~~!~~_~~~~_~~~~~~~~~_~~~_~~~E~~~~~~~~_!_~~~~

~~~~_~~_~~~~~~~_~~~_~~~~~~~~_!~~~~~~_~!~~~~f!~~~~~_~~~_~~~~~~~~~~.
Vid
fortsatta studier kan denna definition dock visa sig alltför snäv.
Begreppe-c internalisel"'ingsgrad avses vara tillämpligt på såväl informationssom materialflöden.
varierande flöden.

Klassificeringen

k~n

dock avvika mallan två i övrigt sam-

Ekonomiskt kontrollerbara materialflOden kan exempelvis

vara bärare av ' okontrolle..' bara' informationsflöden.

De senare står i fix re-

lation till de förra.
En pr-oducent-s föreälJning

DoV

en ny vara leder exempelvis till avriedda betal-

ningskonsekvenser, men också till inte alltid önskvärda externa effekter i
form av

informationssp~idning.

Allmänt uppfattas

inforITl~tionsflöden som

medel för observation, påverkan eller

styrning av fysiska flöden.

§am~d i~formationsflöden - måluppfyllelse

Inom organisationen kan förekomma en eller flera drifts- respektive beslutsenheter.
Inom enheten kan förekomma en eller flera

~~!~~~~,

avgränsade genom sin in-

riktning mot skilda ~~~~~!.
Inom varje funktion kan förekomma en eller flera

~~!~!~~~2~j~,~med avses

varje

process som leder till en förändring av åtminRtone ett subrnåls uppfyllande.
Dessa aktiviteter uppfattas som yttersta ~~~~~~~ och ~~~!~~~ av olika former
av flöden och 'utgör alltså det mellanliggande ledet mellan flöden och påverkan
av submålsuppf,yllelsen.
qE~!~!!~!~~~_~~_~~~~~!antas utgöra ett av underlagen för beslut 30m explicit

eller implicit leder till en

förä~dring

av lokaliseringstillståndet.

let ses som tidigare nämnts, som ett bland flera subrnål

och valet av subrnål

antas kunna vara olikartat för skilda lokaliseringstiJ_1fJtånd.

11

Se dock kapitel 5 där va.let av effelctmåt-t di::::lrut€ra.:J.

Vinstmå-
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I övrigt kommer antaganden om organisationens inre struktur att infb'ras i endast begränsad utsträckning.

Samband

infol~tionsflöden

- formaliseringsgrad

Informationsöverförlng som givits en väl strukturerad och fixerad form kan betecknas som formaliserad.

En

sådan hög formaliseringsgrad kan exempelvis upp-------~----------

nås om informationsntbytet avser upprepade och likartade kombinationer av
kontrahenter.
Omvänt skulle oforma1iserade informationsflöden avse vad CYERT-MARCH (op.cit)
betecknat:
"uncertaintyavoidance, ••• prob1emisticsearch and organizationa1
learning" (s. 126)
Quasi-resolution
ofconflict

Uncertainty
avoidance

Problemistic
search

Organizational
1earning

Goals as indepen- I
dent constraints. I
Local rati onali ty.,
Acceptable-level
decision rules.
I
Sequential atten- I
tion to goals

Feedback-react
decision
procedures.
Negotiated
environment

Motivated
search.
Simple-minded
search.
Bias in sear-oh

Adaptation of goals.
Adaptation in
attention rules.
Adaptation in
search rules

'I

Observe feed-

I back from

I

No

Is goal l beingl
achieved?
Yes

evironment

J;

Is there
l.IDcertainty?
Negotiate
with the
environment

---'"1"""-------...;1

Search localr:y:-I
Yes
Is i t successful'>l., - , - - - - -

:I ExpandJsearch
,No

I =--:---:-_~---:

I
"-------YI

Adapt to feed
back with
standard decision rules

I

c ons i der in
way goals 2
dacisicn 2
--lO

I

,11
Etc.

Figure 6.1

Organizational deo f.s Lon pr-ocens in abstract form. (T]~o-cYERr-MARCH,s.126)
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Att direkt mäta dessa förhållanden är dock svårt.

Jag har därför anknutit

begreppet formaliseringsgrad till det lättare observerbara valet av överföringsmedia.

Skriftliga tele- och personkontakter i nu nämnd ordning har an-

tagits kunna rangordnas med avneende på sin forrnaliseringsgrad.

Validiteten

i detta antagande är ytterst svårbedömd, men den empiriska undersb1mingen avser att ge underlag För vidareutvecklingar.
Media med hög formaliseringsgrad, exempelvis brevkontakt, medger likvärdiga
kontaktmöjligheter med samtliga kontrahenter inom ett område som begränsas
av exempelvis en viss tidsgräns och givna och likstora brevtaxor.
de av media med lägre
område om kravet på
rätthållas.

formali3e~ingsgrad kan

!!~~~~!~

utnyttjan-

ske endast inom ett mer begränsat

kontaktmöjligheter och uppoffringar skall upp-

Detta leder till en begränsning av kontrahenturvalet eller till

krav på olika former av uppoffringar för att vidga detta.
Betydelsen av dessa uppoffringar betingas bl.a. av
studerade~etens lokaliseringstillstånd

il

den

iii

den teknologiska utformningen av media

(relativt andra enheter)

iii/ kostLadsstrukturen rör media
iv/

den värdering som beslutfattare inom enheten har av olika uppoffringar
(kostnader etc.)

Inbördes närbelägen lokalisering för ett större antal enheter tenderar därför
att vid givna inre och yttre förhållanden leda till större kontrahenturval vid
givna uppoffringar eller lägre uppoffringar vid givet kontrahenturval.
ringar i form av betalningsflöden kan

Uppoff-

dock inte alltid kompensera bortfall av

kontrahenturval (jfr appendix A).
Storleken av kontrahenturvalet har i sin tur antagits bestämma ~~J!!~~~~~
att förändra internaliseringsgraden i riktning mot mer externa kontrahenter.
Det tillgängliga urvalet av kontrahenter varierar med avseende på skilda media.

En tre-dimensionell input-output-matris skulle därför få formen aven pyramid
med regionalt varierande utformning.
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APPENDIX D

UNDERSOl<NINGENS DETALJUTFORMNING

I detta avsnitt redovisas variabelutformningen mer ingående.

Di~kussionen

anknyter till underso1mingsformulärets utformning (se bil. D:1-2).
Avslutningsvis diskuteras också den aggregering av variabler som skett inför
resultatredovisningen.

UndersoKningsmodeIlen

i/

~~~~~~~~_~~~_~~_~~!~~~~~~_~~~_~
Ftmktion_-_Avdelnlngstl1lhörlghet lA_1-61
Av skäl som tidigare redovisats har jag i denna studie valt att utnyttja

~en

nen.

organisationsuppdelning, som förelåg i den studerade organisatio-

I detta fall hade detta dessutom den fördelen att de olika avdel-

ningarnas personal i båda lokaliseringarna placerats inbvrdes närbeläget.
Funktion
A l = ekonomiavdelningen
Finansierings- och anslagsfrågor, budget
personalavdelningen
och budgetkontroll, intern revision, ekoorganisationsavdelnlngen nomiska utredningar, stati:3tik och rapporter, bokföring och kassare~:,else, personaloch organisationsfrågor
A 2 = rörsäljningsavdelningen

Försäljningsverksamhet, fö~säljningsprog
noser, försäljningsbudget,marknadsbevakning och rnarknadsunderso1mingar, PR o~h
reklam

A 3 = tekniska avdelningen

Långsiktsplanering och pr~duktutveckling,
samordning och ledning av utveckling inom
Fabriksverket, egen produktutveckling,
patent- och licensfrågor

A 4 = ~roduktionsavdelningen

Central planering av procuktionen, produktionRutveckling, produktlonsanpassning, rationalisering
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..

A 5 = anläggningsavdelningen

A

6 = driftsavdelning

Tekniskt-ekonomiskt inveBtering~rlag,
byggnadsteknisk projektering av anläggningar, ny-, till- och ombyggnaden, fastighetsförvaltning
Central ledning av vissa driftsenheter

Beslutsnivå .:...!.öne~_(L .!-3)
Som operationellt mått på beslutsnivån har jag valt lönegradsplaceringen
uppdelad i tre grupper.
L l
L 2
L 3

=
=
=

befattningshavare med lönegrad B l e Her högre
befattningshavare med lönegrad över medianen för gruppen A 15-27
befattningshavare med lönegrad Under medianen för gruppen A 15-27

Medi~nuppdelningen har

utnyttjats för att undvika den felkälla som kan

ligga i att vissa avdelningar - främst de tekniska - kan ha en generellt
högre lönenivå utan att detta motsvaras aven högre "beslutsnivå".

De

generella löneökningar som skett mellan de olika undersoKningsperioderna
påverkar därmed inte heller den relativa placeringen.
Befattningshavare med lönegrad under A 15 har uteslutits då provundersökningar bekräftade antagandet att externa kontakter - rramrör allt personkontakter - förekom mycket sparsamt under denna nivå.

ii/ Egensl:aper hos sändare - mottagare utom

HK
------------------------------------------

FunktiE.,n_-_kontrahentslag i.K_1-91
Klassificeringen skulle fylla kravet att de medverkande

snabbt kunde

klassificera olika kontrahenter i ömsesidigt uteslutande grupper.

Prov-

undersoKning och ostrukturerade intervjuer utnyttjades för att pröva möjligheterna för intervjupersonerna att registrera kontakterna i överensstämmelse med dessa intentioner.

De utnyttjade kontrahents lagen är föl-

Jande:
Funktion
K l

K2

K 4

=

central myndighet

Centrala offentliga organ och myndigheter
(t.ex. ArbetsmarknadsstYrelsen, Arme-,
Flyg- och Marinförvaltningen, Medicinalstyrelsen). Se även "Kunder".

statliga kunder

Kontakt med central myndighet i dess egenskap av kund

= lokal

myndighet

Lokala offentliga organ och myndigheter
t.ex. arbetsförmedlingar, regementen,
sjukhus
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K 5

= forskningsinstitutioner

K6

och centrala organisationer

Exempelvis FOA, Industriens Utl~ip~sins
titut, Kungl. Tekniska Högskolan, SAF, LO,
Sveriges Hantverks- och Industriidkareorg~
nisation, SHIO

leverantörer

Leverantörer till koncernnn

övriga
K7
K 8 = driftsenheter

Restgrupp

K 9 =HK

Interna kontakter inom HK

Under HK lydande driftenheter

Av dessa kontrahenter kan alltså grupperna K 1-7 räknas som
som företags interna kontrahenter.

Kontakterna mad

externa~

kontr~1enter

de grupp K 9, dvs. interna kontakt€Ji' L.lol'i nuvud;\:OntgJi:;::"", ingm. i

K8

tillhöransjlfr~l\"

undersöKningen, men kommer inte att redovisas.
Belägenhet_(B

!-3)

De olika kontrahenternas belägenhet i rummet har angivits genom tre olika
värden på variabeln B:
B l = kontrahentens tjänstgöringsort, Stockholm
B 2 = kontrahentens tjänstgäringsort, utflyttningsmålet
B 3 = kontrahentens tjänstgöringsor~ övriga orter
fiil

~~~~~~~12~!:_1::~~_!~!~!:~~!~~~~~~!:!~::!~~~
Formalis~rings~d_-_Media_(Ml-5)

Det i föreställningsramen utnyttjade begreppet formaliseringsgrad har i
modellen anknutits till det utnyt.tjade överföringsmediet.

Personkontak-

ter inklusive tjänsteresor har räknats som oformaliserade överföringar,
medan telefon-, telex- och

brevkont~~ter

har räknats som formaliserade.

= perEonkontakter
= telefonkontakter

Ml
M2
M3

=

M4
M5

=
=

tjänsteresa (varmed här avses kontakt som medfört bortovaro m€l.'
än eller lika med en hol arbetsdag från" den ordinarie tjänstgoringsorten)
brevkontakt
telexkontakt

Av dessa media har M l och M 2 observerats genom

undersö~ingsformulären,

medan M 3 - 5 observerats genom insamling av intern

dol~ntation.

Riktning_(l l-g,_R_1-21
Som operationellt mått för riktning har valts för telefonkontakter initiativ (I 1-2) där
I l innebär att förSÖKspersonen själv har ringt upp kontrahenten
I 2 innebär att kontrahenten har ringt upp.
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F"ör personkontakter har- på motisvarande sätt inf'orts en variabel R där
R l innebär att restid angivits för kontakten, dvs. RE 1= O,
R 2 innebär att restid icke angivits fcr kor-takten, dvs~ RE

= G.

1Riktning' har· alltså i båda fallen anknutits direkt till den tekniska
överf"öringen.
Plats för över!öring_(!:~-3)
Vid personkontakter har platsen för överföring noterats enligt följande:
P l = platsen fo~ överföringen; stocli)olm
P 2 = platsen för överföringen, lokaliseringsmålet
P 3 = platsen för överföringe~, övriga orter

!~ehåll_-_deltagarantal_CD

1_2)1/

Jag har utgått ifrån att själva !~~~~~_f~~_~!~~!~~!~~vid exempelvis per~
sonkontakt utgör en viktig delaspekt på begreppet innehåll. I stället
för att utnyttja definitioner av typen sammanträde, konferens etc. har
jag valt att operationellt cefiniera begreppet deltagarantal.
D l = deltagarantal 2
D 2 = deltagarantal fler än 2
(T 1-2)
-Innehåll
- - - - --tilltalsord
- - - - - - - -En annan delaspekt på innehållet har jag sökt fånga genom definitionen

av tilltalsord där
T l innebär
tagande
T 2 innebär
externa.

att tilltalsordet varit "Du" till åtminstone en av de delexterna kontrahenterna
att tilltalsordet icke varit "Dtl" till åtminstone en av de
kontrahenterna.

Variabeln ifl..går endast i den senare mätperioden, . F 1.
överf"öra oformaliserad information

ha~

Möjligheterna. att

antagits bero på den grad av per-

sonlig bekantskap som råder mellan kontrahenterna och tilltalsord har
valts som ett operationellt mått på detta.

~nna

variabel kommer troli-

gen att bli av större intresse vid en eventuell senare under-sökntng , då
relationerna mellan huvudkontorets befattningshavare och de externa. .
kontrahenterna hunnit att förändras mer djupgående.

II

Variabeln Deltagarrultal (D) har på grund aven inkonsistens vid hålkortsstansningen inte varit möjlig att bearbeta datamässigt. En visuell granskning visade emellertid att antalet kontakter med fler än två deltagare
(D 2) utgjorde en obetydlig andel av det totala antalet personkontakter
vid båda under-söknfngetd Ll.t'ä'l.Iena , Då ett Gå ringa antal inte medgav nerbrytningar efter ~ndra dimensioner a~sågs inte heller en manuell bearbetning ge möjlighet till meningsfyllda tolkningar.

iv/

Förälldring!3Yariabl:.:.r_(F

Q-Q

HK-kontraben:::;erna.c baLägenhe t har ansetts definterad genom införandet av
en förändringsvariabel som representerar dc förändringar efter skilda dimensioner som kan ha skett mallan mättidpunkterna t o och t,.
Lokalise__
ringsförendl'ingen antas vara dominer-ande 80'1 dessa förä,td'~'inf;m:' mon personal- och organisationsf"6rändringar etc. kan också ha inträffat.

Den

uppmätta förändringen av inforr.J:>.tion;';jc)veri'ö:-iDgen ko;rt,:1a::- a.tt t.o lkas som
en följd av förändringa:- med avseende på

811

gi"'UPP exogent

givna varia,bler

i huvudsak r-eoreserrterande Lokakf.serdngaf'ör-ändz-fngen ,

v/

Resultatvariabler
.Frekvens_ (FR)
Denna mängdvariabal har i modellen införts som result2.i. varit"bel,dvs. jag
har cökt

st~c1~ra

c10.zs variation mod

~vseende

på olika

tione:." av kO::ltrabs:ltE'r och ö"lre::-fö.ningL:1edia vii olika

baotä~dn

kOltbina-

t1åp~·i;er.

Skälen

till detta har tidigare redovisats.
Ti!S!~;g!ng_(TIl

Ett annat mängdrnått är tidsåtgången med vilket
gången för själva överföringen.

av~es

den totala tidsåt-

I denna tid ingår everrtuel.l, rastid men

ej förberedelsetid etc.
Med tidsåtgång för telefonsamtal avses den totala samtalstiden,
av kortare varaktighet än 2 min. har ej behövt redovisas.

Orsakerna

till detta är, dels att endast samtal över denna längd ansetts
göra substitut för personkontakter,

del~

Samtal
kurL~a

ut-

och framför allt att en regist-

rering av ana samtal anset.t.s lägga en så kraftig belastning på de medverkande att den reliabiliteten äventyras.
Restid_(REl
Detta mått är av intresse främst genom att det kan
K/I-mått.

relater~s

till olika

Dessutom har måttet som nämnts utnyttjats för att operationellt

bestämma riktningen ror

personl~ontakter.

Resultatredovisningsmodellen
Ur resultatredovisnings synpunkt föreföll en vins omarbetning av den mer detaljerade underso'kningsmodellen nödvändig.

Dels föreföll en viss kondense-

13Q.

ring motiverad av praktiska skäl, dels rörefö11 en närmare anknytning till
f"c5resä1lningsramen nödvändig på vissa punkter.

Dessa omarbetningar berör

funktionsvariab1en (A) och kontrahentvariabeln (K).
~~!~~~!~~!~~_~~2 har tidigare sagts vara mindre tillfredsställande defi-

nierad.

Med tanke på detta samt att en detaljerad. redovisning avdelningsvis

kan förmodas vara av begränsat allmänintresse har en aggregering skett.

Va-

riabeln A (1-6) har således överförts till variabeln (AG 1-3) på följande
sätt:
A1 + A2

AG 1

=

AG 2

= A

AG 3

=

3
A 4-6

De nya avdelningsgrupperna är relativt likstora och har relativt likartad
struktur, vilket framgår av bilaga E: 1.
arbetning

Detta underlättar den partiella be-

som utgör ett av leden 1 resultatredovisningen.

lS~~~~~~~~!~~'!~!~~!~_(lS2har också aggregerats.

Vissa delgrupper innehåller endast ett fåtal observationer, men framf"ör allt var en närmare anknytning

till begreppet internaliseringsgrad nödvändig.

Variabeln K (1-9) har således

överförts till variabeln KG (1-3), inom vilken kontrahents lagens internaliseringsgrad rangordnats i stigande ordning: 1/
KG 1

=

Kl, K 4, K 5, K 7

KG 2

=

K 2, K 3, K 6

KG 3

=

K8

KG 1, ~~~~~_~~~~~~~~~~_~~~~~~~!!~~~~_~~~~~~~~~~~,o mfattar alltså stat1iliga och kommunala myndigheter, forsknings- och intresseorganisationer
m.m. (O-flöden)
KG 2, ~~~~~~~~~_~~~~~~!!~~~~~_~~~~~~:~~~~Jomfattar alla kunder och leverantörer (E-flöden)
KG 3,

~~~~~~_~~~~!:~~~~~r, omfattar

ning~a

kontakter med de egna produktionsanlägg-

(I-flöden)

17 K 9, dvs. kontakter inom den egna enheten har avgränsats från studien. K 7,
dvs. den restgrupp av kontakter som inte kommit att klassificeras, har hänförts till den externa gruppen. Gruppen visade sig vera liten, dess betydelse översteg inte i något fall 10 %av totalantalet. Informella intervjuer
visade att huvuddelen rätteligen kunde ha hänförts till den externa gruppen
eller till gruppen potentiella kunder och leverantörer. Då en genomgående
klassificering som externa (KG 1) visade sig vara den som mest stred mot de
hypoteser, som senare kommer att prövas, valde jag detta.
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Begreppet flödestyp her
hentens karaktär.

ope~ationellt definierats
-------------

med

utgår~5PUnkt

fl·ån kontra-

Med interna flöden avses alltså kontakten med interna kont-

rahenter, etc.
!~~~EI2~_!!~~~~_{IS(.L22 antas i först.a hand kunna sättas i relation till interna

materialflöden inom de egna pr-odukt.ronaenheter-na, same samordnängen
----------_.- mellan dessa och in- och uteående materialflöden av annRrs ekonomi~kt kont~ollerb~r (KG 2)
karaktär.
De antas därför i stor utsträckning kunna
~~!~

ö'Terfö::.~as

med i huvudsak

!~~!!~~~~~

och karaktä.ren (mediaval" fz-okvena etc.) kan i högre gr-ad än för andra

flödestyper ses som ett val maLl.an olika

tckniRl~a

0verförj.ngcmöJligheter.

Den fortgående teletekniska utvecklingen antas därför ha sin snabbaste och mest
djupgående betydelse för denna flödestyp och den syntaktiska informationsteorin
antas här vara mer relevant än för andra flödestyper.
Ekonomiskt kontrollerbara flöden (KG 2) förefaller däremot att behöva relate-

---------------------------------------

ras till de ekonomiska konsekvenserna av kontrollerade materialflöden, dvs.
ställas mot försäljnings- och produktionsinköpsmål.

Sambanden kan också vara

potentiella.
Denna flödestyp antas i mindre grad än den föregående kunna överffu-as med teletekniska hjälpmedel" då förhandlingar och explorativt sökande kan väntas utgöra
ett betydelsefullt inslag.

Metodik från bl.a. det ekonomiskt-psykologiska stu-

dieområdet kan här väntas vara relevant.
~~~~!_~~~~~~!~~~_~~~~~~~!!~!~~_f!~~~_rISq_!2
a ntas i första hand relate-

rade till själva uppkomsten av långsiktiga mål avpolicynatur

sam~

till alter-

nativurvalet och konsekvensbeskrivningen vid kortsiktiga mål.
Denna flödestyp antas framför allt

öve~föra3

med oformalioerade media, komplet-

terad med vissa telekontakter för explorativt kontaktsökande.
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Bilaga D: la
Sammanställning~verunderso~ta

variabler

Ben. Innebörd
Al

Kol.

Avdelningstillh~righet

- Ekonomi -, pers - , org-avd
- F~rsäljningsavd

1:1

A2

fl

A3
A4

"

- Tekniska avd

"

"

- Produktionsavd
- Anläggningsavd

"

- Driftavd

1:6

- LCSnegrad högre än B l

2:1

A5
A6

L l L<SnegruppstillhCSrighet
L 2
"
fl

L 3
F

O

Lokaliseringsf<Srändring

"

F l
Kl

Kontrahentgrupptillh.

K 2

fl

fl

"
"

K6

fl

K7
K8

"

(K 9)

"

Bl

"

Belägenhet

B2

fl

3

"

B

1:3
1:4
1:5

- Lönegrad över median A 15-27 2:2
- LCSnegrad under median A 15-27 2:3
- Lokalisering i Sthlm (to)
(t l)
- Nya lokaliseringen

80: bl

- Centrala. org och rnyndigh

14:1

80:1

- Centrala org i egenskap av
kund

K3
K4
K5

1:2

14:2

- Andra kunder än centrala org 14:3
14:4
- Lokala myndigh och org
- Centrala org och forskningsinst
14:5
- Leverantörer
14:6
- Övriga
14:7
- Driftsenheter
14:8
- (kontakter inom HK)
(14:9)
- Kontrahentens tjgort, !thlm '13:1
- Kontrahentens tjgort, utflyttningsmålet
13:2
- Kontrahentens tjgort, övriga
orter
13:3

Villkor
kol.
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Bilaga D:lb
Villkor
Kol. kol.

Ben. Inneb<Srd
M l ÖVerf<Sringsrnedia
M2
"

P l
P 2

- Tjänsteresa

"

- Brevkontakt (diarief<Srd)

II

- Telex

Plats rör personmöte
II

"

P 3
I l

"

Tl

Tilltalsord

T 2

"

Dl

"Korrtr-aherrt ringde upp"

12:1 79:1
12:2 79:1
12:3 79:1
11:1 79:2
11:2 79:2

- "Du"

till åtm l kontrahent
17:1
Ej "Du" till åtm l kontrahent17:bl

Deltagareantal(pers.möte) - Två deltagare

"

D 2

R l

- sthlm
- Utflyttningsmålet
- Övriga orter

Initiativ vid telekontakt - "Ni själv ringde upp"

I 2

79:1

- Telefonkontakt (mer än 2 min)79:2

II

M3
M4
M5

- Personligt möte

- Mer än två deltagare

15:bl 79:1
el. l
15:2-9 79:1

Restid J= O

78:1 79:1

R 2 Restid = O

78:2 79:1

FR O Frekvens

- Summeringar av antalet not
av visst slag vid FO

80: bl

TI O Tidsåtgång

- Summeringar av angiven tid
för not av visst ~lag vid FO 5,6,7 80:bl

RE O Restid

- Summeringar av angiven restid för not av visst slag
vid FO

FR l Samma som FR O men vid tidpunkten t
Fr l Samma som TI O men vid tidptmk'Jen t

RE 1 Samma som RE O men vid tidpnnkten t

1
1
1

80: bl
8,9,10 79:1
80:1
5,6,7 80:1
8,9,10 80:1
79:1

Ekonomiska
Forskningsinstitutet
Februari 1966

onon

KONTAKTDAGBOKSBLAD
Muntliga kontakter

123 4

(min. )

Telefon
Därav
egen
restid Ni själv Kontrahenten
ringde
ringde
upp
upp
(min.)

5-6-7

8-9-10

(ridsåtgång

11:1

Ident nr
Datum
Blad nr

EFI-kod

11:2

Kontrahentens tjänstgöringsort

Mötesort
S

Ö

E

S

E

Ö

Ant.
delta
ext,ern
int~rn
,-.- "---.,. Igare
Forskn. Le- Ov- Fabmer
Kunder Lokal
inst.
ve- ri- rik HK än
CM Övr. mynd. Central ran- ga
2
or-g ,
tör
Kontrahent

Central
mynd

12: 12: 12:
13:1 13:2 13::: 14:1 llce 14:3 14:4
l
?
2

14:5

1~:6

14:7 14:8 14:9 15:
l

rI'illtalslord
DU
med
externa l~()nt_
rahenter

.

Arun.

17:1

..

-

-

.I

Ver vänlig redovisa samtliga muntliga kontakter under dagen, i förekommande fall även utanför kontorstid.
Vjd tveksamhet markera i de rutor Ni anser passar in samt angiv i klartext direkt i raden eller i arunärkningskolunnen vad
gäller.

sa~en
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APPENDIX E

GENoMFöRANDE

Undersb1mdngen kunde genomföras planemligt.

I detta avsnitt redovisas genom-

förandet och vissa undersb1mingstekniska data, däribland de reliabilitetsmätningar som utförts.

Datainsamling
~~_~~~~~~_~~~~~~!~~E~~!~~~_{~_22omfattade tiden ~3 - 7/3 samt 10/3 -

614 1965. Under denna period genomf"ördes dels en provundersb1ming omfattande
6 på varandra följande arbetsdagar, dels en huvudundersb1ming omfattande 6
avdelningsvis slumpmässigt valda dagar. Fördelningen av dessa framgår av bilaga E:4.
Provundersökningen avs!g att ge underlag för eventuella förändringar av undersökningsformulär och distributionssystem inför huvudundersb1mingen.

Olika

former av bortfall observerades genom Järnf"örelse med de inom HK fl:Srda inoch utpasseringsjournalerna och kontakt togs med de berörda.

Behovet av så-

dana åtgärder visade sig dock vara ringa och huvudundersb1mingen kunde igångsättas planenligt. 11
En orienterande skrivelse utsändes till all berörd personal en månad före unders~ingens

start.

Civilekonom Gunnar Norblad svarade rör huvuddelen av genomförandeprocessen

--------------------------------------------------------------------------

och denne har i en 3-betygsuppsats närmare beskrivit genomförandet och vissa
resultat från denna undersb1mingsetapp. (NORBLAD, 1965)

11

Provundersb1mingens karaktär offentliggjordes inte, utan denna framstod
som ett integrerat led i huvUdundersökningen. Data från provundersbKningen har dock inte vidarebearbetats.
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Den andra undereakntngsperiOden omfattade tiden 21/2 - 18/3 1966 och genomrordes på likartat sätt.

Någon proVUrtdei'sb1ming ansågs dock inte nMvändig.
~

Ci-

vilekonom Stefan Melesko ansvarade f~rgenomförandet av denna unders~n___________ •

M

••

•

_

~~~~.

UndersBkningstekniska data
Dessa har sammanförts i ett antal tabeller:

i/

Antalet och sammansättningen av de medverkwlde vid de båda

tL~ers~ngs

perioderna har sammanställts i bilaga E:l.
ii/ Antalet möjliga underso"kningsdagar, bortfall av undersökningsdaga~ på
grund av tjänsteresa, sjukdom, tjänstledighet etc. samt icke redovisat
bortfall rördelat på avdelningsgrupper och lenegradsgrupper redovisas i
bilaga E:2-3.
iiil underso"kningsdagarnas förläggning under mätperiodernå skedde inom varje

avdelnings grupp ~!~~~~~!~, med restriktionen att varje veckodag skulle ingå minst (och därmed också högnt) en gång fBr varje rredverkande.
Avsikten var att därigenom kunna isolera variationer mellan avdelningar
från eventuella variationer mellan veckodagar från varandra.l!

Några undersb"kningstekniska problem
~~~~!E!~_~~~E!~~~E! oKade mellan perioderna från 108 till 148.

Denna förändring medförde dock inga tolkningsproblem, då studien inriktats på kontakt-

arbetets .totala rdrändring.

Om förändringar av kontåktarbetets volym till-

kommit gel~Om en uto"kning av antalet anställda och/eller en oKning av kontaktarbetet per capita är

~AE!~_f!:[n~'9:J1lrt_~g1!!.~.2/

Allvarligare vore en strukturell förännringav under-sökntngsoopufatdcnens
samnansättning. Någon sådan s trukturf"örändr ing förefaller dock inte ha skett
med avseende på de här studerade fur~tions- och beslutsnivåvariablerna. (Se
bil. E: 1)
l/ Ett annat syfte var att senare kunna studera kontaktarbetets variationer
mellan veckodagarna.
2/ Problematiken kan dock vara av intresse i andra sammanhang.
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Antalet utldersmm1ngsdagar f"o"t'ändrades genom att 5-dagarsvecka inrerts mellan

--------------------------

de båda perioderna.

Inte heller detta medf"drde, av skäl som tidigare angivits,

några större problem.l!
Det totala antalet möjliga undersökningsdagar, vilket utgör produkten av anta-

---------------------------------------------

let medverkande och antalet underso"kn1ngsdagar har dock oKat från 648 till 740,
dvs. med 13

%. Detta innebär att det p.otentl1ella antalet kontakter, under

antagande om of"drändrat kontaktarbete per capita, har oKat mellan F O och F l.
Mätningarna av totalantalet kontakter av olika slag är avsedda att inkludera
även denna f"drändring. 2/
Bortfallet ~~~~~_~~~~_~~_~_~!_~J~~~~:~~~_~J~~~~~_~J~~!:~~~:~_:~.
har oKat från 27 till 32 % av totalantalet under-sökntngadegar-, Huvuddelen av
detta bortfall kan betraktas som 'legitimt', i meningen att de utgör ett normalt inslag i enhetens kontaktarbete.

Bortfallet på grund av tjänsteresor är

allvarligare, då dessa i stor utsträckning kan betraktas som substitut för
andra kontaktformer och frånvaro på grund av tjänsteresa definitionsmässigt

omöjliggör registrering av andra kontaktformer.

!J~~~~::~~~~~_~~~J~~:

~~_!~~~~~~!!~_2I_~_~!_~~~~~_~!~~_~~~~~!!_~~~_!!~_~~~
_~!!!f~!=~_~~_!~_~
~!_~~~_~~~~~_~~~!~~_~!~~~~~~!. Med tanke på detta (oväntade) f"örhållande
framstår det som en ~!!~~_!_~~~~~!~~~e~!~~!~~~ att inte också tjänsteresedagarna täckts genom den detaljerade redovisningen på kontaktdagboksblad.
I kommande understlkningar kommer jag därför att beakta detta.
Bortfall av annan anledning, här kallat påverkbart bortfall, har vid båda till-

-----------------------------------------------------------

fällena utgjort _~ av ~~~~!~~~!:~_~:~~~~~~~~~~. Detta förefaller acceptabelt och bortfallsstrukturen förefaller vara likartad vid de båda till-

---------

----------------Det------------------------------------------------------------------ta bortfall har ökat från 11 till 17 %.
-------------------------------------f"ållena.

Ett viktigt undantag utgör bortfallet inom lönegradsgrupp L 1.

Det verkliga antalet svarsdagar i procent av totalantalet har nedgått från 64

---------------------------------------------------------

till 60 %. Detta är dock ett mindre intressant mått. Om det ~~~!~~~~_~~~fallet och de ofullständigt täckta tjänsteresorna beaktas kommer det uppnådda
------ ----------------------------------------------------------------antalet underso1cningsdagar att uppgå till 73 respektive 74 %av antalet möjli-

---~7------------------------------------------------------------------------

~~.

17

Antalet anställda (inom de studerade löneintervallen) och antalet arbetsdagar har alltså förändrats i motsatt riktning. Det ~ ligger utanför studiens
ram att sOKa bedöma om detta är ett kausalsamband eller ej.
2/ Eventuella mätningar av kontaktarbetet per ip och arbetsdag måste dock
särskilj~_de inträffade förändringarna.
3/ övriga kontaktformer -~änsteresor, brev och telex - hal~ registrerats genom
intern dokumentation, vilken entagits ha ~1llständig täCkning.
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Sammanfattningsvis vill jag dra slutsatsen att de båda undersC5kningsperioderna, med avseende på här studerade variabler, förefaller klart jämf"drbara.
Förändringarna av det totala antalet undersC5kningsdagar ingår i de valda effektmåtten och strukturen är i stort ofärfu1drad.
Bortfallet på grund av tjänsteresor, vid båda tillrållena ca 18
undersökningsdagar, måste dock beaktas.

%av

antalet

Tjänstet'esornas antal och riktning

har också uppmätts och satts i relation till de medverkandes funktion och

beslutsnivå.

Det hade varit att rdredra att kunna inordna också dessa kon-

takter i person- och telekontaktmätningarna.

Reliabiliteten
för personkontakter (M 1) har mätts på ett mer direkt sätt, nämligen genom
en jämf"drelse mellan in- och utpasseringsjournalerna och noteringarm i konl/
taktdagboksbalden.
All in- och utpeesage till huvudkontoret måste nämligen ske genom en enda
bevakad ingång där den registreras av vaktpersonalen.

Externa besCSkare mås-

te uppge namnet på sÖkt befattningshavare inom huvudkontoret och förses med
kontrollbrioka.
Den reliabl11tetsköntroll som här utförts avser att mäta hur stor andel av

------------~----------------------_._._~------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~~_!_J~~~~~_!!~!~~!!~~~~_!~:~~~-~~~~~~~~!~-~~~-~~-~~~~!~
!_~~~~~~~~_f~~~~~~~~~~~~!~.
Denna. jämf"drelse gav relationstalen:
Inpassage
Utpassage

F O

F 1

0,84
0,70

0,77
0,71

En tolkning av dem måste ta hänsyn till vissa felkällor som kan ha påverkat

relationstalen i olika riktning.
i/

II

Den avsedda - och i vakten registrerade - befattningshavaren kan ha
varit bortrest, sjuk eller av annan anledning inte kunnat ta emot den
besökande. Kontakter kan därför ha överflyttats till annan befattningshavare.

För telekontakter fanns inte denna möjlighet och debiteringssystemets utformning medger endast grova jämförelser med K/I-data. Antalet telefonkontakter och telefonkostnaderna har dock förändrats i samma (svagt nedåtgående) riktning.
2/ Kontrollen inkluderar alltså två felkällor:
i/ Icke inlämnade kontaktdagböcker
ii/ Ofullständigt eller felaktigt ifyllda kontaktdagböcker.
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ii/

Registreringen omfattar all passage och de utpassager som varit av rent
personlig karaktär har inte behövt medtas ikontaktdagboken.

iii/ Besb1mren kan ha kontaktat mer än en befattningshavare, varav endast en
registrerats i journalerna. Om också dessa noterats i kontaktdagböckerna framgår ej.l/

ivl

De av vakten rörda Journalerna kan

vara ofullständiga eller felaktiga.

Även med hänsyn till dessa felkällor förefaller det som om reliabiliteten,
som den här mätts, kan anses vara tillfredsställande vid en totalundersoKning.
Då de medverkande inte underrättats om att jiimf"örelse med in- och utpasseringsjournalerna skulle genomföras, vill Jag tolka de uppmätta reliabilitetsvärdena
2/
som ett stöd för metodikens praktiska användbarhet.

Validiteten
,
Denna behandlas i sarnband Ined diäkUssionen av underS<S1mingsmodellens utformning (kapitel 5) saMt i samband med :reSUltatredovisning och tolkning (kapitlen

6 - 7).

1/

Det f3refaller rimligt att tänka sig att beeökare tenderar att uppge högre
befattningshavare snarare än lägre vid sammanträffande med flera befattningshavare. Då bortfallet av undersökningsdagar är något högre i de högre lönegradsgrupperna kan detta påverka reliabilitetsmåttet negativt.
g/ Analysen av inpasserings journalerna visade också att inpasseringen till

beråttnlngsfiåvåre-med-iSnegradspläceriög-Sver-Ä-iS-utg]örde-76-%-äv-tö:
tåiäDtåiet-vla-p-ö:--fnpåssågän-iiii-i&grä-befåttningshåvärä;-avs:-s~a-

~=~~r~~=~~~~~§~~f~~~~~=~~~j~~~~=~~~!!~~~=~~~~f~~E~~~~~~!:-----
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Bil. E:l

UNDERSÖKNINGSGRUPPENS SAMMANSÄTTNING MED AVSEENDE PÄ FUNKTION (AG)
OCH BESLUl'SNIVÄ (L)

L

AG

l

2

3

Tot

l

6
4
5
15

15
13
18

13
16
18
47

34
33
41
108

2

3
Tot

46

2
3
Tot

l

7
6
5
18

2
21
16
25
62

3
18
22
28
68

Absolut antal vid
EFTER-mätningen (F l)

2
3
Tot

2

3

Tot

6
4
4
14

14
12
17
43

12
15
17
44

32

31

38
100

Procentuell ~drdelning vid
FöRE-mätningen (F O)

Absolut antal vid
FÖRE-mätningen (F O)

AG L
l

l

l

Tot
46

44
58
148

3
Tot

l

...e

5
4
3
12

14
11
17
42

3
12
15
19
46

Tot

31
30

39
100

Procentuell fördelning vid
EFTER-mätningen (F l)

14'0.

Bil. E:2

BORTFALL AV UNDERSå"KNINGSDAGAR VID FÖRE;...MÄTNINGEN (F O)

Ac\ L
l

2

3
Töt

3

Tot

90 78
24 78 96
?;o 108 108
90 276 282

204
198
246
648

l

2

)6

Tot. antalm~jliga UhdersoKningsdagar

.----------.-------------------------

Absolut antå.l
AG L
l

2
3

Procent

l

2

3

Tot

9
6
11
26

29
27
27
83

14

52
55
66
173

22

28
64

A~ L
l

2

3

l

2

3

Tot

25
25
37
29

32
35
25
30

18

25
28
27
27

2~

26
23

Tot
Bortfall p.g.a. tjänsteresa,

Tot
Bortfall p,g,a, tj.resa etc.

Ad\ L

AÄ L

_____________ L____________
sem~:-tJ:Ied:--sJUkd::-etc~

1

2

3

Tot

i

~=~~=~~~~---------------------

1

2

3

Tot

3

17
'3
7

10
12
6

Tot

11

9

5
7
15
10

9
9
10
9

l

1
2
3
Tot

6
2
2
10

9
9
6
24

4
7
16
27

19
18
24
61

Påverkbart bortfall

~~y~!~~~_~~!~f~!!_!_~_~y_~~~·

-------------------

A~L
1
2
3
Tot

1
2

3

Tot

AG\L

21 52 60
16 42 67
17 75 64
54 169 191

133
125
156
414

l

1

2

y~~~!!~~-~~~~~~~~

2
3
To

1

2

3

Tot

58
67
57
60

58
54
69
61

77
70
59
67

66
63
63
64
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BORTFALL AV UNDERSÖKNINGBnAGAR

AÄL
l

2
3
Tot

vro

l

EFTER-MÄTNINGEN (F 1)

2

3

Tot

35 105 90
30 80 110
25 125 140
90 310 340

230
220

290
740

!~~:._~~-~~!!~-~!!!~~~':!:

Abso1utantal
AÄL
l

2
3
Tot

l

11
8
7
26

2

Procent

3

Tot

AG

18
17 29
48 69
92 116

56
54
124
234

l

27

Bortfall p.g.a. tJ.resa,

~~~~~:~~~!~~~:~j~~~~:!~~.

AG L

l

2

3

Tot

2

5
9
l

Tot

15

4
9
10
23

17
25

3

8
7
11
26

1

l

2
3
Tot

2

Tot

3

Tot

26

20

21
38

26

49

24
25
43

30

34

32

!:~:~!:~~~;---------------;

A~L
l

64

Tot

l

2

3

Tot

14
30
4
17

8
9
9
8

4
8
7
7

7
11
8
9

påverkbart bortfall i %av toto

------------------------------

3

Tot

AG

19 70 68
13 56 72
17 66 61
49 192 201

157
141
144
442

l

~!~~!!~-~~~':!:

2

Bortfall p.g.a. tJ.resa etc.

22

------------------l

l

31
27
28
29

2
3

2
3

påverkbart bortfall

A~.L

L

2
3
Tot

L

l

2

,

Tot

54
43
68
54

67
70
53
62

76
65
44
59

68
64
50
60

y!~~!!~-~!~~~~_!_~-~!_~~~.
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UNDERSÖKNINGSDAGARNAS Rm>ELNING VID FO

A1
Mars ona 10
tors 11
fre 12
lCSr 13
o
man
15
tis 16
ona 17
tors 18

A2

x

x

26

l~r

27

mån

29

x
x
x
x

fra

2

mån

5
6

tis

11

21

31

A 61/

x

x

x

Je

x

x

x

x

x

x

x
x

tis

30
ons 31
April tors 1

x

x

24

fra

A5

x

19
l tsr 20
mån 22
tis 23
tors 25

A4

x

fra

ons

A3

x
x
x

x
x
x
x

x

x2/

x

x

x'1
x

Beteokn1nga.rnas inneb8rd framgår av apPendix ~.
Fredagen den 2 april "ersatte" 1CSrdagen den 3 på
stängt på 1CSrdagar fr.o.m. april.
Denna dag utgiok.

grund

av att HK hade
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UNDERSbXNINGSDAGARNAS FÖRDELNING VID F l

Al
Febr mån
tis
ons
tors
fre
o
man
Mars tis

21
22
23
24

25
28
l
ons
2
tors 3
fre
4
o
man 7
tis 8
ons
9
t ors 10
fre Il
mån 14
tis 15
ons 16
tors 17
fre 18

A2

A3

A4

x

.I~

x

A5

A6

x
x

X

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x

::"44.

METODERNA FÖR IATENT PROFlIANALYS

Latent

profilanaly~

Vi kommer nu att studera en kla.ssificeringsmetod~ som utgår från ett mera
generellt tänkande än de hittllls redovisade.

Dessa metoder fot!dra.r anta-

gande om multivariat normalp6pulation vid härledning och signifikanstest.
Latent profilanalys kräver inga. sådana antaganden.

Vid skattning av para-

metrar utnyttjar den i stället avvikelser från n6rma1itet och linearitet,
dvs. produkt"mornent av högre ot'Clning används.

Den l~ebkr punktakattningar

av klasser i en latent rymd.
Latent profilanalys är utvecklad av Gibson som en generalisering av Lazarsfelds "latent class analysis" , vilken är ett specialfa.ll av

la1t".~t

strukt1:ir-

analys (LSA).
Vi skall huvudsakligen intressera oss för "latent class analyois" och Gib-"
sons generalisering av modellen till att gälla även kontinuel'liga variabler.
Innan vi emellertid går in på beskrivning av de matematieka modellerna för
metoderna skall vi ge en allmän överbliok av latent strukturanalys •

I sam-

band med beskrivningen av de matematiska modellerna kommer vi bl.a. att
diskutera metodens relation till faktoranalys.

Näsra olika numeriska lös-

ningsmetoder kommer att beskrlvas , varefter vi ger ett numeriskt exempel
för fiktiva materialet.
I tre bokverk har Lazarsfeld, som först utarbetade den latenta strukturanalysen, beskrivit den, nämligen i Stouffer, Samuel A: Measurement and Prediction (1950) volym 4 i Studies in Social Psychology in World War II, i
Lazarsfeld: Mathematical Thinking in the Social Sciences (1954) samt i Kock,
Signnmd: Psychology: A Study of Science (1959).

H"år

ges de fylligaste be-

skrivningarna av metoden.
Den latenta strukturanalysen initierades av att man i USA uneer andrå.
världskriget sb"kte

en metod att bearbeta attitydformulär o,.dyl. med, dvs.

1/ Detta avsnitt har med förf. medgivande hämtats direkt från MÅRmmRG (1966)
s. 43 - 48 samt 51 - 61.

14~.

information med dikotoma variabler.

LSA utgår från gemensa.mma fördelningen

fCSr alla kombinationer av p dikotoma variabler.

Man antar att individerna

som har mätts i dessa variabler kan rordelas i en rymd, som har färre latenta
dimensioner m än p, mc.p.
ler diskontinuerliga.

De latenta variablerna kan vara kontinuerliga el-

Vidare antages att ror en fix punkt i den latenta rym-

den sannolikheten ror att svara t.ex. ja på samtliga frågor (om vi tänker oss
ett frågeformulär) är lika med produkten av sannolikheterna att svara ja på
var och en.

Det sist beskrivna är principen om

lokalt oberoende.

Detta be-

tyder att rdr objekten, som är lokaliserade i den latenta rymden kring en
viss punkt (eg.~ en viss punkt), är de k variablerna oberoende.

Denna prin-

cip är fundamental i LSA.
LSA är ett modelltänkande.

Man definierar en modell logiskt och matematiskt

samt erhåller data från observationer.

Man skattar parametrar och prövar om

de indikerar att modellen är anpassbar till data.
värden och

.!~tenta

parc.metrar.

LSA arbetar med .~festa

Från parametrarna kan fl5rväptade värden beräk-

nas.
Vid sidan av begreppen lokalt oberoende är det viktigt attwå
är klargjorda för förståelsen av LSA.

andra begrepp

Dessa är "traceline"-sannolikheter

och rekryterings-("recruitmentfl)sannolikheter.
"Traceline" -sannolikhet är sannolikheten för att få ett visst svarsmönster
i en given (fix) punkt i den latenta rymden.
Rekryteringssannolikhet är sannolikheten att ett objekt med ett givet svarsmCSnster korrrner

från en viss punkt i rymden.

Ett givet svarsmOnster kan näm-

ligen komma från vilken del som helst i den latenta rymden, men gör detta
med olika sannolikheter.

Sannolikheten att en person med ett visst möns-

ter kommer från en bestämd plats är emellertid stl5rre än att han kommer från
andra ställen.

Ett svarsmönster "rekryteras" med olika sannolikheter till

olika delar i rymden.

Varje punkt i den latenta rymden har en förväntad

proportion individer.

Vi kan därror definiera en latent fördelningsfunk-

tion för en punkt iden latenta p-dimensionella rymden.
några antaganden om normalfördelning (Lazarsfeld

Detta göres utan

1959, 1960).

Om vi antar en endimensionell latent rymd (latent kontinuum) kan individerna i LSA t.ex. fördela sig

p~

röjande sätt:

Om vi däremot tänker oss följande fördelning
,.

, '

:

#,1.

. I

har vi inte en kontinuerlig fördelning utan en diskontinuerlig i detta fallet en trikotom.

Den strukturanalysmodell som svarar mot detta fall är

"latent class analysis" (LCA).

Tre

homogena latenta klasser kan lokali-se-

ras till det p-dimensionella fallet.
att testa om det i den latenta

Om vi kan finna en matematisk modell

r~~den fi~~s

homogena grupper och var dessa

ligger samt fördela ett

mate~ial

klassificeringssystem.

Detta är emellertid just vat! vi kan göra med "latent

av objekt på des3a klasser så hade vi ett

class analysis" LCA och "latent profile

a~alysi:1"

skall vi försvenska till 1atent profilanalys.)
toderna för att studera

attitydfo~mu1är och

toden har även kommit att användas för

LPA 1

(Det senare namnet

Ursprungligen användes me-

definiera attitydgrupper.

gene~lla

Me-

klass1ficeringBändlmål.

Vi skall själva visa dess användbarhet inom arbetspsykologin.
Följande moment ingår i latent strukturanalys: (Lazar~feid; 1959).
l. Val och specifikation av modell
2. Bestämning av skattningeekvationer fC5r modellen

3. Specificering av f C5rutsättningar och restriktioner på data på grund
av antaganden i modellen
4. Identifierbarhet.

Är data i vårt system tillräckligt för att bestämma

de latenta parametrarna?

5. Om ekvationerna är lösbara hur

Löser-

man dem?

Här förutsättes att data

anpassar sig exakt till modellen

6. :Beräkningar.

Iterationsprocessen

7. Hur nära anpassar sig data till modellen?
8. Bestämning av "recruitment"-mönster. Hur f"ördelarsig objekten med ett
visst svarsmC5nster i den latenta rymden?
9. Klassificering. Individerna tilldelas klasser med hjälp av sina svarsmönster.
Vi konrner inte att ta upp till behandling varje moment för sig utan de får
sin behandling i den mån de är av specifik relevans fC5r vårt praktiska
problem - klassificering av objekt - och inte explicit i termer av de nio
momenten.

ModelJ.en:.2.s

10.1

r:at.el'!"ati~~}:a

dl';finitioJ:l

Vi skall nöja oss med ~n b:lk:"ivning ~w LCA och LP;'\2 'lEka b2.C.J. är spcclal-

fall av LSA.

Den ma.-;;ematiska modellen

rar metoden, varf0r vi valt. den fl",vnfur

io~

LCJ\. är den eorn enkl.arrt illust:.'s-

LE:/~-rr.oc1ellen.

LPA e.r den mabod,

som vi r-äknemäss Ig't kommer att fmyä:;.l~, vo.d'ö:c den ooknå de:'iniera8 maternatiskt.
10.Ll

matiska fr'arnställniIlg anpassar sig till Green (1952).

så

Manifesta data är reJ.B.tiva f'rekveneen av 0verensctäm;nelBe mel i.an item.

är Pi = pr-opor-td on..?~ ind.ivider t"tom svarat p03itivG pao itcD i
o
= proportionen individer som svarat :po:Jitivt pa både item i och j

Pij

o
P ij •• k-- proportions:1. ir.divider 130m evai-at positivt pa samtliga item i, j •• k

I den generella LSA arrtas en under-Lf.ggande fUrdelning

f5 (X): Äysn fer

i tern antas en betingad fördelning eller "t.r-ace funo't l on" f. (X).
J.

X ~r f.(X ) sannolikheten fä~ positivt svar
o
]. o
Pi

:::

h

f

pA item

i, X givet.
o

i (::n,e5(X)dX

För varje
Då är

(19)

där R är den region i vilken X är definierad.
LSA är att bet.tngade

v'"8.:',;e

föroelningar!~a

T.ex. sannolikheten fö!' positiva

Ett fundamerrtrd t arrtegande i

för item är ober-oende = lokalt oberoende.

sva~

på båtie item i och j, X givet, är
o

fi(X )f .(X )
o J o
Den

gene~ella

LSA-modellen kan representeras av
f; (X) f .(X) ••• fl
-

J

{

region värdet fö~ varje f.(X)
].

(20)

(X),e5(X)dIC

Om vi antar att regionen R delas i m

nubregione~

R , så att inom varje subs
ä~ kon~tar..t fi(X) = v . f8r X r8gi.onen"~,,,,}:p~
~]..~

vi LCÄ-modellen f~r LSA.
Sätt n s
ns

=

=J:

P5(X)dX
s

.?roportionen av populationen i regionen. R,_;

då blir de gene~ella for~18rna. rör LeJ\.
Pij. ok

~ ~hs

for~~ln

f i (X)f j (x) oo, fk(X)JIl(x)a:

r

m
p

~

ij •• k

<t:»

s=l

n

S

v .v j ••• v
S1. S

(21)

sk

v

= sannolikheten att en individ i latenta klassen S kommer att svara posi
sitivt på item i.

LCA-modellen antar m latenta klasser i populationen och att inom varje klass
item är
rense~

oberoe~de

medan de manifesta item-interrelationerna beror på diffe-

mellan klasser.

Denna modell är ekvivalent med att anta en punktf Hr-

delning för den underliggande

dimension~n,

där varje punkt är en latent

klass.
Vi får följande skalningsekvationer, där vänstra leden är manlfe~ta data
och högra leden latenta paramtrar.

p.=
n 1v1.1. + n2v2"1. ••• + nS v S1..
1.
(22)

10.1.2

~~~~~~_E:~~~!~~!~~_:_~~~

Redan Green (1952) utförde en generalisering av LSA till kontinuerliga manifesta variabler.

Det är emellertid Gibson (1959) som fullföljt denna linje
,

genom att generalisera LCA-modellen till det kontinuerliga fallet, LPA, och
genom tillämpningar visat att metoden är lösbar.

Fnligt Gibson har det en-

dast varit bristen på en sådan generalisering av LSA som hindrat den från
att bli ett starkt alternativ till faktoranalys.
Gibson härleder basekvationerna för LPA via produkt-moment och antagandet
om inomk1ass-oberoende me Ll.an variabler.

Resultatet är en metod, som är an-

vändbar vid bestämning av latenta klassers antal, storlek och genomsnittliga
värden i de k dimensionerna.

Dessa är homogena i varje av de dimensioner

som svarar för de ocserverade interrelationerna.
ras av storlek och latent profil (Gibson 1959).

Varje klass karakteriseGibson (1962) härleder

även en ekvation för tilldelning av varje individ till den klass hon är
mest lik.
LPA har två specialfall.
ga variablerna.

Det ena innebär dikotomiseringav de kontinuerli-

Vi får då fallet LCA.

Det andra fallet Mr

dl

erhåller för detta fall

de kontinuerliga variablerna är standardiserade.
f~ljånde

Vi

skattningsformler.

l

= nI + n 2 ••• + n s

ri

= O = nlZ l i + n 2Z2i ••• + nsZ s i
= nlZliZlj + n2Z2iZ2j ••• + nsZsiZsj
= nlZliZljZlk + n2Z2iZ2jZ2k

n

s

nSZsiZsjZsk

= proportionell klasstorlek

Z .

= genomsnittligt standardvärde för klass s i variabel i

ri

= manifest genomsnittligt standardvärde i variabel i

r. .

= genomsnittliga produkter av standardvärden för variablerna i och

Sl.

l.J

j (produkt-momentkorrelation)
r i jk

= genomonittliga trlppelprodukter för variablerna i, j och k.

10.2

~~~i~k~ !ö~n!~s~~~e~

Hittills har vi intresserat oss för den teoretiska modellen för LPA.

Vi

kommer nu att beskriva ett par lösningsmetoder för modellen - en grundligt
den andra mera summariskt.
10.2.1

Greens lösningsmetod

--------------------

Denna metod är föreslagen av Green (1951) och är den vi använt i våra tilllämpningar, varför den kommer att grundligt beskrivas.

Metoden är först

definierad för LCA men går att exakt överföra till LPA.
Ekvationerna (23) för LPA kan skrivas imatrlGfo:-m.

R
kh

= Z N Z'

(24)

=ZNDkZ'

(25)

=ZNDkDhZ'

(26)

Generellt gäller

=

(27)

Z N D Z'
t

n' D

(g)

g

, g går över i tern i t och D
o

=

I

150.

m

=

antal latenta

s

=

klass s; s = l, 2

r

= antal variabler

i

=

item

t

=

subgrupp av item i,

N

=

m x m diagonalmatris m9d elementen n

Z

(r + 1)

R( o)

(r

.~-

~

kla~r,er

m

j

•.•

k
s

= 1
so
l) x (r' + 1) ::;yrret.:-if:'k m1.tris med elementen r

ta r-aåen

ffi

matris med elementen z . där z
sJ..

O'J11

lco Iumnen

i j

, där

förs-

är vektare:,:, med 1.0 i förS'ta cellen och

resten 0.0.
(r + l) x
fixt.
Dk

r

(j:'

+ l) syrretrisk matris med elementen r. Ok' där k är
1J

oj k = r j k och r ook

= m x m dt agonajmatr-tn

msd

=

rk

elementen zsk' där k är fixt.

Green defin1e:"al'

= Z Nl /2
då blir Rt = A DtA'

A

2
Eftersom z so = l följe:- av (28) att. a so :: (ns )1/2 och generellt
a i = Z i(n )1/ •
.
s
s
s
Det är 'alltså tillräckligt att bestämma A, för att från A kan N och Z bestäm-

mas.
r

sätt D(l) =

r'
R:"l

(30)

D;

Det i:te diagonalelementet i

D(l) är summan av alla element utom zso i den

s:te kolumnen av Z.
r

Sätt R(l) =

031)

L; Rk

k=1
(enl. Paul Horst)

Matrisen R(l) ir.nehåller alla
sätt.

trippeJ~orrelationer r

i jk

ordnade på symmetriskt

Förutsättningar för att den presenterade lö:mingen är valid är att m~r + l,
att A är icke-singulär, a.tt alla diagonalelementen i D(l) är olika och ickenoll. R(o) och R(l) har rangen m.
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Greens HSsning ,.är f"dljande.
Green 1951).

(m$r den strikta härledningen hänvisas till

Från (29) erhålles att
(32)

= A A'

genom faktorering erhålles

(33)

R(O) = B Bi'
Då R(o) är av rangen m får vi Blb = 1\, där \

är orthogonaL

på sa.mma. sätt

erhålles R(!) = C C' och Cl o = A(l)(1»1/2 där 10 är orthogonaL
sätt T

~

Vi får B T

lb(D(l) )1/210'

(34)

=C

(35)

Minsta-kvadratloaningen for T ger
T

= (B'B)-l B'C (PAul Horst)

(36)

Från (34) erhålles
TT'

(37)

~ D(l) lb'

=

En fullständig komponentanalys av T T' ger \ , som genom pre-multiplikation

av B ger A.
T T' kan även skrivas (enl. T W Andersson)
T T'

= (B'B)·l B' R(l) B(B'B)-l

(38)

R(l) behöver alltså inte faktoreras.
Lösningen blir denna:
- Faktorering av R(O) för att erhålla B,
- bestämning av T T'genom matrismultiplikation,
- fullständig komponentanalys av T T' . för att erhålla
-

B~

~,

ger A, vilken innehåller de latenta parametrarna,

Ett enkelt sätt att kontrollera beräkningarna är att jämföra egenvärdena i
TT' med kolunmsummorna i Z.

Nya estimat av de latenta värdena kan erhållas genom följande ekvationer.
ro
2
rii
=
n z i
(39)
s=l s s

.L
m

=C

8=1

riO1.1.
o

""2
n s '-'1111

~sj

(40)

(41)
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Om dessa värden avviker från de ursprungliga gfuoes en ny beräkning med användning av de nya värdena.
10.2.2

Gibsons utvidgning av Anderssons 18sning

----------------------------------------

Denna H~sning, som f<Srst utvecklades av Anderson (1954), innehUler enbart
matrismultiplikationer.

Någon faktorering är ej nMvändig.

Den fC:Srutsät-

ter dock att m är känt.

Metoden undviker den största svårigheten i Greens

HSsning, nämligen bestämning av okända element i R(O) och R(l) • Den är senare utvidgad av Gibson (1955). Den utvidgade metoden finns beskriven hos
Gibson (1955), Anderson (1959) och Bondon (1962).

Metoden utgår ifrån en

av Lazarsfeld (1950 s. 389) definierade "baatc" determinant av R(O) och

R(l) •
Denna metod b8r vid sidan om "maximum likelihqod" -HSsningen (Anderson 1959)
studeras vid vidare tillämpningar av LPA.

Av ekonomiska och programteknis-

ka skäl har vi använt Greens metod.

10.3

Numerisk illustration

Vi har utrört latent profilanalys på det fiktiva materialet på standardiserade variabler.
Greens analysmetod har av rörfattaren programmerats för lEM 7090 i Fortran
4.

Progrannnet möjliggör en iterativ process.

För varje bestämning av de

latenta profilerna anväIldes estimat av latenta värden, erhUlna från närmast
röregående beräkning av profilerna.

För varje genomgång estimeras rangen

av. R(O) genom att sätta den lika med antalet egenvärden till R(O) som är
~1.0.

För att erhålla testmaterial rör detta program 115stes ekvationerna f'C:Srst med
Mitra 2 för Facit EDB.
Det kan anses tveksamt om vi 8verhuvud bör iterera f8r det fiktiva materialet.

Detta kan ju betraktas som en given population och någon skattning av

sanna moment av andra och tredje ordningen är därrörointressanta.

Vi har

emellertid gjort en iteration och detta av två skäl: dels för att så fullständigt som m8jligt kunna beskriva den använda analysmetoden, dels rör
att vi redan nu vill antyda de signifikansanalysproblem som metoden har

IS3.

att brottas med och därvid även ge några regler f"6r praktisk användning av
l<Ssningsmetoden.
Tabell 10.1 ger R( O) f<Sr den direkta l<Ssningen.
(II) står f<Sr f"6rsta i terationen osv.

(l) är beteckning härf<Sr,

Det praktiska signifikansanalyskri -

teriet ger tre latenta profiler, då de fyra st<Srsta egenvärdena till R(O)
är 5.35, 2.59, 1. 00 och .97.

B (l) blir därf"6r en llx3 matris.

visas i tabell 10.2.

~~~!!_!2~g__~~!2_:_!!~~!~~_~~~~!~!
l

2

O

0.0

0.0

l

- .79

.55

·O~O

2

-

.24

.91

0.0

3
4

- .52
- .89

.72

?O

.10

0.0

5
6

- .93
- .38

- .28

0.0

.55

0.0

7
8

.69

.54

0.0

.92

.15

0.0

.81

.28

OX>

.79

.41

0.0

9
10

3
-1.0

Den redo-

Tabell 10.1

R(I')) (I) - fikttvt material

./

O

o
l

2

3
4
5

6
7
8

9
10

1.0')01)

l

2

3

4

5

t5

7

8

9

10

.0000

.0000

.0000

.0000

.0000

.0000

.0000

.0000

.0000

.0000

1.0000

.7425

.8189

.7280

_ ..b.~~

.Q':l10

-.1968
.4458

-.4683

.TYD

.4378
.4042

-_6253

1.0000

.6235
.0163
.2967
.7343
1.0000

-.oli8fi

.vJ....:J

·.0941

.4et9· -_0847

-.2607
-.8733
-.8828

-.2151

-.1505

-.5546

-.5206
-.8759

1.0006

.4511
1.0000

.5364
.0839
1.0000

-.6398
-.7673
-.0927
1.0000

-.3654
.6855
1.0000

-.8133
-.1043
.5520
.7712
1.000 O

.0729

.6650

.6890
.8224
1.0000

;-'

\J1

~
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(r) redovisas i tabell 10.3 och är definierad

e

o

p

9.0

t

- - - ..
I

~

L.., r i j

------

L:ri j : L: r i j k

•

p

I

R(l) (r) och B(r) är tillräckliga f?5r att bestämma '!T'(I) enligt formel (38).

TT' (r) erhålles till
1
2
...2.07
1
- .76

0.54

-0.06

-3.93

2

3

0.00

3
Egenvärden till Tl"

är

2

1

4.56

-4.34

3
-1.04

Via egenvektorerna lb erhålles A.

Från

A

bestämmes de latenta profilerna och förväntad proportion av indivi-

der per klass.

Vi erhåller n genom kvadrering av elementen i A: s f"c5rsta
s

rad.
=

0.407

= 0.375
=

0.218

=

1.000

De latenta profilvärdena zsi erhålles genom att dividera varje element i
A med

respektive a 8 0 •

De latenta profilerna redovisas i tabell 10.4.

Tabell 10.3

R(l) (r) - fiktivt material
l')

O

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1).0000

l
2.6007
1.0392

2

3

3.5883
1.6121
1.3430

3.0748
1.5363
1.0771
1.7666

4

5

1.0827 -0.5850
0.5161 -0.4309
0.8201 1.0879
1.2422 1.0336
1.1937 -1.1920
-2.3429

6

7

8

9

2.4547 1.5670 0.0797 0.9756
1.3650 0.5015 0.4442 0.01340.3184 -0.0193 -0.7284 -1.2978
1.1756 -1.0670 -0.5531 -0.4269
1.9943 0.1917 0.5440 0.9930
0.9642 1.7570 2.1814 1.7555
1.2120 -0.9617 -1.4450 -0.5758
-0.1686 -l.~OO -2.1047
-1.7209 -1.7S12
-1.4573

10
1.3365
0.0401
-1.5993
-1.1024
1.2070
2.0324
-0.0333
-2.0168

-e. 0960
-1.4064
-1.7689

t-'

\J1

~

•
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TåQel1 10.4

Latenta profiler - fiktiva material
------------------_
.. -.-----------_._------------

,

tatertt profil
Väriabel·

t
2
-

3
4
5
6
7
8
9
10
n
f

.__._ _

s
s

Summa

2

l

1.01
1.11
1.05
0.58
0.18
0.80
0.23
-0.32
-0.12
~.o,

-1.51
-0.45
..0.99
-1.68
-1.75
-0.73
1.31
1.75
1.53
1.49
0.218
2.2
-1.04

..0.2'
-0.94
-0.96
0.35
0.82
-0.44
-1.01
-().67
-0.76

__ -().90

0.407
4.1
4.56

0.375
'.8
-4.34

"Summa" anger varje profils summa. avelementvärdena.
stämma. med egenvärdena till Tr'.

Dessa skall <5verens-

ÖVerensstämmelsen är god (differenserna

är <:'10-5) vilket indikerar att den numeriska lCSsn1ngen är riktig.

De erhållna latenta profilerna är en minsta-kvadratlCSsning av vårt problem.
Om vi betraktar data som samplade ur en population kan vi använda denna fCSrsta lCSsning t1Sr att skatta nya värden på r 11' r 11j och r 11i genom att använda
formlerna (39), (40) och (41).

Med dessa värden i R(O) respektive R(1} er-

hålles rdljande latenta profiler:
Latent_profil
Variabel
l

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Os

ts
Surrrna

l

-0.27
-0.97
-0.57
0.34
0.82
-0.36
-0.98
-0.66
-0.71
-0.86
0.365
3.7
-4.23

'2

0.99
1.06
0.97
0.53
0.18
0.64
0.21
-0.30
-0.1'
0.01
0.428
4.3
4.15

-'
-1.57
-0.47
-1.01
-1.70
-1.82
-0.69
1.31
1.79
1.53
1.50
0.206
2.1
-1.13
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Eftersom vårt fiktiva material är så konstruerat att det skall ge tre klasser
med en viss profil rdr varje kan vi testa metodens
tenta profiler.

f~rmåga

att bestämma la-

Vi har i diagram 10.1 i ett och samma koordinatsystem pric-

kat de latenta profilvärdena erhållna i

direktl~sn1ngen

mot de observerade

medeltalen i standardiserade variabler far korresponderan1e grupper som är
givna i tabell 5.2. Det är dessa senare värden, som vi Onska-rpredisera
med hjälp av den latenta profilanalysen.
Vi finner god 8verensstämmelse mellan de givna klassmedeltalen och de latenta profilerna. Dessa senare är bestämda helt utan information om antalet klasser och dessas medeltal i de använda variablerna.
Det återstår ett led i tillämpningen av LPA, nämligen själva klassificeringen
av individer. 1"enna sker med hjälp av Gibsons fonneU
e
2
2 log f s - di s (kap. 10.1.2)
Varje individs värde f8r respektive klass finns redovisade i tabell 10.5.

d~s

är summan av de kvadrerade avvikelserna mellan elementen 1 en individs

variabler och korresponderande element i respektive profil.
Tabell 10.5 Klassificeringsvärden enligt LPA - fiktivt material
-------------~._-------------------------------------.----------

Individ
l

2
3
4
5
6
7
8
9
10

-18.95
0.36
-12..80
- 3.04
-10.43
-23..97
0~43

- 1.48
-14.04
-23.41

-15.79
-10.74
1.28
-19.05
0.80
-20.59
-13.21
-11.70
0.83
-26.28

- 2.83
-29.54
-32.84
-29.17
-44.73
- 0.32
-48.68
-33.82
-44.37
- 0.53

Individen tilldelas den klass i vilken hon har h~gst värde.
f~jande individer i respektive latenta klasser:
Latent klass Individer

Vi erhåller

1
2

3
Men detta är just den uppdelning av rikti va materialet som vi

f~rväntar

oss.

Diagtam 10.1

Samband mellan k1assmecle1tal och latenta profiler
Fiktivt material

LATENT
PROFIL

•

1,6

••

1,4

•

1,2

•

•

1,0

•

•
,6

•
•

,6

•

,4

•

• •

,2

•

....

•
-1,4 -1~2 -1,0 - ,6- ,6- ,4 - ,2

•

,2

..
•

•
•

•

'I

•

•.

.,

•

,.4
,6

,8

- 1,0
- 1,2
- 1,4

- 1,6

•

•

•

- 1,8

,2

,4

,6

,8

1,0

1,2

1,4
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Vi har därmed visat den möjlighet till klassificering som LPA ger genom att
vi från början utgått enbart från

antag~det

om lokalt oberoende och datain-

formation i form av korrelationer och trippelkorrelaticner för hela materialet.
I tillämpningssammanhang är ett material sällan så renodlat uppdelbart i
homogena klasser som det är i vårt fiktiva material.

Vi får därför i såda-

na sammanhang - som vi skall se - inte så entydiga skattningar av de homogena gruppernas medeltalsvektorer. Den studerade lösningsmetoden söker förbättra skattningarna genom den iterativa processen. Därvid förutsättes att
efterf'öljande lösningar är bättre lösningar. Men vilket kriterium skall vi
ställa upp för vilken lösning som är tillräckligt bra? Hur många latenta
profiler ger en lösning som är närmast den riktiga? Eftersom man i praktiska samma.nhang inte känner den riktiga lösningen, dvs. man kiinner inte
populationens utseende beträffande homogena subgrupper, blir problemet att
från sampelobservationer estimera populatiansvärden. De latenta profilerna
är med detta betraktelsesätt skattningar behäftade med fel. Vi måtte därför ha en regel f"ör när vi anser att vi har tillräckligt små fel i våra
skattningar.. Vi har tidigare (10.1.4) refererat till McHugh (1956) beträffande ett chi-test av ~erensstämmelse mellan teoretiska och observerade
frekvenser (se även Anderson 1959).
I latent profilanalys önskar vi emellertid .inte bara en överensstämmelse
mellan frekvenser utan även mellan teoretiska och observerade medeltalsvektorer. Det ligger utanf"år vår uppgift att söka lösa signifikansanalysproblem ror latent profilanalys.
naturlig väg att slå in på när man vill finna kriterier på god estimation f<:Sr latent profilanalys vore att beräkna två överensstämmelsemått:
En

ett avseende överensstämmelse mellan teoretiSk och observerad frevens individer f<:Sr respektive klasser, det andra avseende ö~erensstämmelse mellan
teoretisk oOh observerad profil f"ör varje klass. Det rörsta är ett chi 2_
2
mått och det andra ett D -mått (eller d-mått).
Vi anger följande regel rör val av 18sning i Greens metod f"ör lösning av latent profilanalys:
2
Välj den lösning f"cSr vilken chi -värdet är icke-signifikant på t.ex. 10%nivån och det genomsnittliga värdet f"ör varje observerat profilelements
avvikelse från korresponderande teoretiska profilvärde som är "tillräck-

161..

ligt" lågt..

Om flera USsningar uppfyller dessa krav tas den som ger lägsta
2
numeriska värden rdr Chi respektive genomsnittligt differensrnått.
Vi illustrerar denna regel på det fiktiva materialet.
d~rekta l~sningn

F8r den

erhålles

222
Chi 2 = (4 - 4.07) + (3..:. 3.75) + (3 - 2.18) = 0.46
4.07
3.75
2.18
Detta värde är ej signifikant f8r d. f. = 2.
Genomsnittliga differensvärden

f~r

respektive profil blir

0.043
2 = 0.142
3 = 0.352
l

=

Totala genomsnittliga differensen är

0.179.

2
Efter en iteration är motsvarande värden: Ch1
ferenserna är:

1(2) = 0.046
2{l) = 0.171
= 0.368
3
Totalt
= 0.195

= 0.52.

Genomsnittliga dif-
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