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Abstract 

Both information technology and small business are considered to be of great importance 
for economy today. Several empirical studies have however showed that the diffusion of 
information technology among small business have been limited. Since information technology is 
considered to be of strategic importance for organisations, the aim of this study is to identify and 
analyse strategic dispositions to information technology. This study has shown that information 
technology can be of different strategic importance for different managers. Strategic dispositions 
is a concept based on the managers perceptions of the strategic context, perceptions of 
information technology and the individual characteristics of the manager. The perspective used is 
based on a view upon strategies formed in an entrepreneurial mode or an adaptive mode. 

A survey is conducted with a sample of 600 managers in small business in Sweden. 
Analyses are conducted with a multivariate approach, using factor analysis to reduce complexity 
in data, cluster analysis to group objects and finally discriminant analysis to categorise groups and 
analyse different strategic dispositions to information technology. 

The classification o f managers resulted in six groups, separated by their inclination to use 
technology, their dynamics and their uncertainty avoidance. Further analysis however showed 
that there are mainly four strategic dispositions within the population, where the two groups with 
a lower inclination to use technology showed similar patterns to two of the other groups. The 
four strategic dispositions are therefore divided by means of dynamics and uncertainty avoidance. 
Dynamics is a concept mainly based on contextual characteristics and uncertainty avoidance is a 
concept mainly based on how the firms handles the context. The overall context and handling of 
this context constitute an application context. 

The first application context in a situation of high dynamics and low uncertainty avoidance 
is labelled stratège development, where information technology has a strong linkage to core 
competencies in the business. In this application context, the strategic disposition is proactive. The 
second, based on high dynamics and high uncertainty avoidance, labelled adaptive change, includes 
patterns where information technology are used to adapt to uncertain environments. The 
strategic disposition is reactive. The third application context, in low dynamics and high 
uncertainty avoidance, is labelled fixed relations, where information technology is used to maintain 
a fixed relation with an other actor in the environment. This strategic disposition is interactive. 
Finally, in low dynamics and low uncertainty avoidance, the application context is labelled fixed 
structures. Information technology is in this case used not to achieve dynamics or growth, nor to 
reduce uncertainty, but merely because of a fixed structural complexity best handled with 
information technology. The disposition is inactive in its mode. 

The different strategic dispositions show that introduction of information technology is 
influenced by both context as well as individual intentions. The strategic importance of 
information technology is therefore a complex conception, to be used with discretion. 
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Förord 
Denna bok handlar om strategiska förhållningssätt till in formationsteknik i 
små företag. Studien har ingått i forskningsprogrammet "Nyttoskapande IT" 
som är ett forskningssamarbete mellan Handelshögskolan vid Umeå 
Universitet och Telia AB. Pilotstudien som föregick själva studien 
finansierades av Telia och huvudprojektet har finansierats av 
Kommunikationsforskningsberedningen, KFB. Ett tack riktas till Telia och 
KFB för deras välvilliga inställning till projektet. 

Den empiriska studien baseras på en enkätstudie, vari ett stort antal 
företagsledare i svenska små företag har deltagit som respondenter. Ett särskilt 
tack riktas därför till alla dessa företagsledare. 

I min yrkesverksamma omgivning finns ett antal personer som bidragit till min 
och studiens utveckling, för vilket jag vill tacka dem. Per Davidsson och Leif 
Lindmark, som inledningsvis var mina handledare i forskarutbildningen, båda 
numer verksamma vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Anders 
Söderholm och Rolf A Lundin, mina nuvarande handledare. Hans Stenlund, 
Per Nilsson, Katarina Östergren och Henrik Nilsson som har agerat interna 
granskare av en tidigare version av avhandlingen och bidragit med mycket 
värdefulla synpunkter. Henrik Linderoth har under hela projektets gång 
bidragit med goda synpunkter. Katarina Pousette har bidragit med mycken 
praktisk hjälp under hela min forskarutbildning. Slutfasen av projektet har 
bedrivits vid Scandinavian Academy of Management Studies, SAMS, i 
Köpenhamn. Samtliga kollegor på SAMS har betytt mycket för mig genom 
såväl uppmuntran som kritik. 

I min omedelbara närhet vill jag nämna mina föräldrar, Eva och Palle 
Junghagen som betyder mycket för mig genom stöd och uppmuntran. Sist 
men inte minst vill jag rikta ett särskilt tack till min älskade livskamrat, 
Charlotta Westerman, som med sitt outtröttliga stöd har lagt en grund för min 
personliga utveckling. Denna bok tillägnas henne. Tack! 

Köpenhamn i januari 1998 

Sven Junghagen 
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Dell 
U tgångspunkter 

I bokens första del kommer utgångspunkterna för stu
dien att redovisas. I det första kapidet beskrivs proble-
matiseringar och syften mied studien. Problemet tar sin 
utgångspunkt i att såväl små företag som informations
teknik antas vara betydande för ekonomisk utveckling. 
Små företag har dock, i empiriska studier, visats vara 
mindre benägna att använda sig av informationsteknik. 
För att bättre förstå spridningen av informationsteknik 
bland små företag syftar studien till att definiera och 
analysera företagsledares olika strategiska förhållningssätt 
till informationsteknik. Spridning, som är ett fenomen 
relaterat till aggregat av företag, förklaras således genom 
en studie av förhållningssätt bland enskilda företagare. 

Studien är delad i flera steg, varav det första är en klassi-
fikation av de företagsledare som ingår i studien. Anled
ningen till at t en klassifikation u tförs är att små företag 
inte kan antas uppvisa homogena förhållningssätt över 
alla företag. Den förväntade heterogeniteten medför att 
det är svårt att ge en universell förklaring till de strate
giska fö rhållningssätten. Därför ges en förklaring för var 
och en av de olika undergrupper av företag som inbördes 
är mer homogena än populationen som helhet. 
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I kapitel 2 redovisas först en teoretisk problematisering 
och därefter de teoretiska och metodologiska utgångs
punkterna för studien. Diskussionen berör främst olika 
syner på strategi, agerande och beslutsfattande. Traditio
nellt sett har studier av strategi fokuserat på antingen 
processer, innehåll eller kontexter. Perspektivet i denna 
studie tar sin utgångspunkt i att begreppet strategiska 
förhållningssätt tar hänsyn till fr ämst kontext och inne
håll, men även till viss del processer. De olika konsek
venser för metodologi som perspektivvalet kan medföra 
diskuteras också. Den teoretiska utgångspunkt som defi
nieras ligger till grund för det teoretiska arbete som följer 
i Del II. 
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1 
Informationsteknik i 

små företag 
ÖVERSIKT 

Detta det första kapitlet syftar till att läsaren ska mötas av motiven till att stu
dera små företag och deras strategiska förhållningssätt till informationsteknik. 
Inledningsvis redovisas en allmän diskussion om små företag och deras roll i 
ekonomin. Små företag anses stå för en viktig del av dynamiken i ekonomin 
och näringslivet. En betydande del av den potentiella tillväxten i sysselsättning 
kan tillskrivas de mindre företagen. Därefter följer en diskussion om 
informationsteknik, med en kort historisk återblick och en beskrivning av den 
nutida synen på informationsteknik och dess betydelse för samhället och för 
företagen. I den tredje avdelningen presenteras problem, syfte och avgräns-
ningar som ligger till grund för den fortsatta studien. 

Studien kommer som antyddes ovan att behandla små företag och deras stra
tegiska förhållningssätt till informationsteknik. Små företag har i ett antal em
piriska studier visat sig vara långsammare än stora företag i sin benägenhet att 
ta till sig informationsteknik som verktyg och hjälpmedel i företaget. Däri 
ligger den empiriska grunden för problemet i studien. Problemet utvecklas 
vidare, från att behandla spridning av informationsteknik bland ett aggregat av 
företag, till att behandla strategiska förhållningssätt till informationsteknik 
bland enskilda företagare. Diskussionen följer ett spår som bygger på att 
spridning i ett aggregat av företag beror av användningen bland de i aggregatet 
ingående företagen. Därför kan orsaker till spridning förklaras av orsaker till 
användning. Orsakerna till användning bottnar i sin tur i de olika strategiska 
förhållningssätt som företagsledarna har till informationsteknik. Avslutningsvis 
kommer några användbara definitioner och en översikt över boken som 
helhet. 
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SMÅ PÖRETAQ OCH DUKAS ROLL ISAMHÂIXET 

Stora företag har i Sverige, från myndighetemas sida, traditionellt sett betrak
tats som viktiga för den svenska ekonomin. Föreställningen har baserats på en 
uppfattning om stora företag som sunda och stabila företag. En studie av 
dynamiken i svenskt näringsliv har visat att denna traditionella föreställning 
måste revideras. (Davidsson, Lindmark, Olofsson, 1994, s 219)1 Generellt sett 
kan sägas att intresset för de stora företagen från myndigheternas sida inte har 
avskräckt forskningen från att intressera sig för små företag. Små företag och 
entreprenörskap har dragit till sig intresse av forskarsamhället under de tre 
senaste årtiondena, mestadels beroende på antagandet om att små företag är 
viktiga för sysselsättning och för regional vitalitet (Lundin, Gläder, Sundin, 
1983, s 7 ff). Den betydelse som små företag har visat sig ha har även börjat 
spegla politiska uttalanden om det svenska näringslivet idag. 

Små företag har visats vara viktiga både för en positiv utveckling av syssel
sättningen i såväl tätorter som landsorten. Under tolv år, närmare bestämt 
1978-90, skapades de allra flesta nya arbetstillfällena i små och medelstora 
företag (Nutek, 1992). Som synes i Figur 1.1 är det företagen med upp till 200 
anställda som har bidragit med ökning av sysselsättningen. 

20% -
10% • 

0% --

-10% • 
-20% J 

19,3% 
wm 
Vf ty--falZùL 

0-19 

8,4% 

20-199 

. -19.6% • -10.0% 

>200 
anställda anställda anställda 

Totalt 

Figur 1.1. Sysselsättningsutveckling i olika storleksklasser under åren 
1978-90 (Nutek, 1992) 

De företag som har fler än 200 anställda har faktiskt inte, enligt Nuteks mate
rial, bidragit alls till en ökning. De har istället stått för en negativ förändring av 

1 Följande princip för referenser i boken kommer att tillämpas: I de fall där sidangivelse 
saknas, beror det på att verket i sin helhet avses, så att en direkt sidanvisning vore felaktig. 
Detta gäller även för de verk som omfattar ett litet antal sidor. 
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sysselsättningstalen. Det går naturligtvis att diskutera detta och ifrågasätta 
statistiken. Exempelvis kan dynamik bero på att företag omvandlas, genom att 
brytas ned till mindre bolagsenheter eller genomgå andra strukturella om
vandlingar. Oavsett vilken hållning som antas till statistik som denna finns det 
ändå en stor potential i de små företagen att bidra med tillskott till sysselsätt
ningen. 

Förutom den allmänna betydelsen för sysselsättning så finns det även regionala 
skillnader (Davidsson, 1993, s 49 ff). Antydningar indikerar att små företag 
skulle vara viktigast i tätorter, eftersom dynamiken i näringslivet tenderar till 
att vara högre där (Lundström et al, 1994, s 142). Andra studier har dock visat 
på att de regionala skillnaderna inte är så stora, utan att små företag 
representeras ungefär likvärdigt i all län (Johannisson & Bång, 1992). Obero
ende av egenskaperna hos en region har det visats att åtgärder för att stödja en 
regional utveckling bör vara riktade mot att stödja de intentioner till utveckling 
som redan finns i regionen. En insats för att skapa förutsättningar för 
utveckling har visat sig vara mer fruktbar än försök att uppnå utveckling i en 
isolerad åtgärd. (Johannisson & Spilling, 1983, s 20 f) Strukturella satsningar 
för att skapa förutsättningar för små företag och deras utveckling är inte 
tillräckliga för att skapa regional utveckling. För att en region ska kunna 
utvecklas krävs inte bara strukturella förutsättningar för utveckling utan även 
företagare som har en uttalad ambition att utvecklas och växa. 

Små företag med en innovativ inriktning kan antas bidra med förutsättningar 
för tillväxt och ekonomisk utveckling som helhet. Dessa innovativa företag är 
viktiga, inte bara för den regionala utvecklingen utan även för den nationella 
konkurrenskraften (Porter, 1990). Innovativa handlingsmönster kommer dock 
inte att förekomma automatiskt utan någon påverkan från omgivningen. Den 
lokala företagarmiljön är mycket viktig för entreprenöriella ageranden och 
miljöfaktorerna påverkar entreprenören såväl kulturellt som strukturellt 
(Davidsson, 1993, s 129). Som exempel kan nämnas att inställningen till nya 
teknologier i små företag har visats vara starkt beroende av omgivnings
faktorer (Schmidt, 1990). Vidare har studier av internationalisering av nor
diska små företag visat att strukturella begränsningar i den lokala omgivningen 
inverkar begränsande på exportbeteenden (Lindmark et al, 1994, s 26 ff). 

För att uppnå ekonomisk utveckling genom vitalitet bland små företag, krävs 
det satsningar för att skapa en,god miljö för företagandet. Även om kulturen 
är en viktig faktor i omgivningen är den principiellt inte något som förändras 
av medvetna aktiviteter. Däremot kan de strukturella förutsättningarna för
ändras, vilka dessutom på sikt även förändrar den kollektiva synen på 
entreprenörskap (Davidsson, 1993, s 116). En förklaringsmodell för detta 
visas i Figur 1.2. 
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Figur 1.2. Samspel mellan struktur, kultur och entreprenörskap. 
(Davidsson, 1993, s 117) 

Modellen antyder att åtgärder som syftar till at t stödja de strukturella förut
sättningarna inte bara leder till stödjande miljö och motiverade individer, utan 
även till en mer fördelaktig kulturell miljö. Till de strukturella förutsättningarna 
räknas infrastrukturen, som stödjer flöden av varor, människor, kapital, 
information o.s.v. En naturlig förutsättning för ett innovativt klimat är de 
strukturella förutsättningarna för att stödja kontakter inom näringsliv, mellan 
näringsliv och forskningsorganisationer och andra liknande kontakter. 
Nätverken av kontakter är helt nödvändiga och så även de tekniska lösningar 
som stödjer dessa nätverk (Lundgren & Nordenlöw, 1994, s 171). 

Eftersom informationsteknik är en uppenbar ingrediens i den strukturella 
miljön, är det då möjligt att hävda att informationsteknik är viktigt för den 
ekonomiska utvecklingen? Följande avsnitt kommer att ta upp den frågan. 

INFORMATIONSTEKNIK I DAQEN8 SAMHÄLLE 

Det verkar som om en allmän uppfattning är att den ekonomiska utvecklingen 
och samhället i stort är beroende av den nya informationstekniken. En stor del 
av det svenska politiska agerandet bottnar i denna uppfattning. IT-
kommissionen har identifierat ett flertal områden inom vilka informations
teknik kommer att fokuseras för att stödja den ekonomiska utvecklingen. 
Sverige är inte ensamt om att satsa på informationsteknik som område. Ett 
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flertal andra nationer i Europa har också bildat organisationer liknande den 
svenska IT-kommissionen (SOU, 1995). 

Det hävdas ofta att vi idag har lämnat industrisamhället till förmån för inträdet 
i informationssamhället. Detta skulle i så fall leda till en förändring av 
kulturella värderingar och normer där fokus förflyttas från traditionella in
dustriella verksamheter till flöde n av information (Moller, 1987, s 102). Andra 
hävdar dock att det alltid kommer att produceras varor och produkter i tradi
tionella industrier och att informationstekniken kommer att tjäna som ett 
kompletterande verktyg för att stödja dessa verksamheter. Diskussionen 
kommer dock inte att utvecklas ytterligare här , eftersom ämnet i sig förmod
ligen skulle kunna ligga till gru nd för en egen bok. Det är dock viktigt att 
poängtera det faktum att situationen är långt mer komplex och beroende på 
synsätt än som förespråkas i den revolutionära synen på informationssam
hället. 

Är då tekniken som det nya informationssamhället ska byggas av verkligen så 
ny som det ofta påstås? En kort återblick på den tekniska utvecklingen kan ge 
ett svar på den frågan: Datorteknologi brukar kategoriseras i generationer som 
skiljs åt genom banbrytande förändringar i hårdvaruteknik. Den tredje gene
rationen startade 1964, d.v.s. för drygt trettio år sedan. Datorerna i den tredje 
generationen baseras på integrerade kretsar, istället för transistorer, vilket är 
samma teknik som används i dagens datorer. Den fjärde generationen startade 
någon gång under mitten av 70-talet i och med introduktionen av per
sondatorer. (Arnold, 1991, s 35) Så när vi idag talar om "den nya informa
tionstekniken" talar vi faktiskt om en teknik som inte har genomgått några 
radikala förändringar avseende hårdvaran under de senaste trettio åren. Det är 
naturligtvis en smula orättvist att anklaga en hel bransch för att inte ha 
utvecklats på trettio år, men den tekniska revolutionen kom faktiskt redan för 
trettio år sedan i samband med introduktionen av integrerade kretsar. 

Utvecklingen av informationsteknik ska dock inte betraktas endast som en 
utveckling av hårdvara. Eftersom de tekniska verktygen ersätts med nya med 
en hög frekvens bör utvecklingen betraktas med en mer övergripande syn som 
inkluderar såväl tekniker som användningen av teknikerna. Den infor
mationstekniska utvecklingen kan betraktas som ett falt som utgörs av ett so
cialt utrymme inom vilket strukturer av institutioner och individer före
kommer i relation till en samling tekniker. Inom detta fält, det informations
tekniska fältet, kan tre olika faser av utveckling och forskning identifieras: 
(Friedman, 1994, s 373 ff) 

I den första fasen var kapaciteten hos hårdvaran bristfällig och utvecklingsin
satser och forskning inriktades uteslutande på hårdvaruproblem. Den andra 
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fasen innebar en förskjutning av fokus från hårdvara till mjukvara. Förskjut
ningen berodde på att utvecklingsinsatserna på hårdvaran ledde till att mjuk
varan inte räckte till under senare delen av 60-talet och början av 70-talet. Den 
tredje fasen som för ögonblicket föreligger är i sin tur en konsekvens av fas 
två. Utvecklingen av mjukvara och de tekniska framgångarna har blottat ett 
problemområde som bottnar i relationen människa-maskin. Det finns ett glapp 
mellan den tekniska utvecklingen och de faktiska behoven hos användarna. 
Relationen mellan användarna och deras datorer är idag en nyckelfråga för 
systemansvariga och IT-strateger. 

Glappet mellan tekniker och användningen av desamma kan tyckas särskilt 
tydligt i frågan om den ekonomiska utvecklingen. Om informationsteknik 
leder till fördelar för företagen automatiskt, skulle då inte alla använda tekni
kerna? Problemet är att det faktiskt inte finns någon bevisad kausal effekt eller 
påverkan hos informationsteknik på den ekonomiska dynamiken i ett samhälle 
(Grimes & Lyons, 1994, s 220). I de ovanstående resonemangen om små 
företag och deras roll i samhället, visade det sig att strukturella faktorer i 
allmänhet har inverkan på dynamiken. Trots detta går det inte att visa på en 
direkt kausal koppling mellan informationsteknik som infrastrukturell satsning 
och ekonomisk utveckling. Problemet är naturligtvis föremål för debatt2, där 
några hävdar att informationsteknik skapar en rigid situation. Andra hävdar att 
informationsteknik skapar flexibilitet, ett fritt flöde av information och en 
ökad konkurrenskraft för regioner. Dessutom har konkurrenskraften för EU 
på den globala arenan hävdats vara beroende av den nya informationstekniken 
(Gill & Krieger, 1992, s 331). 

Det ökande flödet av information hävdas av många vara en stor möjlighet. 
Tillväxten i flödet och mängden av information kan dock istället utgöra ett 
problem. Viktig information kan ibland fullständigt drunkna och förbli obe
märkt bland den enorma mängden av ointressant information. Tillgång till 
information leder inte alltid till ökad kunskap (Frederick, 1993). Informa
tionsteknik kan tydligen inte i sig självt leda till utveckling utan att det finns 
andra incitament för utveckling. Informationsteknik fungerar helt enkelt som 
en infrastruktur som kan stödja aktiviteter som i sin tur kan leda till ekonomisk 
utveckling. Om det inte finns ett behov för stödet från informationsteknik så 
kommer inte heller informationsteknik att leda till dynamik. (Grimes & Lyons, 
1994, s 221) 

2 Tyngdpunkten i debatten är helt klart förskjuten mot en övertygelse om att 
informationsteknik skapar förutsättningar för dynamik och förändring. Exempel på detta 
är BPR-skolan. Som exempel på empiriska studier som visar på motsatsen kan nämnas 
Robey & Azavedo (1994). 
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Det är inte alltid helt uppenbart att en satsning på ekonomisk utveckling 
kommer att ge samma effekter i perifera regioner som i storstadsregioner. I de 
tidiga generationerna av telekommunikation och informationsteknik kunde 
teknikutvecklingen ha en negativ effekt på den ekonomiska utvecklingen i 
perifera regioner. Storstadskoncentrationen, en gång baserad på gamla 
kommunikationskanaler som vägar och järnvägar, blev till och med ännu 
starkare på grund av utvecklingen av telekommunikationer. I och med dagens 
utveckling inom det informationstekniska området och framväxten av tredje 
och fjärde generationens datorer kan koncentrationen minska. Det är troligt att 
utvecklingen kommer att leda till en decentraliserad utveckling av perifera 
regioner (Lindmark et al, 1979, s 15). Informationstekniken kommer att 
kunna hjälpa till med att sudda ut gränser och att överbrygga geografiska 
avstånd och därmed kan bidra som en faktor till ekonomisk utveckling i peri
fera regioner (Gillespie, Coombes, Raybould, 1994, s 202). 

Utvecklingen av informationsteknik får inte jämföras med utveckling av mo
torvägar, järnvägar och "traditionella" kommunikationssystem. Dessa tradi
tionella i nfrastrukturer representerar fasta strukturer som inte förändras. En 
viktig likhet är dock att det krävs en kritisk massa av användare, d.v.s. en hög 
spridningsgrad, för att infrastrukturen ska fungera effektivt. En kritisk massa 
av användare har visat sig vara särskilt betydelsefull vid spridning av interak
tiva innovationer (Rogers, 1995, s 313). I dagens föränderliga värld behövs en 
informationsteknisk infrastruktur som klarar förändringarna baserat på en 
flexibel p lattform. Infrastrukturer som baseras på dagens informationsteknik 
bygger mycket på idéer och användning snarare än de faktiska teknikerna. 
Därför bör också utvecklingsinsatser fokusera på användningen. Om använd
ningen negligeras finns det en risk a tt den fysiska infrastrukturen fastnar i ri
gida mönster och strukturer. (Dahlbom & Janlert, 1995, s 169 

INFORMATIONSTEKNIK I SMÂ FÖRETAG - STUDIENS 
PROBLEM OCH SYFTE 

Diskussionen ovan har visat på den dominerande föreställningen om att in
formationsteknik är viktigt för att stödja den ekonomiska utvecklingen i 
Sverige, såväl nationellt som regionalt. Föreställningen baseras på att företagen 
behöver instrument för att kunna hantera överflödet av information i 
informationssamhället. Om så är fallet skulle informationsteknik vara ett 
viktigt redskap för att upprätthålla en stark konkurrenskraft i det svenska 
näringslivet. I den svenska datorpolitiska debatten återfinns också uttalanden 
om att användningen av informationsteknik är av stor betydelse för Sveriges 
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nationella konkurrenskraft (SOU, 1995, s 10 f). Vidare har diskussionen i det 
tidigare avsnittet om små företag och deras roll i samhället visat på betydelsen 
av ett vitalt småföretagande för den ekonomiska utvecklingen och dynamiken i 
det svenska näringslivet. En tentativ slutsats av resonemangen är att det därför 
torde vara av stor vikt att små företag tar del av den informationstekniska 
utvecklingen och använder sig av tekniken Faktum är att ett flertal studier 
enigt har visat att små företag har en mycket låg användningsgrad av infor
mationsteknik (Se t.ex. Lorentzon, 1994; Asplund & Davidsson, 1990; 
Kochen, 1988; Nootebom, 1989). Den låga användningsgraden av informa
tionsteknik bland små företag i relation med dessa företags betydelse för 
näringslivets utveckling leder till en första problemställning för denna studie: 

Vad är det som påverkar spridningen av informationsteknik bland små 
företag? 

Innan studiens syften presenteras är det nödvändigt med en diskussion av 
studiens analysnivå. Problemet berör spridning av informationsteknik. Sprid
ning definieras som en process genom vilken en innovation kommuniceras 
över tiden bland medlemmarna i ett socialt system (Rogers, 1995, s 5) Om 
detta system som helhet studeras, avser spridning i första hand förlopp iakt
tagbara på en aggregerad företagsnivå, eller makronivå. Problemställningen 
skulle dock enbart delvis besvaras av en makrostudie eftersom den i så fall 
enbart skulle innefatta exempelvis strukturvariabler som förklaring till spri d
ning. En analys på aggregerad nivå bidrar dock inte med en bild av de orsaker 
som är relaterade till vad som faktiskt sker i företagen. Definitionen av sprid
ning, som en kommunikativ process, innefattar även själva mottagandet av 
innovationen. Ett sätt att förklara spridning av en innovation är därför att 
studera enskilda mottagare av innovationen och förklara motiven för motta
gandet. Därför kommer denna studie att utgå från företagen och betrakta 
spridningen som en konsekvens av strategiska förhållningssätt till informa
tionsteknik bland individuella företagsledare. 

I och med detta har också den mer teoretiska problematiseringen för studien 
antytts. Denna diskussion kommer dock, mer uttömmande, att föras i kapitel 
2. Redan nu kan dock sägas att de strategiska förhållningssätten till informa
tionsteknik fungerar som förklaring till hur spridningen av informationsteknik 
bland små företag ter sig. Enkelt uttryckt; ju fler små företag som använder sig 
av informationsteknik, desto högre spridningsgrad. Men för att förklara 
anledningen till att vissa små företag använder sig av tekniken, medan andra 
inte gör det, bör de enskilda företagsledarnas strategiska förhållningssätt till 
informationsteknik studeras. Dessa resonemang leder till att den problem
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formulering som avser spridning nu kan konkretiseras ytterligare, närmare det 
teoretiska området och den empiriska basen, och formuleras enligt följande: 

Vad är det som påverkar vissa små företag att använda informations
teknik medan andra inte gör det? 

Frågan är då om företagets storlek i sig är en determinant avseende preferen
ser och användning av informationsteknik, eller om andra faktorer påverkar 
användningsgraden. Att betrakta små företag som en homogen grupp med 
likvärdiga förhållningssätt till informationsteknik vore väldigt drastiskt, om än 
bekvämt. Istället är det ett konstaterat faktum att små företag utgör en väldigt 
heterogen uppsättning företag: 

The small business sector is notorious for its heterogeneity. Cultural 
and sub-cultural differences, industry particularities, sî e-related 
variation, and differences attributable to the personal make-up of 
the entrepreneurs make broad generalisations a dubious practice 
and warrant that very clearpatterns rare ly are found. 

(Davidsson, 1991, s 16) 

Fördelarna med att betrakta företagen som en homogen grupp visar sig endast 
vid enklare statistiska observationer, men det bidrar inte med några som helst 
kvalitativa aspekter i termer av skillnader i karakteristika mellan företagen. 
Strukturella, kulturella, kompetensrelaterade och produktrelaterade faktorer 
föreslås vara viktiga at t iaktta vid diskussioner som rör användningen av nya 
teknologier (Goss, 1991). Företagsledarens attityder till informationsteknik har 
också visat sig vara en nyckelfaktor för användning av informationsteknik 
bland mindre företag (Pleitner, 1989, s 450). Kombinationen av individuella 
egenskaper och kontextuell påverkan utgör grunden för det strategiska 
förhållningssätt som en företagsledare kan ha i förhållande till infor
mationsteknik. 

Om nu informationsteknik betraktas som en strategisk resurs, varför är det då 
kontexten och det strategiska förhållningssättet och inte själva tekniken som är 
intressant? Orsaken till synsättet ligger främst i det faktum att informa
tionsteknik är en ytterligt komplex uppsättning av teknik och tillämpningar. 
Traditionellt sett brukar studier av spridning av innovationer beskrivas i termer 
av S-kurvor där användarna delas in i olika adoptionskategorier. Denna typ av 
beskrivningar lämpar sig dock långt bättre vid studier av spridning av en 
homogen produktklass. Eftersom begreppet informationsteknik innefattar så 
många olika tekniska lösningar och tillämpningar blir det oerhört svårt att 
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identifiera spridningsförlopp baserat på adoptionsresonemang. En enkel, men 
ändå illustrativ liknelse kan kasta ytterligare ljus på sammanhanget: 

Betänk att en studie ska studera spridningen av hushållsmaskiner bland 
svenska hushåll. I likhet med informationsteknik så innebär begreppet hus
hållsmaskiner en komplex uppsättning av apparatur och dessutom olika 
tillämpningar av maskinerna. Exempelvis; ett hushåll som använder sig av en 
mikrovågsugn för att tina kanelbullar, matberedare för att förenkla behand
lingen av råvaror och en gasspis för att laga till måltid er. Ett annat hushåll 
använder sin mikrovågsugn för att laga alla måltider, men bereder råvarorna 
för hand. Hur jämför man adoptionen av hushållsmaskiner mellan dessa två 
hushåll? Jo, genom att förklara ett övergripande förhållningssätt till hushålls
maskiner i en mer konceptuell definition, istället för en definition i detalj. På 
samma sätt blir de strategiska förhållningssätten till informationsteknik av 
intresse i denna studie. 

Det övergripande syftet med studien formuleras sålunda enligt följande: 

Huvudsyftet med denna studie är att definiera och analysera olika 
strategiska förhållningssätt till informationsteknik bland företagsledare i 
småföretag. 

I studier av små företag och deras bruk av ny teknik har det visat sig att det är 
besvärligt att hantera populationen som en helhet. En mer fruktbar ansats är 
att studera enskilda klasser eller ka tegorier av företag som uppvisar en högre 
grad av inbördes homogenitet än populationen som helhet. (Deakins, 1996, s 
160 f) Detta antagande utgör utgångspunkten för vägen till de olika strategi ska 
förhållningssätten. Det första steget på vägen är att identifiera de klasser eller 
kategorier som kan uppfattas som relevanta i sammanhanget. 

Inledningsvis bör den tidigare nämnda heterogeniteten hanteras så att ett antal 
nyckelvariabler i dentifieras och kan ligga till g rund för klassificeringen. Det 
första delsyftet är därför: 

Att identifiera faktorer som kan användas för att förklara skillnader; avseende förhåll
ningssätt till informationsteknik , mellan olika småföretag. 

Då dessa faktorer har identifierats är nästa steg i klassificeringen att identifiera 
typiska grupper av företag, eller delpopulationer inom den totala populationen 
av små företag. Det andra delsyftet är: 

Att gruppera de småföretagen på basis av de ti digare identifierade faktorerna. 
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Grupperingen av de små företagen ger upphov till ytterligare ett intressant 
område för analys. Om det är så att det är möjligt att identifiera grupperingar 
som baseras på förhållningssättet till informationsteknik, vore det även intres
sant att se skillnaderna mellan de faktiska grupperna. En satsning på informa
tionsteknik för att stimulera ekonomisk utveckling är väsentligt mer fruktbar 
om den riktas till en grupp företag som är motiverad än om den riktas mot en 
grupp som inte är motiverad. Det tredje delsyftet blir därför: 

Att beskriva karakteristika för grupperna av små företag och a tt beskriva skillnaderna 
mellan grupperna, 

Med denna kategorisering som grund blir det sedan möjligt a tt ge en bild av 
och förklara vad som påverkar spridning av informationsteknik, inte i popu-
lationen som helhet utan inom olika ka tegorier av företag. Denna analys h ar 
sin utgångspunkt i de tidigare resonemangen om heterogenitet, det är alltså 
mer relevant att studera spridningsorsaker inom klasserna än i den totala 
populationen. Som en konsekvens av detta identifieras och förklaras de stra
tegiska förhållningssätten till informationsteknik. Det sista delsyftet formuleras 
därför enligt följande: 

Att förklara orsakerna till olika grader av användning av informationsteknik inom 
grupperna av små företag och därig enom kunna identifiera och förklara olika strategiska 
förhållningssätt till informationsteknik. 

AVQRÄNSNINQAR 

En avsevärd del av användning och framförallt potentiell användning av 
informationsteknik inbegriper utvecklingsprocesser. Processerna blir svåra att 
analysera i denna studie, eftersom en utvecklingsprocess bäst studeras med en 
longitudinell studie över tiden (Freeman, 1991). En sådan studie vore natur
ligtvis intressant i sig, men skulle inte bidra till att uppfylla syftet med denna 
studie. Förklaringar av de strategiska förhållningssätten till informationsteknik 
är snarare kopplade till den strategiska kontexten än de strategiska pro
cesserna. Därför exkluderas potentiell användning av informationsteknik och utveck
lingsprocesser 

Begrepp som information, kommunikation och informationsteknik har an
vänts flitigt i diskussionen ovan. För att sortera något bland begreppen kan ett 
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informationssystem i företag betraktas som en kontext huvudsakligen be
stående av två komponenter, se Figur 1.3. 

Inform ationssystem 

Innehåll Tekniker 

Internt Externt - Insamling 
- Urval 

Övergripande Funktionella Leverantörs- Avsättnings
ledning områden marknader marknader 

I -Bearbetning 
Övrig "—Tolkning 

omgivning 

Figur 1.3. En övergripande kontext för informationsteknik. (Pleitner, 
1989, s 443) 

En av komponenterna avser innehållet i informationssystemet, som i sin tur är 
indelat i extern och intern information. För att erhålla informationen är det 
nödvändigt att använda sig av tekniker, som utgör den andra komponenten i 
kontexten. Kommunikation som sådan står över teknikerna, eftersom kom
munikation kommer att förekomma om det finns behov av det, oavsett vilka 
tekniker som finns tillgängliga. Tidigare studier av informationsteknik i företag 
har traditionellt sett varit inriktade mot specifika tekniker. Ett problem med 
den typen av studier är att den snabba teknikutvecklingen gör att de studerade 
teknikerna snabbt blir omoderna och ersatta av nya. Detta förhållande har 
belysts i diskussioner om teknikens och teknologins utveckling: 

Vidare har problemet med informationsteknik som en komplex uppsättning 
tekniker och tillämpningar belysts. En andra avgränsning i denna studie är 
därför att exkludera studier av tekniska applikationer och deras tillämpningar. 

Betraktar vi varje konkret tillämpning som en ny teknik, löper vi 
en risk att samtidigt definiera all kunskap och erfarenhet som 
gammal och därmed förlegad och vi får hela tiden bölja om från 
början. 

(Brytting, 1989, s 52) 
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DEFINITIONER 

Informationsteknik är ett begrepp vars definition förändras över tiden bero
ende på den snabba utvecklingen inom området. Informationsteknik definieras 
ofta som; insamling bearbetnings lagring och spridnin g av information med hjälp av en 
kombination av datorer; programvara och telekommunikationsutrustning, eller varianter 
på temat. Enligt denna definition är användning av datorer som inte är 
kopplade med telekommunikationer inte definierade som informationsteknik. 
Inom telekommunikationsområdet är det dessutom få produkter som idag inte 
innehåller några digitala k omponenter. På det viset blir all telek ommunikation 
informationsteknik och en del av datoranvändningen blir utanför definitionen, 
vilket naturligtvis är olyckligt. 

De faktiska tekniska lösningarna är dock, som ovan nämnts, inte av intresse i 
denna studie. Det är framförallt orsaker till användning och förhållningssätt till 
informationsteknik som en uppsättning lösningar som är intressant. En 
alternativ definition av begreppet informationsteknik, mer inriktat mot 
användning än fysiska karakteristika hos teknikerna, lyder som följer: 

Information technology is the application of technology to business 
processes, gathering data and creating information that is valuable 
to managers who make business dedsions. 

(Daniels, 1993, s 36) 

Daniels definition tilldelar info rmationstekniken en strategisk betydelse. Det 
skulle därför kunna falla sig naturligt att betrakta informationsteknik enligt 
Daniels definition, eftersom det är företagsledarnas föreställningar om 
informationsteknik som en strategisk resurs som står i fokus i studien. I 
definitionen ligger dock begränsningar, eftersom kommunikativa och 
interaktiva aspekter av de tekniska möjligheterna inte ges utrymme. Den 
tidigare diskussionen om informationsteknikens och de små företagens 
betydelse för dynamik i näringslivet förutsätter i det närmaste ett 
hänsynstagande till de kommunikativa aspekterna. Spridning av tekniken 
kommer som tidigare nämnts att indikeras av användning av tekniken. 
Eftersom informationsteknik är en heterogen uppsättning av olika tekniska 
lösningar och deras applikationer, kan företagen uppvisa olika grader av 
sofistikation i användning av tekniken. Graden av sofistikation, eller 
användningsgrad, definieras därför i denna studie som graden av 
kommunikativa innehåll i användningen. Den enklaste graden innebär ingen 
användning av datorer överhuvudtaget, medan den mest avancerade 
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användningen indikeras av kommunikation med omgivningen med hjälp av 
datorer. Detta utgör dock endast den operationaliserade definitionen av den 
faktiska användningen av informationsteknik i företagen. En annan viktig del i 
studien är de upplevda egenskaperna hos informationsteknik som de upplevs 
av företagsledarna. I det fallet definieras inte området i en strikt definition. För 
respondenterna definieras informationsteknik som dator- och annan 
utrustning som används för att samla in, lagra och bearbeta information. 

Definitionen ska dock inte betraktas som fullständigt avgörande, men den 
tjänar som grund för resonemangen kring användning och möjligheter, snarare 
än burkar, trådar och nätverk. Den absoluta definitionen av begreppet 
informationsteknik är ändå inte särskilt avgörande i denna studie. Det är inte 
informationsteknik i sig som i första hand ska studeras, utan företagsledare i 
små företag och deras strategiska förhållningssätt till informationsteknik. 
Eftersom förhållningssättet bl.a. påverkas av företagsledarens upplevelse av 
informationsteknik som koncept, blir en definition ex ante tämligen 
överflödig. Varje enskild definition som respondenten själv har av begreppet 
informationsteknik blir i sig ett ingångsvärde i dennes strategiska 
förhållningssätt. 

MIM Tomas 

Små företag brukar definieras på olika sätt, for det mesta helt beroende av 
syftet med definitionen. I denna studie fokuseras små företag som en drivkraft 
i den svenska ekonomin och den regionala utvecklingen. Därför kommer små 
företag att definieras så att de företag som faktiskt bidrar med syssel
sättningstillväxt inkluderas i studien. I Sverige har sysselsättningstalen sjunkit 
som helhet med undantag för företag med upp till 200 anställda. 

Detta förhållande motiverar definitionen, i denna studie, av små företag som 
företag med upp till200 anställda,. 

I företagen med relativt få anställda spelar företagsledaren och dennes motiv 
en betydande roll vid diskussioner som rör de mindre företagens ageranden. 
Individkarakteristika och regionala variationer i dessa karakteristika har visat 
sig vara inverkande på mönster i start och tillväxt bland små företag 
(Davidsson, 1993). Betydelsen hos företagsledarens karakteristika motiverar att 
företagsledaren utgör föremål för analys i studien. I de fortsatta resonemangen 
används ibland begreppet små företag, ibland företagsledare, ibland 
entreprenör. Det är viktigt att komma ihåg att även om diskussionen pendlar 
mellan individen och organisationen är det likaväl så att det är den individuella 
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företagsledaren som utgör objekt för studien, inte företaget som en objektivt 
fastställbar enhet. Företagets karakteristika utgör en ingång till de strategiska 
förhållningssätten endast genom den mening som företagsledaren tilldelar 
situationen. 

BOKENS FORTSATTA DISPOSITION 

Boken är indelad i tre övergripande delar. Den första delen, som innefattar 
utgångspunkterna för studien, består av detta kapitel och kapitel två. I kapitel 
två redovisas en teoretisk diskussion som kretsar kring olika perspektiv på IT-
strategier, som ligger till grun d för de fortsatta teoretiska resonemangen i del 
II. De teoretiska utgångspunkterna berör som sagt var olika teoretiska per
spektiv på strategier, där två huvudsakliga indelningsgrunder kan identifieras. 
Begreppet strategiska förhållningssätt är till sto r del kontextberoende. Efter
som intresset är starkare förskjutet mot strategiska kontexter snarare än stra
tegiska innehåll eller p rocesser, innebär detta att det vore möjligt med teore
tiska resonemang som baseras på yttre respektive inre kontext. Den andra 
indelningen innebär en utgångspunkt i strategiska modeller som innebär såväl 
proaktiva och reaktiva handlingsmönster. 

Den andra delen som beskriver vägen mot en undersökningsmodell innefattar 
två teoretiska kapitel som var för sig utgår från de två huvudspåren i de teo
retiska resonemang som beskrivits i kapitel två. Denna indelning är gjord för 
att upprätthålla en struktur i de teoretiska resonemangen som går att härleda 
till de två utgångspunkterna för strategi. Syftet med dessa två kapitel är att ge 
en bild av de faktorer som enligt teoretiska resonemang kan bidra till förståel
sen av strategiska förhållningssätt till informationsteknik. Resonemangen 
kommer inte att användas för att generera hypoteser som kommer att testas 
med den empiriska studien, utan snarare för att ge en god grund för under
sökningsmodellen. 

Det avslutande kapitlet i del II sammanfattar de två föregående kapitlen i en 
modell som ligger till grund för den empiriska studien som redovisas i del III. 
Här visar det sig att de två grundläggande perspektiven inbegriper liknande 
begrepp som kan förklara förhållningssätten till informationsteknik och därför 
blir undersökningsmodellen en kombination av resonemangen i de två 
föregående kapitlen. 

Inledningsvis i del III redovisas undersökningsdesignen för breddstudien, i 
kapitel 6, med bl.a. datainsamlingsmetoder och bearbetningsmetoder. Det ges 
en tämligen utförlig beskrivning av analysmetoderna i kapitel 6, syftet med 
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detta är att ge en tillämpad syn på metoderna och deras betydelse för det 
övergripande syftet med studien. I kapitel 7 redovisas en reduktion av data 
som erhålls i enkätstudien. De faktorer som redovisas används sedan i analy
serna som redovisas i kapitel 8, i klassifikationen av företag. Vidare ges en 
övergripande beskrivning av företagen i kapitel 8. Den övergripande beskriv
ningen ger en första indikation på hur företagen förhåller sig till i nforma
tionsteknik. I det följande kapitlet, kapitel 9, ges en tydligare bild av vad som 
är relaterat till en sofistikerad respektive mindre sofistikerad användning av 
informationsteknik inom var och en av grupperna. Detta leder till de resone
mang som redovisas i kapitel 10, där fyra användningskontexter redovisas och 
fyra strategiska förhållningssätt till informationsteknik analyseras. Avslut
ningsvis ges också en friare diskussion i det avslutande tionde kapidet. 

1: 
Introduktion 

Probim 
och syfte 

2: 
frustrateci 

och Kontext 

Ger struktur till... / \ 

3: 
£ritttpfw$fteil* 

4: 
A&pUva 

f&tdaringar förklaringar 

Leder till... \ 

S: 
Modell 

Ligger till grund för... * 
( X 

7: 
Tekniska analyser V&r&|>*ire<taittiofl 

8; 
asidassfflkatton 

Avslutande diskussioner 10: 
Förhädnlngesitt 

Figur 1.4. Bokens disposition 
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2 
Strategiska 

förhållningssätt -
process, innehåll 

eller kontext? 
ÖVERSIKT 

Detta kapitel avser först att belysa den teoretiska problemställningen i studien. 
I det föregående kapitlet redovisades en mer praktiskt och empiriskt 
orienterad problema tis ering, som avser orsakerna till spridning av informa
tionsteknik bland små företag. Eftersom informationsteknik kan antas ha en 
strategisk betydelse för den organisation som ska använda sig av tekniken, 
kommer också den teoretiska problematiseringen att behandla strategiområdet 
som sådant. Traditionellt sett avser begreppet IT-strategier själva 
implementeringsfasen och beslutet att använda informationsteknik tas för 
givet. Denna studie fokuserar inte på implementeringen som problemområde, 
utan snarare det som föregår beslutet att introducera informationsteknik i 
företaget. 

Ett traditionellt betraktelsesätt på entreprenörer är att strategierna följer ett 
entreprenöriellt mönster, med huvudsakligen proaktiva drag. Det har dock 
visat sig att det förekommer helt andra anledningar till användning av infor
mationsteknik, som ligger ut anför företagsledarens kontroll. Därför finns det 
anledning att ge underlag för en teoretisk referensram som bidrar med en god 
bredd, snarare än djup. De teoretiska utgångspunkterna diskuterar dels de 
olika synsätt som går att applicera på strategier och de metodologiska kon
sekvenser som ett bredare resonemang för med sig. 
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IT-STRATEtt SOM TCORETISK ANSATS 

Inledningsvis är det nödvändigt att här beskriva det teoretiska arbetet i denna 
studie för att undvika eventuella missförstånd och begreppsförbistring. Det 
som beskrivs i detta kapitel är det teoretiska problemområdet och de teore
tiska u tgångspunkterna för studien. Syftet med dessa utgångspunkter är inte 
att tjäna som underlag för kommande analyser av empiriska data, utan att 
fungera som en grund och ett "filter" för valet av fortsatta teoretiska resone
mang i studien. Utgångspunkterna bildar det första trappsteget i Figur 2.1. Det 
första trappsteget behövs för att nå det andra trappsteget, som i detta fall är 
den teoretiska referensramen. Den teoretiska referensramen redovisas längre 
fram i kapitel 3 och 4. Referensramen baseras på utgångspunkterna och den 
ligger i sin tur som grund för undersökningsmodellen, som redovisas i kapitel 
5. Undersökningsmodellen är den del av det teoretiska arbetet som senare 
används i den empiriska studien. Metaforen med trappstegen ska tolkas så som 
att ett trappsteg behövs för att nå nästa steg, men används sedan främst för att 
stödja trappstegen ovanför. Avslutningsvis sker dock en återkoppling till 
utgångspunkterna, eftersom de även utgör det teoretiska problemområdet för 
studien. Studien ger såväl ett empiriskt som ett teoretiskt bidrag. De teoretiska 
resonemangen i detta kapitel definierar det teoretiska område till vilket studien 
bidrar och undersökningsmodellen definierar förutsättningarna för det 
empiriska bidraget. Den teoretiska referensramen tjänar som en 
överbryggande del mellan de två. 

Figur 2.1 Stegen från utgångspunkt till modell. 

Ett omedelbart problem inför arbetet med att sammanställa en teoretisk refe
rensram är att det finns en uppsjö av teoretiska uttalanden som beskriver 
samma fenomen. Därför är det viktigt att inledningsvis fastställa utgångs-

Teoretiska Teoretiska utgångspunkter 

Teoretisk referensram 

Undersökningsmodell 

20 



punkterna för teoriurvalet. Utgångspunkterna bör i sin tur vara förankrade i 
den problemställning som är aktuell för studien (Johansson Lindfors, 1993, s 
86). Resonemangen om de teoretiska utgångspunkterna kommer därför att 
ytterligare definiera problemområdet till en teoretisk problemställning för 
studien. Det teoretiska område som utgör utgångspunkterna för studien 
kommer dessutom att vara det område inom vilket studien kommer att ge ett 
teoretiskt bidrag. 

Rosengren & Arvidson (1992, s 26 ff) beskriver vidare referensramen som en 
begreppsapparat med preliminärt angivna relationer mellan begreppen. Mo
dellen, den förenklade bilden av verkligheten, innefattar mer väl definierade 
relationer mellan olika begrepp och fungerar som det verktyg som används för 
att strukturera och analysera empiriska data som förväntas spegla verkligheten. 
Med ledning av det ovanstående resonemanget bör alltså vägen till modellen 
stakas ut på ett tidigt stadium. 

Denna studie avser att studera de strategiska förhållningssätt som föreligger i 
samband med introduktion och användning av informationsteknik i små 
företag. För att komma vidare krävs initiait en föreställning om vad informa
tionsteknik innebär för företag i allmänhet. Sannolikt innebär informations
teknik olika saker för olika företag, men de allra flesta företag som introdu
cerar informationsteknik i verksamheten konfronteras med strategiska effekter 
av introduktionen. 

Resonemanget med att ge informationsteknik en strategisk betydelse baseras 
på en väl spridd uppfattning att investeringar i informationsteknik utgör stra
tegiska angelägenheter för företagsledningen (se t.ex. McFarlan, 1984, s 99; 
Keen, 1991, s 15 ff; Daniels, 1993, s 15 ff; Falk & Olve, 1996, s 11 f; Clark, 
1994, s 13 ff). En satsning på informationstekniska lösningar i ett företag, 
oavsett storlek, leder oundvikligen till konsekvenser för organisationens 
design. Organisatorisk struktur och informationssystem är oskiljaktiga och bör 
betraktas med en helhetssyn (Harrington, 1991, s 2). Det är inte alltid enkelt 
att avgöra vad som leder till vilket, om informationssystemet styr strukturen 
eller omvänt, (se t.ex. Markus & Robey, 1988, s 595 f) Svaret på den 
frågeställningen avses inte att ge här, men det intressanta i den situationen är 
just det ömsesidiga beroendet mellan informationssystemet och den 
organisatoriska strukturen. Uppenbarligen är det så att informationsteknik kan 
betraktas som en strategisk angelägenhet för företagen. 
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Om informationsteknik betraktas som en strategisk resurs finns det olika sä tt 
att betrakta tekniken som sådan i relation till företagets strategier. Ett vanligt 
förekommande begrepp idag är TT-strategier för företag. I dessa resonemang 
betraktas tekniken som en given resurs och det strategiska arbetet avser hur 
tekniken ska användas för att bäst fungera i organisationen (se tex. Falk & 
Olve, 1996). Denna studie avser inte att belysa denna typ av IT-strategier, 
eftersom studien inte syftar till att studera implementering av ny teknik, utan 
snarare förutsättningarna för en introduktion av ny teknik. Om informa
tionsteknik istället betraktas som ett möjligt handlingsalternativ bland en rad 
övriga alternativ förskjuts intresset till de förutsättningar som föregår beslutet 
om att använda informationsteknik i företaget. Den strategiska roll som 
informationsteknik spelar för företaget i sin helhet blir därmed intressantare än 
det mer konkreta arbetet med att införa tekniken i företaget. 

Perspektiv på IMrategl 

Som konstaterats ovan är själva implementeringsfasen i IT-strategier väl 
behandlat med i huvudsak normativa uttalanden om hur framgång uppnås 
med hjälp av informationsteknik. Däremot är de strategiska förutsättningarna 
för användning inte alls behandlade på samma uttömmande sätt. Informa
tionsteknik förutsätts helt enkelt vara en nödvändig resurs för att hantera en 
komplex situation, vilket som regel beror på att de företag som utgör grunden 
för resonemangen är stora företag med en komplex situation såväl internt som 
externt. 

I litteraturen återfinns dock vissa bidrag som behandlar drivkrafter bakom 
användning av informationsteknik bland små företag. Bidragen är dock empi
riska till sin natur, snarare än teoretiska. Exempelvis har Doudikis, Smithson & 
Lybereas (1994, s 19) identifierat ett antal faktorer som kan ligga bakom ett 
mindre företags användning av informationsteknik: 

• Förbättrad insamling och bearbetning av information 
• Tidsbesparing och hantering av arbetsbelastning 
• Förbättrad lagerhantering 
• Högre noggrannhet i arbetsprocedurer 
• Förbättrade bokförings- och redovisningsprocedurer 
• Kostnadsreduktion 
• Personalreduktion 
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Ovanstående faktorer redovisas i fallande betydelse för respondenterna. Det 
som saknas är teoretiska resonemang som kan ge en bild av varför vissa 
företag ser en viss faktor som betydande medan andra företag använder 
informationsteknik på helt andra grunder. Vidare tillför dessa resultat lite till 
förståelsen av den strategiska betydelse som informationsteknik har för små 
företag. Doudikis hävdar att små företag inte ser användningen av informa
tionsteknik som en strategisk angelägenhet, utan mer som ett operativt verktyg 
för att lösa vardagliga prob lem. En sådan utgångspunkt uppvisar en tämligen 
snäv syn på strategibegreppet, uppenbarligen ser Doudikis strategi som en 
långtidsplanering. 

Mintzberg & Quinn (1992, s 12 ff) beskriver strategier som planer, mönster, 
positioner eller perspektiv. Strategi som plan innefattar någon form av med
vetet avsedd aktionsplan som definierar ett möjligt handlingsutrymme. Planen 
har två huvudkarakteristika; den är formulerad före själva aktiviteten och den 
är i allra högsta grad medveten. Strategi som mönster avser istället en följd av 
konsekventa aktiviteter, oavsett om de är medvetna eller ej. Strategi som 
position avser en tanke från företagets sida om den position företaget ska ha 
på t.ex. en marknad. Då företagets nisch är definierad syftar aktiviteterna till 
att inta och behålla nischen. Strategi som perspektiv avser slutligen i högre 
grad den perception som företagsledaren har av sin omgivning och sig själv. 

Det finns uppenbarligen olika sätt att betrakta begreppet strategi på. Det kan 
vara en förklaring till varför Doudikis har svårt att finna en strategisk syn på 
informationsteknik i små företag. Som sagt var verkar Doudikis se strategi 
som plan och därför betraktar han arbetet med informationsteknik som ope
rativt även om det har en övergripande betydelse för företaget. Det perspektiv 
som anläggs på strategibegreppet blir naturligtvis hel t avgörande för resultaten 
i en studie av strategier. 

Skillnaden mellan de avsiktliga och de framväxande strategierna som 
Mintzberg beskriver, framförallt planer och mönster, utvecklas ytterligare av 
de Wit & Meyer (1994, s 19 f) som använder sig av samma utgångspunkter 
som Mintzberg. I Figur 2.2 visas en sammanfattning av dessa resonemang. 

De planerade strategierna kan antingen gå mot ett förverkligande genom de 
avsiktliga strategierna, eller så kan de gå om intet som ej realiserade strategier. 
De realiserade strategierna kan i sin tur baseras antingen på de avsiktliga eller 
på framväxande strategier, som snarare baseras på de strategiska mönstren än 
på en tydlig planering. Förutom detta resonemang som formulerats av 
Mintzberg, tillför de Wit & Meyer dessutom en återkoppling mellan den reali
serade strategin och kommande planerade strategier. Den erfarenhet som en 
realiserad strategi ger tjänar som en input vid nästa planeringstillfälle. 
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Planerad 
strategi 

Avsikttig 
strategi 

^ Realiserad > "> r strategi 

Ej realiserad Framväxande 
strategi strategi 

Figur 2.2. Strategiskt lärande (de Wit & Meyer, 1994, s 20) 

Ovanstående resonemang om den strategiska processen kan betraktas som en 
relativt heltäckande syn på strategier. Det är förmodligen möjligt att karakteri
sera en godtycklig strategisk process i empirin med dessa resonemang. Frågan 
är dock om det faktiskt ger ett bidrag i termer av skilda be teendemönster. Om 
olika strategiska processer innefattar lite av avsiktliga, lite av framväxande och 
lite av icke realiserade strategier, hur ska då skillnaderna karakteriseras? För att 
kunna göra det bör kanske en mer konkret syn på olika modeller för stra-
tegiformering användas. 

För att kort återgå till Mintzbergs resonemang om strategi, så skriver han om 
tre olika övergripande modeller för strategiformering som kan användas som 
indelningsgrund för beskrivningar av strategier. Dessa visas översiktligt i Figur 

De tre olika strategiska modellerna beskriver typmodeller för strategier, där 
den entreprenöriella modellen sägs vara den mest förekommande bland 
mindre företag med ett beslutsfattande centraliserat till företagsledaren. Vidare 
präglas denna modell av att formeringen av strategier domineras av ett 
proaktivt sökande efter nya möjligheter, karakteriseras av dramatiska steg 
framåt i osäkerhet samt att tillväxt är det dominerande målet. I den adaptiva 
modellen saknas tydliga mål och agerandet är karakteriserat av reaktiva 
lösningar på uppdykande problem snarare än sökande efter möjligheter. De 
beslut som fattas innebär korta steg i en obestämd riktning och det är svårt att 
se ett konsekvent mönster där besluten är relaterade till varandra. I plane
ringsmodellen, slutligen, spelar den systematiska analysen en betydande roll 
och en tydlig interaktion mellan beslut och strategier föreligger. (Quinn, 
Mintzberg& James, 1988, s 82 ff) 

2.3. 
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Entreprenöriell modell Adaptiv modell Planeringsmodell 

Figur 2.3 Tre modeller for strategiformering (Quinn, Mintzberg & James, 
1988, s 87) 

Planeringsmodellen har tydliga normativa drag, med en idealsituation där 
planen kan genomföras oberoende av den kontext vari strategierna formeras. 
Den bilden är troligen en ideal bild som inte särskilt väl speglar faktiska be te
enden bland företag. Den entreprenöriella och den adaptiva modellen har 
däremot en bättre förankring i den situation som faktiskt föreligger. Resone
mangen i den kontextoberoende planeringsmodellen förefaller falla till föga för 
de mer kontextberoende resonemangen i de andra två modellerna. 

Enligt Mintzbergs resonemang vore det möjligt att anta att de mindre företa
gen antar den entreprenöriella modellen och att företagsledaren därför ser 
informationsteknik som ett strategiskt verktyg för utveckling och tillväxt. Det 
finns dock studier som visar på helt andra situationer, där introduktionen av 
informationsteknik inte har initierats av företagsledaren utan av andra aktörer i 
företagets omgivning (se t.ex. Beck, 1990; Dabinett & Graham, 1994). Situa
tionen har kunnat karakteriseras som otillfredsställande, men ändå nödvändig 
för företagets överlevnad. Uppenbarligen finns det helt olika bevekelsegrunder 
för användning av informationsteknik bland de mindre företagen. Den 
entreprenöriella modellen kan därför inte ensam förklara bevekelsegrunderna 
för användning av informationsteknik bland små företag. Uppenbarligen är det 
nödvändigt att anta att såväl den entreprenöriella modellen som den adaptiva 
modellen kan användas som förklaringsmodeller. Det finns säkerligen 
utrymme för olika förklaringar till strategiska som till innehållet förefaller lika. 

Om nu användning av informationsteknik dyker upp som en strategisk möj
lighet för företaget är då frågan hur den isolerade situationen kan relateras till 
företagets övergripande strategier. Alldeles tydligt rör det sig om en valsitua
tion som kan karakteriseras som strategisk i den bemärkelsen att användningen 
av informationsteknik med stor sannolikhet kan komma att påverka företagets 
arbete på ett övergripande plan. I små företag, som tenderar att vara mer 
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centraliserade än stora företag (Daft, 1988, s 185), kan beslutet förväntas att 
fattas av företagsledaren själv och därför blir företagsledarens beslutsfattande i 
förhållande till info rmationsteknik intressant. Den eventuella entusiasm som 
företagsledaren visar inför informationsteknik har också visat sig vara en viktig 
faktor för införandet av informationsteknik i ett mindre företag (Cragg & 
King, 1993, s 53 f). 

En kort diskussion om den valsituation som företagsledaren befinner sig i kan 
här vara motiverad för att utveckla resonemanget något. I Figur 2.4 visas en 
översiktlig modell över valsituationen som kan vara relevant vid diskussioner 
om strategiska förhållningssätt. Cirkeln i mitten avser det faktiska val som ska 
fattas. Till vänster ses ett antal olika förutsättningar som föregår valet. Det kan 
röra sig om olika handlingsalternativ och utvärderingen av dessa, enligt ett 
rationellt synsätt, men även andra ingångsvärden i beslutssituationen. 

Förutsättningar Konsekvenser 

Valsituation 

Figur 2.4 En valsituation i beslutsprocessen (omarbetad efter Sahlin-
Andersson, 1986, s 38) 

Den betydelse för företagets strategier och strategiska planering som infor
mationsteknik har (se t.ex. Laudon & Turner, 1989; Falk & Olve, 1996) är inte 
lika självklar för ett mindre företag som för ett större företag. Om så hade 
varit fallet, skulle sannolikt inte spridningsgraden av informationsteknik vara så 
låg bland små företag som den har antytts vara. Hur kan det då komma sig att 
vissa mindre företag faktiskt använder sig av tekniken, medan andra inte gör 
det? Uppenbarligen är det så att informationsteknik har olika strategisk 
betydelse för olika företag. Företaget i sig kan naturligtvis inte definiera en 
betydelse, utan i själva verket är det så att betydelsen inte definieras av 
företaget i sig, utan av företagsledaren. Utgångspunkten i denna studie är att 
betydelsen kan uttryckas i termer av det strategiska förhållningssätt som 
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företagsledaren har till informationsteknik. I följande avsnitt utvecklas 
begreppet strategiska förhållningssätt ytterligare och därmed redovisas också 
en positionering av studien i relation till strategiforskningen i stort. 

STRATEGISKA FÖRHÅLLNINQSSÄTT - TEORETISKA 
UTQANQSPUNKTER 

Eftersom olika företagsledare kan uppvisa olika grad av entusiasm, tilldelar 
liknande situationer olika betydelse, ser på tekniken på olika sätt, o.s.v., är det 
svårt att hävda en homogen bild av företagsledarna och deras syn på infor
mationsteknik. Därför är det istället möjligt att anta att det föreligger olika 
former av strategiska förhållningssätt till informationsteknik bland små företag. 
För att definiera begreppet strategiska förhållningssätt i förhållande till det 
övergripande strategibegreppet kan strategier delas in i ett antal delar: 

Strategi kan delas in i förutsättningarna för en strategisk beslutssituation, den 
faktiska beslutssituationen, det strategiska innehållet och konsekvenserna av 
strategin. Strategiska förhållningssätt avser förutsättningarna för beslutssitua
tionen och inte de följande delarna av strategierna. En tydligare positionering 
av begreppet kommer att redovisas längre fram, men för det krävs det en bild 
av den befintliga strategiforskningen som kan tjäna som grund för positione
ringen. Pettigrew (1987, s 1 ff) beskriver ett antal olika strömningar av forsk
ning inom strategiområdet. Dessa kan sammanfattas som forskning om 
process, innehåll eller kontext, se Figur 2.5. 

Tyngdpunkten i denna studie avser inte i första hand den strategiska processen 
eller innehållet, utan snarare kontextens betydelse för strategierna. 
Definitionerna och analyserna av de strategiska förhållningssätten avser att 
förklara den mening som företagsledaren tilldelar den kontext vari det strate
giska beslutet fattas och de konsekvenser som det medför. Betänk följande 
situation: En företagsledare konfronteras med en given förutsättning i företa
gets situation. I detta fall utgörs den givna förutsättningen av möjligheten att 
använda sig av informationsteknik i företaget. Företagsledaren ställs då inför 
valet att introducera tekniken i företaget. Beroende av hur företagsledaren 
upplever sin och företagets situation, den strategiska kontexten och hur han 
upplever teknikens strategiska möjligheter, fattas ett beslut om huruvida tek
niken ska introduceras eller ej. D enna påverkan som den upplevda kontexten 
innebär leder till d et strategiska förhållningssätt som företagsledaren har till 
informationsteknik. 
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Kontext 
Yttre 

Inre 

Process Innehåll 

Figur 2.5 Tyngdpunkter i strategiforskningen (Pettigrew, 1987, s 5) 

Att ensidigt betrakta begreppet strategiska förhållningssätt som ett sätt att 
förklara strategiers kontextberoende är dock inte heltäckande. Att studera 
strategiska förhållningssätt är alltså inte att strikt ansluta sig till ett kontextuellt 
perspektiv. Kontexten har naturligtvis en avgörande betydelse, men det före
ligger en stark relation till såväl pr ocess som innehåll utöver det kontextuella. 
Kontexten påverkar valsituationen, men konsekvenserna av valet är också 
intressanta d.v.s. innehållet i strategierna. Valets förutsättningar och dess kon
sekvenser kommer även att påverka den strategiska processen. I de resone
mang som följer kommer detta att utvecklas och slutligen leda till en positio-
nering av studien. 

Problematiken i denna studie av små företag ligger alltså in te i hur ett infor-
mationstekniskt system ska införas utan i de strategiska förhållningssätt som 
föreligger i samband med beslutet. Ett omedelbart metodologiskt problem 
aktualiseras i och med att begreppet beslutssituation diskuteras. Till att börja 
med är de studerade respondenterna såväl användare som icke- användare av 
informationsteknik. Detta innebär att vissa av respondenterna har redan fattat 
beslut om användning, vilket innebär att en studie av det faktiska beslutet 
skulle innebära en efterhandskonstruktion av situationen. Vidare kan det 
innebära att företagare som redan har erfarenhet av användning av informa
tionsteknik står inför beslut om reinvesteringar och därför har helt andra 
ingångsvärden i beslutssituationen än de som står inför nyinvesteringar. 

Det är därför viktigt att återigen poängtera att denna studie inte behandlar 
beslutsprocesser som sådana, utan avser att förklara olika strategiska förhåll
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ningssätt till informationsteknik. Förhållningssätten baseras på upplevelsen av 
den kontext vari det strategiska arbetet försiggår. Tidigare erfarenheter av lik
nande strategiska valsituationer spelar också in i situationen, vilket illustreras i 
Figur 2.6. 

Förutsättningar Konsekvenser Förutsättningar Konsekvenser 

O 
Valsituation 

O 
Valsituation 

Figur 2.6 En kedja av strategiska val 

Oavsett om en företagare står inför en faktisk valsituation, har han ett strate
giskt förhållningssätt till fenomenet som sådant, i det här fallet informations
teknik. Förhållningssättet påverkas av ett antal faktorer, däribland erfarenheter 
av tidigare strategiska val. De fortsatta resonemangen i detta avsnitt avser att 
redovisa en teoretisk utgångspunkt som sedan ligger till grund för den 
teoretiska referensramen i de följande två kapiden. Resonemangen kommer 
huvudsakligen att följa tanken om att det strategiska arbetet präglas av 
antingen proaktiva eller reaktiva drag, enligt Mintzbergs tre modeller för 
strategiformering. Dessa två utgångspunkter är valda med anledning av de 
tidigare diskussionerna, där den entreprenörioella och den adaptiva modellen 
antas vara de som bäst speglar en faktisk situation. 

Traditionellt sett betraktas proaktiva strategiska val som en rationell 
beslutsprocess. Föreställningen är att beslutsfattande baseras på en rationell 
logik där beslutsfattaren försöker lösa ett problem genom ett val bland hand
lingsalternativ som är rationellt utvärderade. 

Beslutsprocessen enligt ett rationellt perspektiv uppvisar följande kriterier 
(March, 1981): 

1. Kännedom om alternativ. Or ganisationen har en uppsättning alternativa pro
blemlösningar som definieras av situationen och är otvetydiga. 

2. Kännedom om konsekvenser. Organisationen känner till konsekvenserna av 
handlingsalternativ, åtminstone med en grad av sannolikhet. 

3. Rangordning av preferenser Det är möjligt att specificera en objektiv funktion 
där handlingsalternativ kan associeras med ett subjektivt värde. 
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4. Beslutsregler. Organisationen har en uppsättning kriterier utifrån vilka de 
väljer ett alternativ på basis av dess konsekvenser för organisatoriska prefe
renser. 

Den extrema rationaliteten är naturligtvis kritiserad, eftersom de fyra ovan
stående kriterierna ytterst sällan ä r uppfyllda. Det finns begränsningar i vart 
och ett av de fyra stegen. En huvudsaklig begränsning ligger i de kognitiva 
dimensionerna. Det är helt enkelt omöjligt att känna till alla förekommande 
alternativ, alla tänkbara konsekvenser, o.s.v. En begränsad rationalitet är därför 
en mer naturligt förekommande beslutsprocess. (March & Simon, 1993, s 157 
ff) 

Den eventuella rationalitet som förekommer kan ofta betraktas som ett sätt att 
i efterhand finna rationella grunder för faktiska beslut i en given kontext. Men 
i de fall som beslut fattas på mer eller mindre rationella grunder är det viktigt 
att notera att den kontext som på verkar beslutet endast gör det genom ett 
subjektivt meningsskapande hos beslutsfattaren. Kontexten påverkar inte 
beslutet om inte beslutsfattaren aktivt väljer det. 

Van de Ven & Astley (1981) sammanfattar strategiska valsynsättet enligt: 

...the strategic choice view draws attention to individuals, their 
interactions, and their perceptions, as o pposed to positions 
and their interrelations and functions in the system-structural 
view. Both environment and structure are enacted and embody the 
meanings of action of peopl e, particularly those in power: Managers 
are viewed as acti ng in a proactive role, and their choice behavior 
can be described as being intendedly purposeful\ hedonistic; and 
rational 

(fetstil: författarnas kursivering) 

Det strategiska valsynsättet har dock utvecklats sedan Van de Ven & Astley 
genomförde sin klassifikation av olika synsätt på relationen mellan individuella 
ageranden och strukturella betingelser. En vidare syn på de strategiska valen 
har aktualiserats, där valet i sig inte i huvudsak karakteriseras av en rationell 
och proaktiv beslutsprocess. Valet karakteriseras som strategiskt snarare på 
basis av den nivå i företaget som valet fattas. De val som har konsekvenser för 
den övergripande nivån i företaget kan karakteriseras som strategiska. Child 
(1997) diskuterar kring ett synsätt som innebär en koppling mellan de 
struktureringsprocesser som försiggår inom och utanför en organisation. Till 
skillnad både från de rationella perspektiven och från de perspektiv som 
innebär en extern påverkan som förklaring diskuterar Child kring en 

30 



kombination av strategiska val och kontextuell påverkan. Han ser företagets 
utveckling som två mer eller mindre simultana cykler som baseras på inre och 
yttre strukturering. Omgivningsfaktorerna verkar såväl hindrande som 
drivande och de strategiska valen syftar dels till att strukturera den egna verk
samheten och dels till att strukturera relationen med omgivningen. 

De bägge cyklerna drivs båda av två huvudsakliga drivkrafter. Den första 
består i den utvärdering av situationen som aktörer genomför och den 
intention som kommer av utvärderingen. Den andra drivkraften ligger i rela
tionen mellan olika aktörer för att uppnå en kollektiv lösning. Dessa två 
drivkrafter leder till en mer eller mindre kontinuerlig utveckling över tiden, 
vilket visas i Figur 2.7. I Child's argumentation vilar ett grundantagande att en 
traditionell syn på strategiska val, utan hänsyn till den strategiska kontexten, 
leder till begränsningar i förklaringar av strategisk utveckling. 

Omgivning 
Förändring 

Design 

Aktion 
Inre strukturering; 
Aktion - Design 

Yttre strukturering; 
Aktion - Omgivning 

Tid 

Figur 2.7. Strategiska val och utvecklingen av organisationer. (Child, 
1997, s 71) 

Synsättet innebär ett avsteg från den indelning som görs mellan olika 
perspektiv på strategi som process eller kontext eller innehåll. Child samman
kopplar processer med kontext på ett tydligt sätt, vilket i sig kan vara en 
fruktbar diskussion. Nu är det som tidigare konstaterats inte processen i sig 
som fokuseras i denna studie, utan de kontextuella förutsättningarna och de 
strategiska förhållningssätten till informationsteknik. Resonemangen visar 
dock att begreppet strategiska val inte nödvändigtvis behöver sammanlänkas 
med en syn på ett proaktivt och rationellt agerande. 

31 



Det är i alla fall uppenbar ligen inte möjligt att enbart använda sig av en ratio
nell modell för att förklara strategiska förhållningssätt. De tidigare resone
mangen har visat på att det även föreligger helt andra orsaker till användning 
av informationsteknik, som ligger utanför företagsledarens kontroll. Inom 
institutionell teori förs resonemang om institutionella effekter. Aggregat av 
företag bildar organisatoriska fält, som utmärks av att det mellan organisatio
nerna föreligger någon form av koppling och strukturella likheter. (DiMaggio 
& Powell, 1991, s 65) I dessa institutionella miljöer förekommer likartade 
ageranden bland en mängd organisationer som baseras på sociala strukturer 
och en kollektiv rationalitet inom fältet. Enligt den renodlade institutiona-
lismen kan ett enskilt företags agerande förklaras av kollektiva handlings
mönster inom institutionen. Det som inte går att förklara med institutionella 
mönster är ett uttryck för någon form av rationell egoism. 

Jepperson (1991, s 157) kritiserar detta genom att konstatera att även om ett 
företag påverkas av institutionella effekter så förekommer alltid individuellt 
agerande som ligger utanför de kollektiva ramarna. Dessutom hävdar han att 
även strategiska, rationella, val alltid fattas inom ramen för någon form av 
institutionell miljö. Dessa resonemang är jämförbara med Child's resonemang, 
men med utgångspunkt i ett annat perspektiv. Child närmar sig ett avsteg från 
ett enstaka perspektiv och mot en pluralism från strategiska val, medan 
Jepperson närmar sig från institutionalismen. 

Institutionell teori utgår från att organisationer tenderar att genomgå en 
process som leder till en homogenisering. Processen benämns isomorfism och 
det finns i huvudsak tre olika förklaringar till isomorfism3; tvingande, 
härmande och normativ isomorfism (DiMaggio & Powell, 1991, s 67). Den 
tvingande isomorfismen är en konsekvens av att organisationer påverkas av 
starka aktörer i sin omgivning, till vilka d e har ett beroende av någon form. 
Det kan vara t.ex. vara lagstiftning, myndigheter, branschorganisationer eller 
starka kunder. Analoga resonemang återfinns i maktperspektivet, som är ett av 
flera sätt att förklara vissa typer av reaktiva handlingsmönster. 

...organisations and environments should be conceived as arenas. 
Within these arenas different ially valued reso urces are competed for 
by differentially powerful agencies, exemsing differential control of 
these resources, in complex games with indeterminate rules which 

3 Isomorfism - eller likformighet - avser främst den process som leder till att antal 
organisationer intar en form som är mer eller mindre homogen inom ett fält. De tre olika 
begreppen är översättningar från engelskans coercive, mimetic och normative isomorphism. 
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each age ncy seeks to exploit its advantage. Power perspectives will 
typically stress contro l of valued resources such as capital, skill\ in
formation, ownership, networks and information. 

(Clegg, 1990, s 85) 

Oavsett vad makten baseras på, om det är en kund med stark förhandlings
styrka eller andra maktbaser, så är det onekligen en verklighet för vissa mindre 
företag. 

De populationsekologiska resonemang som föreslagits av Hannan & Freeman 
(1977) är en annan förklaring till isomorfism. Istället för att förklara likheter 
med hjälp av ageranden baserade på anpassning, förklarar de likheter inom en 
population med hjälp av konkurrens och urval. En viktig distinktion mellan 
institutionell teori och populationsekologi är dessutom den aktuella pr oblem
ställningen. Institutionalisten frågar sig varför organisationer är lika vara ndra, 
medan ekologen frågar sig varför det finns så många olika typer av organisa
tioner. Grundtesen för populationsekologerna är att organisationer inom en 
population liknar varandra av överlevnadsskäl, snarare än sociala skäl. F ör en 
viss kontext finns en given form som är lämplig för överlevnad. Om organi
sationerna inte anpassar sig till den na form faller de offer för naturligt urval 
och "dör". 

De studier som tar sin utgångspunkt i att agerande huvudsakligen kan förkla
ras på basis av händelser i kontexten präglas av ett objektivt synsätt, där en 
beslutsfattare anpassar sitt handlande efter en verklighet som kan prövas 
empiriskt på ett objektivt sätt. Ginsberg & Venkatraman (1995) fö r ett reso
nemang om just institutionella initiativ till teknologisk förändring i ett organi
satoriskt falt. De kombinerar de kontextuella resonemangen med resonemang 
om individens intentionalitet genom att konstatera att beslutsfattares upple
velser av en situation kan skilja sig från varandra, varpå handlingsmönstren 
varierar, beroende på upplevelsen. 

...strategic responses to technological-change initiatives are strongly 
influenced by managers' assessments of the potential impact of a 
newly unleashed technology on organisation-environment alignment 
and firm performance...The meaning s managers attach to an envi
ronmental occurrence, such as the introduction of a new information 
technology y explain why they may respond differently to the same 
event 

(Ginsberg & Venkatraman, 1995, s 426) 
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De beskriver i första hand reaktiva handlingsmönster, men för in resonemang 
om konstruktioner i medvetandet som vanligen tillskrivs proaktiva ageranden. 

Kritik har också framförts mot "contingency"-teorier på grund av synen på 
organisationer som ständigt anpassade till externa faktorer. Naturligtvis an
passar sig organisationer till sin verklighet, men det förekommer även situa
tioner där företagen mer aktivt söker styra sin egen verklighet: 

While the fit between an organisation and these cont ingency factors 
is an important guiding prinäple for design, there is no reas on why 
managers should play only a reactive role. They can also be 
proactive and attempt to control the sources of task uncertainty 
more directly. 

(Robey, 1982, s 255. fetstil; författarens kursivering) 

Robey använder organisationens domän som begrepp, vilken kan beskrivas 
som den del av omgivningen som är "närmast" organisationen och som orga
nisationen har det mest omedelbara förhållandet med. En schematisk syn på 
detta visas i Figur 2.8. 

Extern omgivning 

Organisationens 
domän 

Extema faktorer 
som organisationen 
reagerar på 

Organisationen 
Proaktiva strategier 
i organisationen som 
påverkar domänen 

Figur 2.8 Proaktivt och reaktivt agerande i organisationen och dess om
givning. (Robey, 1982, s 255) 

Även Van de Ven & Asdey (1981, s 454 f) kritiserar en indelning med 
vattentäta skott mellan determinism och voluntarism. De påpekar nödvändig
heten av en friare syn på agerande och handlingsmönster för att uppnå en 
dynamisk syn på strategiarbete och organisering: 
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There are sound pragmatic, philosophical and methodological 
grounds for arguing that the two app roaches are not only comp atible 
but jointly necessary for developing a dynamic appreciation of or
ganisations. 

(Van de Ven & Astley, 1981, s 455) 

I fallet spridning av ny teknik bland organisationer kan även tilläggas att 
Rogers (1995, s 380 ff) i sina resonemang om spridning av innovationer bland 
organisationer inkluderar variabler som kan härledas till såväl determinism 
som voluntarism. Rogers definierar innovativa tendenser4 som beroende av 
individuella egenskaper hos företagsledaren (voluntarism) och såväl externa 
som interna strukturella egenskaper (determinism). 

Orlikowski & Robey (1991) har föreslagit en friare syn på kopplingen mellan 
organisering och informationsteknik än vad ett enskilt perspektiv medger. 
Deras structuration theory, vilken inte ska ses som en teori i sig, utan snarare som 
en utgångspunkt för andra teoretiska resonemang, förenar den subjektiva och 
den objektiva synen på informationsteknik. Genom en friare syn på det 
teoretiska arbetet ska bl.a. följand e begränsningar med ett enskilt traditionellt 
perspektiv undvikas: 

(i) The determinism and reification of technology plaguing objectivist 
theories is tempered by a recognition that organisations exist only 
through ongoing human actions. (ii) The extreme voluntarism 
advocated by subjectivist theories is restrained by a recognition that 
organisational properties become institutionalised and assume 
objective identities beyond easy reach of acting individuals.... 

(Orlikowski & Robey, 1991, s 164) 

Andra indelningsgrunder av olika perspektiv har föreslagits. Scott (1992) delar 
in perspektiven efter synen på organisationer som rationella, naturliga och 
öppna system. Även Scott kritiserar valet av ett enstaka perspektiv och gör 
korsande klassificeringar för att ge en bredare bild av synen på organisationer. 
Dessa korsande klassificeringar ger i sig upphov till nya persp ektiv på organi
sationer, som inrymmer en högre förklaringsgrad än de ursprungliga perspek
tiven. 

4 Översättning av det engelska begreppet innovativeness. 
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De resonemang som har redovisats ovan syftar till att ge en bild av hur 
begreppet strategiska förhållningssätt kan definieras. En viktig koppling är det 
strategiska agerandet i en koppling till den kontext som företagsledaren upp
lever. Vad är det då som avses med det kontextbegrepp som används? 
Begreppet kontext kan innebära olika sak er, beroende på det perspektiv som 
används. Med ett deterministiskt synsätt kan kontexten uppfattas som en 
situation fristående från individen och organisationen, som påverkar organi
sationens agerande fristående från de intentioner som individen respektive 
organisationen kan tänkas ha. I denna studie omfattas synen på kontext
begreppet av betydligt mer än så. 

Kontexten är till att börja med inte objektivt fastställbar. Varje individ för in 
sin egen uppfattning av kontexten och bildar därför en bas för intentioner till 
agerande. Eftersom individens upplevelser av situationen definierar kontexten 
spelar även individens egenskaper en stor roll. Inom ramen för den upplevda 
kontexten finns ett utrymme för såväl proaktiva som reaktiva mönster för 
handling. Även i detta fall har de individuella egenskaperna en betydelse, 
eftersom dessa egenskaper bidrar till olika mönster för handling. Det rör sig 
alltså om upplevelser av den omgivning som påverkar det strategiska förhåll
ningssättet till ett givet fenomen. I detta fall är det givna fenomenet en 
teknologi som gör det möjligt att påverka hela företagets övergripande verk
samhet i flera olika dimensi oner. Även om det inte är aktuellt för en företags
ledare med en valsituation som innebär anskaffning av informationsteknik har 
han ändå ett strategiskt förhållningssätt till tekniken som sådan. Förhållnings
sättet är i sig kontextberoende där kontexten definieras av upplevelser av 
situationen, såväl externt som internt, upplevelser av tekniken som sådan och 
erfarenheter av tidigare användning av tekniken. Ett grundläggande antagande 
är att det finns ett antal definierbara förhållningssätt som sinsemellan skiljer sig 
åt och som kan förklaras med helt olika teoretiska perspektiv. 

De resonemang som har redovisats ovan har visat på att en strikt indelning av 
strategi i kontext, innehåll och process inte alltid är helt lyckad. Som exempel 
kan nämnas jämförelsen mellan det institutionella perspektivet och 
perspektivet som utgår från strategiska val. Det visade sig att teorier om 
strategiska val som institutionell teori närmar sig varandra. Om, Pettigrews bild 
av strategi som begrepp används, med den triangel som visar de tre 
huvudinriktningarna på strategiforskningen, är det möjligt att positionera 
denna studie i förhållande till tidigare forskning inom strategiområdet. Tradi
tionellt sett har forskningen tagit en position i något av de tre hörnen. Exem
pelvis kan strategiska val placeras i strategi som process och institutionell teori 
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placeras i den kontextuella delen. Den forskning om IT-strategier som tidigare 
har nämnts kan placeras i strategi som innehåll. 

Som konstaterats ovan innebär denna studie av strategiska förhållningssätt till 
informationsteknik att kontexten har en viktig betydelse, med dess mening 
som tilldelas k ontexten av företagsledaren. Vidare spelar såväl process som 
innehåll också en roll, baserat på att kontexten har en betydelse i dess påver
kan på ett strategiskt val där innehållet till viss del är definierat. I Figur 2.9 ges 
en visuell representation av studiens position i förhållande till andra forsk
ningsinriktningar inom strategiområdet. Som tidigare har konstaterats är en 
vanlig position allokerad till något ev de tre hörnen, men det perspektiv som 
används i denna studie inrymmer olika f örklaringar till de strategiska förhåll
ningssätten. Notera här att de olika teoribildningar som är positionerade i 
figuren endast utgör exempel på teorier i olika positioner. Det finns naturligt
vis andra exempel på teoribildningar som skulle kunna illustrera positione
ringen, men för överskådlighetens skull är tre olika teoretiska strömningar 
representerade i figuren. 

Kontext 

Institutionell teori 

Strategiska förhållningssätt 

Strategiska val IT-strategi 

Innehåll Process 

Figur 2.9. Positionering av studien 

Som synes kan strategiska förhållningssätt som teoretiskt begrepp betraktas 
som ett hänsynstagande till såväl konte xt, innehåll som processer. Om någon 
särskild tyngdpunkt ska urskiljas kan det konstateras att det finns en liten för
skjutning mot kontext och innehåll, d.v.s de kontextuella förutsättningarna för 
användning av informationsteknik och vilket strategiskt innehåll som 
användningen innebär. 

Små företag kan befinna sig i olika kontexter, hantera dessa kontexter på olika 
sätt och därför använda informationsteknik med olika motiv som grund. 
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Därför är det nödvändigt att, för att ge en god förklaring till hur olika strate
giska förhållningssätt ter sig, se på företagsledarens strategiska arbete med fler 
än en förklaringsmodell som grund. I vissa situationer kan ett proaktivt 
agerande förekomma, men i andra situationer kan ett reaktivt agerande före
komma. 

De olika traditionella synsätten på strategier kan, om de ställs m ot varandra, 
kontrastera i flera avseenden. En viktig kontrast är i termer av objektivitet och 
subjektivitet. Enligt de deterministiska synsätten kan verkligheten ses som 
något objektivt som påverkar organisationen oberoende av individers upp
fattningar om omgivningen. De voluntaristiska synsätten tar istället ställning 
för att individen agerar som subjekt och kan genom sina föreställningar om 
verkligheten själv välja sitt agerande. 

Orlikowski & Robey (1991) poängterar de metodologiska konsekvenser som 
en kombination av olika perspektiv kan medföra. De konstaterar att det kan 
vara nödvändigt att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder för att 
täcka in båda perspektiven. De hävdar dock att metodologiska ställnings
taganden inte bör begränsa utgångspunkterna till ett enstaka traditionellt 
perspektiv. Det valda perspektivet bör därför innefatta fler än en plausibel 
förklaring till agerande för att perspektivet ska vara fruktbart. 

En avgörande fråga är då om det är möjligt att det genom en breddstudie-
ansats, med enkäter som datainsamlingsmetod, går att fånga in strategiska 
förhållningssätt till informationsteknik som förklaras av ett perspektiv som 
ligger bortom de klassiska perspektiven. I enkäten mäts subjektiva föreställ
ningar om såväl situation som informationsteknik. Problem kan dock uppstå 
vid ett försök att fastställa eventuella objektiva faktorer i och utanför företaget 
som påverkar dess agerande. Frågan är dock om en objektiv verklighet 
verkligen existerar, vilket också har aktualiserats: 

The demands a specific organisation makes on its environment; as 
well as the demands made by the environment on the organisation, 
will vary with each type of organisation. Hence, one cann ot describe 
"objectively" the environm ent of an organisation without knowledge 
of the organisation and the domain in which it functions . 

(Scott, 1992, s 143) 

Vad avses då med en objektiv eller subjektiv verklighet? Är det i termer av 
beslutsfattarens syn på verkligheten eller i termer av forskarens syn på verk
ligheten? Ur beslutsfattarens perspektiv kan verkligheten betraktas som ob
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jektiv, upplevd eller skapad (Smircich & Stubbart, 1985). Smircich & Stubbart 
kritiserar de traditionella utgångspunkterna där omgivningen betraktas som 
antingen upplevd eller objektiv. Omgivningen hävdas vara något som skapas i 
samspel med organisationen. 

Subjektiviteten spelar en avgörande roll i denna situation. Om en företags
ledare utsätts för någon extern faktor, i sig möjlig att identifiera objektivt, finns 
ändå alltid någon form av valmöjlighet. En företagsledare som är autonom till 
sin karaktär kanske inte accepterar att låta sitt företag "tvingas" in i en icke 
önskvärd situation. Det är därför ofrånkomligt att inkorporera såväl 
individuella som strukturella faktorer, med en förståelse för att olika besluts
fattare reagerar olika på samma situation. Objektiviteten kommer därför i 
andra hand, det är den upplevda situationen som den upplevs av besluts
fattaren och den mening som beslutsfattaren ger situationen som blir 
intressant. 

Ett centralt ställningstagande är därför att beslutet att införa informations
teknik, oavsett typ av företag, fattas i en kontext där verkligheten är upplevd 
och i vissa fall även skapad. I denna upplevda verklighet finns det utrymme för 
såväl proaktiva som reaktiva ageranden. I Figur 2.10 sammanfattas synen på 
det handlingsutrymme som förväntas i denna studie bland beslutsfattare i små 
företag. Figuren kan också ses som en sammanfattning av det perspektiv som 
ligger till grund för det fortsatta arbetet i studien. Verkligheten är varken 
objektiv eller s kapad, utan upplevd. Beslutsfattaren ger upplevelsen av verk
ligheten någon mening och agerar utifrån detta. Agerandet som följer av en 
upplevd situation kan uppträda både i en reaktiv och i en proaktiv form. 

Det perspektiv som ligger till gr und för denna studie tar alltså sin utgångs
punkt att den kontext som påverkar en företagsledare och dennes strategiska 
förhållningssätt till informationsteknik är viktig. Kontexten är dock inte 
objektivt fastställbar, utan inverkar genom den mening som företagsledaren 
tilldelar den. Därmed uppstår också en relation mellan kontext och individ, där 
samspelet konstitueras i individens meningsskapande. Detta antagande skulle 
kunna tolkas som att verkligheten istället borde betraktas som skapad, 
eftersom individens meningsskapande har en stor betydelse. Ett sådant 
ontologiskt ställningstagande är dock inte helt förenligt med studiens 
perspektiv som inrymmer såväl reaktiva som proaktiva förklaringar. En skapad 
verklighet har en klar förskjutning mot proaktivitet med tydliga intentioner hos 
individen. En viktig del är det ontologiska ställningstagandet att verkligheten är 
upplevd, för såväl proaktiva som reaktiva förklaringar. 
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Verkligheten är: 
Beslutsfattaren agerar: 

Reaktivt Proaktivt 

Skapad 

Upplevd Handlingsutrymme 

Objektiv 

Figur 2.10 Reaktivt och proaktivt agerande i en upplevd verklighet. 

KONKLUSION 
Den teoretiska utgångspunkt som här har redovisats syftar till att ge en ingång 
till de fortsatta teoretiska resonemangen i studien, dels för att identifiera rele
vanta resonemang och dels för att ge en struktur för det fortsatta arbetet. Här 
finns två möjliga stru kturer för fortsättningen. För det första är det möjligt att 
dela in resonemangen i två huvudspår enligt Pettigrews syn på kontext, inre 
och yttre kontext. Det andra alternativet är att dela in resonemangen i de 
mönster för agerande som har redovisats, proaktiva och reaktiva. De fortsatta 
resonemangen i del II kommer att följa de t senare alternativet, av den anled
ningen att det kan vara svårt att skilja kon textuella resonemang åt i termer av 
inre och yttre, eftersom det föreligger ett klart samspel mellan inre och yttre 
kontext. En indelning mellan reaktiva och proaktiva agerandemönster är 
naturligtvis inte heller helt självklar, men jag finner den indelningen bättre för 
att ge en överskådlig struktur på de teoretiska resonemangen. Strukturen är i 
och för sig även i viss mån godtycklig, eftersom syftet med den teoretiska 
referensramen främst är att ge underlag till undersökningsmodellen och de 
relevanta faktorer som ska mätas i den empiriska studien. Det fortsatta 
analysarbetet kommer att fortgå med en empirinära ansats, med tydliga explo-
rativa drag i de statistiska analyserna. 
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De två huvudsakliga mönstren för ageranden antas alltså vara proaktiva och 
reaktiva. Dessa två synsätt bottnar i grundläggande antaganden om besluts
fattarens och beslutens natur. I denna studie ligger dock inte besluten som 
sådana och inte heller beslutens konsekvenser i fokus. Det som används som 
indikator på spridning av informationsteknik är de strategiska förhållningssätt 
som de små företagen har till informationsteknik. Begreppet innefattar mer än 
de faktiska besluten att använda informationsteknik i företaget. Det intressanta 
är inte att ett företag faktiskt använder informationsteknik, utan hur de 
förhåller sig till tekni ken. Om informationsteknik ses som ett givet fenomen i 
företagens omgivning, finns det sannolikt helt olika möjliga strategiska för
hållningssätt till tekniken som sådan. De två huvudspår som detta kapitel 
bidrar med är att det går att förklara ett företags förhållningssätt antingen som 
reaktivt eller proaktivt. I de följande tre kapiden, 3, 4 och 5 i del II, kommer 
en teoretisk referensram och en undersökningsmodell att redovisas som 
bygger på uppfattningen öm att ett beslut om att införa informationsteknik i 
ett företag kan vara en konsekvens av såväl proaktivt som reaktivt agerande. 
Detta agerande är i sig en konsekvens av subjektiva upplevelser av den 
situation som företaget befinner sig i. 
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DellI 
Mot en 

undersökningsmodell 

De tre följande kapitlen syftar till att ge en grund för de 
fortsatta empiriska studierna av strategiska förhållningssätt 
till informationsteknik. De teoretiska resonemangen i dessa 
tre kapitel avser att tjäna som en brygga mellan de teoretiska 
utgångspunkterna i kapitel 2 och den empiriska studien. 

Den teoretiska utgångspunkten definierade två huvudsakliga 
ageranden som kan leda till introduktion av informa
tionsteknik: proaktiva och reaktiva ageranden. Generellt sett 
kan detta också beskrivas som entreprenöriella och adaptiva 
strategiska mönster. I kapitel 3 redovisas teoretiska 
resonemang som kan härledas till en syn på strategier enligt 
entreprenöriella förklaringar och proaktiva ageranden. 
Upplevelser av företagets situation och upplevelsen av 
informationsteknik i dess roll som problemlösare för före
taget är viktiga i beslutssituationen. Beslutsfattarens indi-
vidkarakteristika visar sig också ha stor betydelse för det 
proaktiva agerandet. 
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Kapitel 4 redogör för olika betingelser som kan leda till 
reaktivt agerande. Synen på strategi präglas av den adap-
tiva modellen i detta kapitel. Betingelserna kan vara av 
dels strukturell natur och dels av en mer social natur. 
Traditionellt sett brukar sådana betingelser betraktas som 
objektivt fastställbara, men diskussionen visar på att den 
mening som individen tilldelar betin gelserna är viktigare 
än en objektiv värdering av dessa. 

Undersökningsmodellen, som inte är en kausal modell 
med hypoteser som ska testas, ska identifiera centrala 
faktorer och ligga till grund för enkätutformning och 
analys. De centrala begrepp som ingår i modellen är den 
upplevda situationen, såväl externt som internt, upplevda 
egenskaper hos informationsteknik samt individens 
karakteristika. Dessa faktorer utgör en grund för de 
strategiska förhållningssätten till informationsteknik, 
oavsett om besluten och ageranden är av en reaktiv eller 
proaktiv natur. 
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3 
Användning av 

informationsteknik -
entreprenöriella 

förklaringar 
KAPITELÖVERSIKT OCH CENTRALA BEQREPP 

Den teoretiska referensramen inleds med detta kapitel, som ska ge en bild av 
användning av informationsteknik som en konsekvens av ett entreprenöriellt 
beteende. Resonemangen i kapidet bygger på en syn där småföretagarna 
huvudsakligen agerar med ett proaktivt beteende. Detta är naturligtvis inte en 
enskilt god beskrivning av verkligheten, eftersom en stor del av det strategiska 
arbetet som försiggår bland mindre företag helt klart präglas av andra mönster 
än de strikt entreprenöriella. I kapitel 2 fördes en diskussion som ledde till två 
huvudspår, ett med proaktiva och ett med reaktiva drag, av vilka detta kapitel 
redogör för det första. 

Den entreprenöriella modellen som beskrivs i detta kapitel tar sin utgångs
punkt i den traditionella synen på strategiska val med en relativt hög grad av 
rationalitet och proaktivitet i det strategiska arbetet. 

Företaget befinner sig i en situation, vilken delas in i externa faktorer och in
terna faktorer, som innebär antingen problem eller möjligheter för företaget. 
Beslutsfattaren upplever ett problem eller en möjlighet som i sig föranleder ett 
agerande från företagets sida. Handlingsalternativ söks och utvärderas därefter. 
Om något av alternativen upplevs som tillfredsställande och samtidigt mer 
gynnsamt än de andra väljs det alternativet. 
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Med denna rationella modell som grund kan användning av informations
teknik utifrån ett strategiskt val förklaras som följer: 

Företaget befinner sig i en situation som innebär kommunikation, internt såväl 
som externt. Beslutsfattaren, som regel företagsledaren i det mindre företaget, 
upplever antingen brister i det befintliga kommunikationsbeteendet eller 
möjligheter att utveckla detsamma. Om beslutsfattaren upplever informa
tionsteknik som en fördelaktig problemlösning, finns det en möjlighet att be
slutsfattaren väljer en investering i informationsteknik. Investeringen leder 
sedermera till användning av informationsteknik. I Figur 3.1 ses en översiktlig 
modell över de faktorer som påverkar det strategiska valet. 

Figur 3.1. Översiktlig modell över faktorer som påverkar ett strategiskt 
val, ledande till användning av informationsteknik. 

Inledningsvis i detta kapitel redovisas ett kort resonemang om förändrings
ambitioner, eftersom ett strategiskt val ofta föranleds av en ambition att ut
veckla och/eller förändra verksamheten. Den interna såväl som den externa 
situationen spelar en avgörande roll för ett strategiskt beslut, vilket diskuteras i 
de två följande avsnitten. Därefter beskrivs ett antal faktorer som förväntas 
bidra till de upplevda egenskaperna hos informationsteknik. Rogers karakte
ristiker, de egenskaper som avgör spridningstakten för en innovation, kommer 
att användas som ett ramverk för upplevda egenskaper hos informa
tionsteknik. Egenskaperna är; Relativ fördel; Normförenlighet; Komplexitet; 
Provbarhet; och Observerbarhet. Dessa fem egenskaper påverkar sprid
ningstakten för en innovation (Rogers, 1995, s 204 ff). I kapitel 1 konstate
rades att spridning som begrepp inte är det centrala begreppet i studien, utan 
strategiska förhållningssätt till informationsteknik. Som tidigare har antytts, 
innefattar de strategiska förhållningssätten en upplevelse av det fenomen man 
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förhåller sig till. Därför bidrar Rogers begrepp med en grund för att analysera 
de upplevda egenskaperna av den aktuella tekniken. Även andra begrepp som 
är analoga med Rogers egenskaper kommer att användas, även om Rogers 
begrepp kommer att användas som ramverk. 

Förutom den upplevda situationen, externt och internt, och de upplevda 
egenskaperna hos informationsteknik, spelar även individuella faktorer in. 
Såväl upplevelser av situationen som upplevelser av informationsteknik och 
benägenheten att fatta beslutet som innebär en förändring av verksamheten 
påverkas av individens egenskaper. I denna studie fokuseras entreprenöriella 
egenskaper som indikatorer på företagsledarens benägenhet att introducera 
informationsteknik i företaget. Det sker egentligen indirekt, genom att de 
entreprenöriella egenskaper snarare indikerar en benägenhet till tillväxt och 
utveckling av företaget. Detta är dock en tänkbar förklaring till introduktion av 
informationsteknik, baserat på ett strategiskt val, om företagsledaren ser 
informationsteknik som en fördelaktigt sätt för företaget att utvecklas. 

INFORMATIONSTEKNIK OCH FÖRÄNDRHM 

En diskussion pågår, såväl i litteraturen som i en allmän debatt, angående 
informationsteknik och de fördelar som följer av en introduktion av informa
tionsteknik i små företag. Det har i det närmaste tagits för givet att använd
ningen av informationsteknik som ett stödjande system automatiskt leder till 
konkurrensfördelar. Detta är dock i regel in te sant. Investeringar i informa
tionsteknik anses inte leda till konkurrensfördelar i sig själva, om de inte åtföljs 
av någon form av förändring och utveckling av verksamheten (Lin, Vassar, 
Clark, 1993, s 27). 

En diskussion avseende förändringsambitioner i relation till användningen av 
informationsteknik kan baseras på en syn på företaget som ett öppet system. 
Eftersom omgivningen står i ständig förändring måste företaget förändras i 
takt med sin omgivning för att överleva. Externa kommunikationssystem 
syftar ofta just till att samla in uppg ifter om förändringar i omgivningen för att 
kunna agera i enlighet med dessa. Relationen mellan förändring och 
informationsteknik är dock inte helt problemfri vid en diskussion om intern 
och extern kommunikation, när det relateras till stabilitet och förändring. Det 
externa kommunikationssystemet är utformat för att hantera ständig föränd
ring, medan det interna kommunikationssystemet är utformat för att bibehålla 
organisatorisk stabilitet och förutsägbarhet. (Kreps, 1990, s 270 ff) 
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Resonemanget kan dock tyckas vara något inskränkt, eftersom all investering i 
ny teknologi bör syfta till någon form av utveckling. Det finns dock andra sätt 
att se på problemet med flexibiliteten. Informationsteknik introduceras som 
sagt var ofta för att öka den organisatoriska flexibiliteten som helhet. Genom 
att ändra plats och tidpunkt för att lösa uppgifter och genom att snabba upp 
procedurer och reaktioner på förändringar i omgivningen, uppnås detta. Å 
andra sidan kommer den nya tekniken att snabbt bli gammal och förlegad 
genom den snabba tekniska utvecklingen. Tekniken blir då svår att ersätta 
och/eller uppdatera, dels beroende på kompatibilitet med nya system och dels 
beroende på att den gamla tekniken har ett starkt fotfäste i organisationen. 
Detta sänker flexibiliteten. 

Även andra oanade effekter kan uppnås av en introduktion av informations
teknik. Eget användande av informationsteknik kan t.ex. leda till oväntade 
reaktioner från omgivningen. Vidare kan informationsteknik leda till ökad 
komplexitet snarare än till minskad komplexitet, vilket diskuteras vidare i ett 
senare avsnitt av detta kapitel. En slutsats av detta är att informationsteknik i 
sig inte leder till ökad flexibilitet, men en noggrann planering av informations
systemet kan möjliggöra ökad flexibilitet. (Lucas & Olson, 1994,174 f) 

En tvådimensionell modell för möjliga förbättringar/förändringar av verk
samheten visas i Figur 3.2, där förändringar i resultat ställs mot förändringar i 
metoder. (Beckman, 1995, s 201 ff) Det är en tämligen enkel syn på möjliga 
förändringar, men modellen fyller sin funktion som en övergripande utgångs
punkt. Rent principiellt är det alltså möjligt att förändra vad som görs, eller hur 
det görs. 

Versatilitet 

Nya sätt att nå 
gamla mål 

Metodförändring 
Ökad produktivitet 

Nya handlingsmål 

Resultatförändring 
Ökad prestanda 

Effektivitet 

Figur 3.2. Utvidgning av handlingsutrymme till följd av tekniska fram
steg. (Beckman, 1995, s 202) 
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Versatiliteten avser den kvalitativa dimensionen av möjligt handlande och 
effektivitetsdimensionen avser de kvantitativa måtten på möjligt handlande. 

Utvidgningarna av handlingsutrymme som är orienterade mot effektivitet, är 
de som är lättare att fastställa. Resultatet i termer av fler producerade enheter, 
fler kontakter o.s.v., är betydligt lättare att fastställa och utvärdera än att 
utvärdera utfallen som är orienterade mot versatilitet. Även om de handlings
utrymmen som leder till versatilitet ä r svårare att fastställa, innebär detta inte 
att de är mindre viktiga. Tvärtom är det snarare så att det är i versatilitets-
dimensionen som den verkliga potentialen för förändring återfinns. 

Tre huvudsakliga strategiska alternativ går att identifiera för att konkretisera de 
utvecklingsmöjligheter som finns med en introduktion av informationsteknik. 
Innovationsstrategier inkluderar de aktiviteter som fokuserar på nya produkter 
som bättre tillgodoser kundernas behov. Informationsstrategier gör det möjligt att 
antingen tillgodose företagets behov av information om omvärlden eller att på 
ett bättre sätt informera kunderna om företagets produkter. Pro
duktivitetsstrategier stödjer de befintliga a rbetsprocedurerna och möjliggör pro
duktivitetsökningar genom automation. (Hagmann & McCahon, 1993, s 185) 
Det sist nämnda strategiska alternativet är inte alltid helt uppenbart. Ett vanligt 
återkommande argument är att en investering i informationsteknik bör leda till 
förändrade arbetsformer och en höjning av effektiviteten, snarare än pro
duktiviteten, för att en nytta för företaget ska uppstå. (Wennersten, 1993) 

Om företagsledningen har ambitionen att utveckla och/eller förändra sitt 
företag finns förutsättningarna för ett strategiskt val om användning av 
informationsteknik. Ett antal kriterier bör dock uppfyllas före ett beslut tas. 
Entreprenören måste inledningsvis se problem i den interna och/eller den 
externa situationen. Vidare ska han också uppleva att användning av infor
mationsteknik är ett fördelaktigt sätt att möta problemet. Slutligen påverkas 
också beslutssituationen av entreprenörens individuella egenskaper. De indi
viduella egenskaperna påverkar inte bara huruvida entreprenören ser en 
förändringspotential i arbete med informationsteknik, de påverkar också den 
individuella benägenheten att sträva efter förändring i stort. En grundläggande 
förändringsbenägenhet är naturligtvis en förutsättning, förutsatt att valet kan 
fattas oberoende av styrning utanför entreprenörens kontroll. Den typen av 
deterministiska resonemang kommer dock att föras i nästa kapitel, där 
individens intentioner kommer till korta till förmån för påverkan utanför 
individens kontroll. 
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Ingen organisation existerar utan någon form av ömsesidigt beroende med sin 
omgivning. Alla strategiska beslut som fattas i ett företag är därför beroende 
av faktorer och aktörer i omgivningen. Strategiutvecklingen och det långsiktiga 
beslutsfattandet i ett företag kräver, som följd av detta, ett tillfredsställande 
informationsflöde mellan företaget och dess omgivning, som visas i Figur 3.3. 

Organisationen 
Information mottagen 

frän omgivningen 

Strategiskt arbete 

Omgivningen 
Infomialion t&gèngBg 

i omgivningen från 
externa aktörer 

information överfört* 
från organisationen 

Figur 3.3. En strategisk modell; utbyte mellan organisation och 
omgivning (Fisher, 1993, s 16) 

Ett tillfredsställande utfall av företagets agerande kräver såväl ett tillfreds
ställande informationsutbyte med omgivningen som en tillfredsställande 
kommunikation inom företaget. Informationsteknik kan vara en möjlig lösning 
på att stödja flödet och hanteringen av information som behövs för strategiskt 
beslutsfattande. Det är dock viktigt att konstatera att informationsteknik i sig 
inte kan utgöra ett beslutsstödssystem, men det kan utgöra en betydande del 
av systemet. Företagsledarens upplevelse av behovet av kommunikation med 
omgivningen kan därför påverka benägenheten att använda 
informationsteknik som en lösning på problemet. 

Den upplevda konkurrenssituationen styr i allra högs ta grad ett företags stra
tegiska agerande. En vanlig angiven anledning till att ett företag använder in
formationsteknik är för att hantera ett överflöd av information och att uppnå 
konkurrensfördelar (Lin, Vassar, Clark, 1993, s 25). Den ökande konkurren-
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sen bland små företag har i sin tur gett upphov till ett ökat intresse för infor
mationsteknikens betydelse för konkurrenssituationen. En vanlig uppfattning 
är att den ökande konkurrensen ger upphov till ett ökat behov av information, 
såväl kvantitativt och kvalitativt s om i timing. Problemet är bara att om alla 
aktörer använder sig av informationsteknik för att uppnå konkurrensfördelar, 
hur påverkas då en bransch? Den övergripande konkurrenssituationen kan 
påverkas av användningen av informationsteknik på tre huvudsakliga sätt 
(Porter & Millar, 1985, s 150): 

• Informationsteknik förändrar branschstrukturer och förändrar därigenom 
spelreglerna för konkurrensen. 

• Informationsteknik ger upphov till konk urrensfördelar genom att ge före
tagen nya sätt att konkurrera. 

• Informationsteknik skapar möjligheter till att skapa helt nya affärsidéer. 

Det marknadsorienterade företaget som är bättre skickat att tillmötesgå kun
dernas behov än sina konkurrenter kommer att uppnå konkurrensfördelar på 
lång sikt. Om företaget överträffar konkurrenterna kommer det att åtnjuta en 
långsiktig överlevnad. Därför bör alla aktiviteter i ett företag syfta till att bättre 
tillmötesgå kundernas behov, med en bibehållen vinstnivå. (Kotler, 1994, s 
23) 

För att kunna diskutera möjligheterna att uppnå konkurrensfördelar med hjälp 
av informationsteknik måste begreppet konkurrensfördel definieras. Tre 
basstrategier för konkurrensfördelar finns föreslagna (Porter, 1980, s 35 ff): 

• Kostnadsledarskap; där företagets ansträngningar syftar till att minimera pro
duktionskostnader så att priset till k und blir så lägre än konkurrenternas 
pris. Det lägre priset leder till ökade marknadsandelar. 

• Differentiering, där företaget försöker finna en kundnytta som kan levereras 
på ett sätt som är överlägset konkurrenterna. Företaget kan sträva efter att 
exempelvis bli ledande i service, kvalitet eller i tekniskt kunnande. 

• Fokusering där företaget försöker betjäna en liten begränsad del av mark
naden, snarare än att försöka betjäna hela marknaden. 

Dessa tre generiska strategier och en tydlig bild av värdeförädlingskedjan är 
måhända en grov, men ändå funktionell utgångspunkt för introduktionen av 
informationsteknik i ett företag. (Osterie, Brenner, Hilbers, 1993, s 29 ff) 
Informationsteknik bör dock användas för att stödja en sådan generisk 
strategi, snarare än att skapa den. 
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Information och kommunikation har olika betydelse i olika branscher. En 
matris för informationsintensitet har föreslagits (Porter & Millar, 1985, s 153) 
för att belysa betydelsen och intensiteten hos information i olika branscher. 

Informationsinnehåll 
i produkten 

Lågt Högt 

Informationsintensitet i 
värdeförädlingskedjan 

Hög 

Låg 

Figur 3.4. Informationsintensitetsmatrisen. (Porter & Millar, 1985, s 153) 

Matrisen baseras på en uppfattning om att värdeförädlingskedjan är ett 
huvudalternativ för att beskriva värdeförädling i en affärsidé och inom sam
verkan mellan ett antal företag. Detta betraktas ofta som ett klassiskt och 
ibland även förlegat sätt att betrakta värdeskapande och värdeförädling. Ett 
mer aktuellt och kanske även mer korrekt sätt att betrakta värdeskapande är 
med en syn som innebär komplexa relationer mellan ett antal aktörer. Aktö
rerna samarbetar i nätverk där aktiviteterna sällan är enkelriktade och sekven
tiella. Värdeskapande inbegriper istället ofta aktiviteter som är simultana, i 
komplexa system som refereras till som värdeskapande nätverk snarare än 
värdeförädlingskedjor (Normann & Ramirez, 1994). Detta innebär dock inte 
att begreppen i matrisen är förlegade. Det är alltid möjligt att diskutera kring 
informationens betydelse för produkten eller informationens intensitet i rela
tionerna, oavsett branschens strukturella natur. 

Som exempel kan en investering i informationsteknik leda till förkortade led
tider för ett tillverkningsföretag. Om detta upplevs som en fördel för kunderna 
är detta ett exempel på hur informationssystemet har en betydelse för 
värdeförädlingskedjan. (Santacecilia, 1992) 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att det i den externa situationen återfinns 
ett antal faktorer som kan påverka en valsituation som kan leda till användning 
av informationsteknik. Det kan i vissa fall naturligtvis vara svårt att göra en 
gränsdragning mellan proaktiva och reaktiva handlingsmönster, baserat på en 
upplevelse av den externa situationen. De faktorer som här har adresserats är 
dock de som kan relateras till ett entreprenöriellt beteende. Konkurrens
situationen är ett sådant exempel. Konkurrensbenägenhet är en egenskap som 
ofta tilldelas de individer som uppvisar ett entreprenöriellt beteende. Detta 
diskuteras vidare i det kommande avsnittet om individuella egenskaper, liksom 
förändringsbenägenhet som nämndes tidigare. De andra delarna av den yttre 
kontexten faller dock mer naturligt in under de adaptiva förklaringarna, varför 
de diskuteras i nästa kapitel. 

INTERNA OMSTÄNMQHEIER 

Ett ständigt återkommande problem är huruvida strategier påverkar strukturer 
eller vice versa5. Diskussionen återkommer även i litteraturen som rör infor
mationsteknik och strategisk utveckling. En övervägande uppfattning finns 
dock om att den övergripande affärsstrategin i ett företag måste ligga till grund 
för strategier för informationssystem (Udo, 1991; Scopick & Wheeler, 1992; 
Martinsons, 1993). Å andra sidan finns det begränsningar i såväl teknisk 
hårdvara som applikationer. De möjliga strategiska utfall som kan komma av 
en investering i informationsteknik är därför nödvändiga att betänka vid 
utformning av företagets strategier. Annars kan utfallet bli att de befintliga 
teknikerna inte kan stödja strategierna. 

De interna faktorerna får en avgörande betydelse vid utvärderingen av den 
upplevda externa situationen. För att kunna möta ett hot eller en möjlighet i 
företagets omgivning krävs att det finns förutsättningar inom företaget att 
möta dessa på ett adekvat sätt. Beslutsfattarens upplevelse av företagets egna 
styrkor och svagheter kommer därför att inverka på det strategiska valet. 

Begränsningarna som den interna situationen kan ge upphov till innebär ofta 
att beslut fattas med en begränsad rationalitet. Jämför gärna med den 
diskussionen som redovisades i kapitel 2, där det bla. konstaterades att 
rationella, strategiska val som regel fattas inom ramen för en institutionell 
miljö och därmed alltid är begränsade i någon form. Anpassningen av strate-

3 Diskussionen har varit aktuell sedan början av 60-talet, en vanlig återkommande referens i 
sammanhanget är exempelvis Chandler. Jag avser inte att illustrera diskussionen ytterligare, 
men kan hänvisa den särskilt intresserade läsaren till e tt specialnummer av Organisation 
Studies (nrl, vol 18,1997) som behandlar dualiteten mellan strategi och struktur. 
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gier till den interna situationen kan hellre relateras till ada ptiva förklaringar, 
varför den diskussionen kommer att redovisas mer utförligt i kapitel 4. 

Finns det då någon som helst möjlighet att relatera en anpassning till den 
interna situationen till ett proaktivt agerande? Som jag ser det ligger möjlig
heten främst i betraktandet av en situation där entreprenören agerar proaktivt i 
det övergripande strategiska arbetet och där informationsteknik ingår som en 
naturlig ingrediens. Kopplingen mellan informationssystemet och strategierna 
ligger inte på ett plan som innebär en anpassning, utan snarare en parallell 
utveckling av strategier och informationssystem i en proaktiv anda. De 
resonemang som återfinns i litteraturen speglar dock främst företeelser som 
avses i de tidigare redovisade resonemangen om förändring och extern 
situation. Kopplingen till den interna situationen blir ett faktum då den interna 
strukturen anpassas till IT-strategierna i företaget. I dessa fall kan det som sagt 
vara svårt att spåra proaktiva drag i agerandet. 

UPPLEVDA EGENSKAPER HOS INFORMATIONSTEKNIK 

En innovation bör upplevas som en fördelaktig problemlösare för att den ska 
inkorporeras i organisationen vilket har nämnts tidigare. Detta förutsätter en 
voluntaristisk syn på beslutsfattande där företaget har viljan och förmågan att 
självt utvärdera handlingsalternativ för att fatta beslut utan styrande inflytande 
från omgivningen. Det finns naturligtvis exempel på företag som inte själva 
har någon högre grad av handlingsfrihet att själva styra sitt strategiska age
rande, utan snarare är beroende delar av ett större system. Systemet som 
sådant skapar normer för handlingsutrymmet vilket bättre beskrivs med en 
deterministisk syn på företagets samspel med omgivningen. Som tidigare 
konstaterats används båda dessa utgångspunkter i denna studie, inte som av 
varandra oberoende motsatser, utan snarare som kompletterande perspektiv. 

RttaHvfånM 

Den relativa fördelen, eller snarare den av beslutsfattaren upplevda relativa 
fördelen, är av hög betydelse för spridningen av en ny teknisk lösning. Det 
innebär att de kommunikationseffekter som kan uppnås med informations
teknik måste upplevas som mer fördelaktiga än de kommunikationssätt som 
för tillfället används i företaget. Vad som upplevs som en relativ fördel är en 
subjektiv bedömning som i mångt och mycket styrs av de mål som ska upp
fyllas, i kvalitativ såväl som kvantitativ bemärkelse. 
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Ett sätt att bedöma fördelen med en investering i informationsteknik är att 
bedöma en nytto-kostnads-relation. Bedömningen utförs som en traditionell 
investeringsbedömning där intäkter eller nyttoeffekter och kostnader jämförs 
med varandra över en på förhand definierad tidsperiod. Ett nödvändigt krite
rium för en sådan bedömning är att beslutsfattaren har tillgång till god infor
mation om både intäkter och kostnader. Som regel kan kostnaderna bedömas 
någorlunda noggrant, men de nyttoeffekter som uppstår av en informations
teknisk lösning är betydligt svårare att uttrycka i monetära termer. (McLeod, 
1993) 

Det finns dock även problem med att fastställa de kostnader som kan härledas 
till en investering i informationsteknik. Ett flertal olika kostnader uppstår som 
regel förutom själva grundinvesteringen. Exempel på sådana kostnader är 
installationskostnader, kostnader för utbildning, stödfunktioner och så 
vidare... En fullständigt objektiv och noggrann bedömning av relationer 
mellan kostnader och nyttoeffekter vid en investering i informationsteknik är 
därför svår att uppnå. 

Försök har gjorts att finna samband mellan informationsteknik och prestatio
ner, eller snarare resultatet av prestationer, i organisationer. En studie som 
baserades på 289 små företag hade som syfte att försöka finna och uppskatta 
ett samband mellan informationsteknik och prestationer enligt: 

Informations- Bättre Bättre Bättre prestationer 
system * Information > beslutsfattande * i organisationen 

I studien användes finansiella mått, omsättningstillväxt och vinstmarginal6, 
som indikatorer på prestationer och utfall i organisationerna. Studien kunde 
inte bekräfta ett samband mellan hur sofistikerat ett informationssystem är och 
prestationer i små företag, baserat på de finansiella måtten. (Cragg & King, 
1992) 

6 Omsättningstillväxt och vinstmarginal är två mått som inte tar hänsyn till 
kapitalanvändningen i ett företag. Att använda den typen av mått som indikatorer på utfall 
och prestationer i ett företag kan vara olyckligt. En tillväxt i omsättning eller en vinstnivå i 
förhållande till omsättningsnivån kan naturligtvis vara orsakad av andra faktorer än 
informationstekniska satsningar. Man tar heller inte hänsyn till att ett mer sofistikerat 
informationssystem innebär en betydligt högre kapitalbindning än ett enklare system. 
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Andra studier har visat på väldigt små, om inte obefintliga produktivitets
höjningar till följd av investeringar i informationsteknik. Investeringsnivån i 
informationsteknik per tjänsteman och år i USA har ökat med 1000 procent 
under de senaste 30 åren. Under samma tidsperiod har produktiviteten bland 
de amerikanska tjänstemännen ökat med 8 procent. (Willoch, 1994) 

Den här typen av utsagor kan naturligtvis kritiseras och diskuteras, eftersom 
utfallet av en investering i informationsteknik förväntas ge betydligt mer 
komplexa utfall än en ren produktivitetsökning i administrativa funktioner. 
Även om så är fallet, bör ändå den här typen av studier ses som en indikator 
på att investeringar i informationsteknik har en låg nivå av direkt kausal in
verkan på prestationsnivån i företag. 

Olve & Westin (1996) har genomfört en översikt i litteraturen över olika mått 
på användning och utnyttjande av informationsteknik i företag. Även de kon
staterar att det är svårt att finna objektiva och renodlade mått på hur infor
mationsteknik bidrar till ett företags förbättrade prestationsförmåga. Om tra
ditionella investeringsbedömningar sällan bidrar med ett relevant underlag för 
beslut måste förmodligen andra mått användas som beskriver nyttan med in
formationsteknik. 

Diskussioner i ett tidigare avsnitt visade bland annat på att gynnsamma utfall 
av en informationsteknisk investering kunde leda till fö rändringar i metoder 
eller förändringar i resultat (Beckman, 1995, s 202 f). Med andra ord; det finns 
en möjlighet att kunna göra bättre saker, eller at t göra dem på ett bättre sätt. 
Om en företagare ser problem i antingen vad företaget gör eller hur företaget 
gör det, söker han en lösning på problemet. Om informationsteknik förutsätts 
kunna vara en problemlösande teknik, så kan de dimensioner som visas i Figur 
3.5 utgöra en grund för vidare resonemang. 

Entreprenören vill ha en problemlösning med en hög adaptiv förmåga, för att 
passa de behov som just hans företag har. Å andra sidan måste problem
lösningen även besitta en hög grad av generell förmåga, eftersom tekniken 
måste vara standardiserad i någon form för att klara kompatibilitetskrav mellan 
olika system. Enligt Håkansson (1980, s 369) leder en sådan kombination av 
generella egenskaper och adaptiva egenskaper till en kundutveckling7. En intui

7 Resonemanget om kundutveckling avser egentligen ett strategival i industriell 
marknadsföring som ett företag kan göra när de har besitter både generell och adaptiv 
förmåga. Jag anser dock att resonemanget är överförbart till en teknik som besitter båda 
dessa egenskaper. Egenskaperna innebär en ömsesidig anpassning mellan teknik och 
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tiv s lutats kan här vara att om en företagsledare upplever informationsteknik 
som en möjlighet att utveckla sin rörelse, kan det vara ett långt mer intressant 
sätt att indikera upplevd relativ fördel än traditionella nytto-kostnads-
relationer. Resonemanget kan naturligtvis kopplas till de tidigare 
resonemangen om förändring och en förutsättning är också att entreprenören 
besitter en förändringsbenägenhet för att uppleva fördelen. 

Kundutveckling Produkt
utveckling 

Standard- Kundanpassning lösning 

Låg Hög 
Adaptiv förmåga 

Figur 3.5. Dimensioner i problemlösningsförmåga (Håkansson, 1980, s 
368) 

Problem uppstår dock i resonemanget kring upplevd relativ fördel med in
formationsteknik, framförallt med avseende på förändring och verksamhets
utveckling. Mindre företag har hittills visat sig vara mer benägna att använda 
mer "traditionella" tekniker för sin externa kommunikation. Brevpost, telefon 
och telefax är exempel på sådana traditionella lösningar på kommunikations
behov. Den låga benä genheten beror ofta på bristande kunskap om informa
tionsteknik eller en låg upplevd relativ fördel med informationsteknik 
(Nilsson & Nilsson, 1990, s 50). Det verkar som om det finns en tröghet mot 
att anpassa sig till tanken på att radikalt förändra sin verksamhet, även om det 
kan visa sig vara "det bästa sättet" att använda informationsteknik. Ett antal 
studier har visat på en låg nivå av samband mellan informationsteknik och 
organisatoriska förändringar (Robey & Azevedo, 1994, s 24). 

användarorganisation som bör leda till utveckling i organisationen, förutsatt att tekniken 
verkligen anpassas till användarens behov. 
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Uppenbarligen kan problem uppstå vid diskussioner kring upplevd relativ 
fördel med informationsteknik. Att isolera denna faktor från andra faktorer 
som kan tänkas påverka de strategiska förhållningssätten kan alltså vara svårt. 
Resonemanget om förändring är ett tydligt exempel på detta. Först och främst 
innebär detta en koppling till ent reprenörens individuella egenskaper. Vidare 
innebär detta en relation, mellan relativ fördel och andra upplevda egenskaper 
hos informationsteknik. Om en entreprenör inte är särskilt förändrings-
benägen till sin natur kommer han sannolikt inte att uppleva att förändrings-
potential är en relativ fördel. Istället finner han sannolikt att en god anpassning 
till företagets nuvarande arbetssätt är en relativ fördel med tekniken. 
Därigenom är en hög grad av relativ fördel relaterat med en hög grad av 
normförenlighet. Tidigare studier av faktorer som påverkar adoption av 
informationsteknik har också visat att det kan vara svårt att separera relativ 
fördel och normförenlighet i empiriska studier (Moore & Benbasat, 1991, s 
207). En utveckling av begreppet normförenlighet redovisas i följande avsnitt. 

Wonnföfiim—t 

Med normförenlighet8 avses en innovations upplevda överensstämmelse med 
uppsättningen av normer och värderingar, med erfarenheter och behov hos 
användaren. En högre nivå av upplevd normförenlighet leder till en högre 
spridningstakt av en ny teknisk lösning. Detta är ett klassiskt antagande som 
även kan antas vara giltigt för spridning av ny teknik bland organisationer. Ett 
resultat är frekvent återkommande i forskningen kring innovationer och 
spridning av ny teknik. Det är nödvändigheten med att tekniken är kompatibel 
med organisationen och dess arbetssätt (Cooper & Zmud, 1990, s 127). 

Upplevd normförenlighet är ingalunda ett objektivt fastställbart mått på för
enligheten med befintliga arbetssätt. Den är i högsta grad subjektiv vilket följ
aktligen ställer krav på kunskapsnivån. Kunskap om informationsteknik, eller 
den upplevda kunskapen, i småföretag har också visat sig påverka sprid
ningstakten på ett positivt sätt (Thong & Yap, 1995, s 360 f). Det skulle även 
vara möjligt att argumentera för att kunskap om informationsteknik är ett 
begrepp som är analogt med upplevd relativ fördel, eftersom kunskap om 
informationsteknik ofta relateras till kunskap om dess fördelar. 

8 Normförenlighet är en översättning från engelskans Compatibility, det begrepp som 
används av Rogers. Andra förslag på översättningar av begreppet är exempelvis 
jämförbarhet och kompatibilitet. Normförenlighet är dock det begrepp som enligt min syn 
bäst speglar det Rogers avser med compatibility. 
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Telefaxen är ett exempel på en lyckad lansering av kommunikationsutrustning, 
med en åtminstone förmodat hög grad av normförenlighet. Den kom som en 
innovation med en hög kompatibilitet med tidigare befintliga system, 
exempelvis brevpost. Procedurerna för att skriva ett brev eller ett dokument är 
de samma, men befordran från avsändare till mottagare är avsevärt snabbare 
med telefax än med traditionell brevpost. Idag är det fullt möjligt, och 
vanligare och vanligare, att inkorporera telefaxfunktioner i datorer med hjälp 
av modem och lämplig programvara. Detta har visat sig vara ett mycket vanligt 
första steg mot att använda datorer för extern kommunikation (Marshall, 
1994). Utvecklingstakten har visat sig vara betydligt snabbare än väntat, vilket 
kan relateras till att så s ent som 1989 betraktades telefaxen som så innovativ 
att den inte förväntades ersättas av någon annan teknik inom en överskådlig 
framtid (Lindberg, Holmlöv, Wärneryd, 1989, s 77). 

I exemplet ovan, där en isolerad process såsom brevbefordran till en extern 
mottagare betraktas, är normförenlighet sällan ett omedelbart problem. Pro
blemen uppstår snarare i de fall där mer avancerade och sofistikerade system 
baserade på informationsteknik ska implementeras. Kravet på normförenlighet 
kan i dessa fall rent av leda till en p aradoxal situation. Som sagt var bör en ny 
lösning vara kompatibel med befintliga arbetsrutiner, men å andra sidan menar 
de allra flesta normativa rekommendationer i litteraturen att en investering i 
informationsteknik skall baseras på en ambition att omforma och förändra ett 
företag. (Hayes & Jaikumar, 1988; Fiedler, Grover, Teng, 1995; Willoch, 
1994) En parallell till de tidigare nämnda klassiska diskussionerna inom orga
nisationsteorin kan dras, där frågan är om strategier styr strukturer eller om 
strategierna formas av befintliga strukturer. 

Kritik har framförts mot normförenlighet som ett mått för att förklara adop
tion av informationsteknik. Begreppet har funnits vara alltför ledningsorien-
terat och atomistiskt vid en diskussion om adoption bland sekundära använ
dare i en organisation. Sekundära användare, eller slutanvändare, har visat sig 
vara väldigt viktiga i implementeringsprocessen (Newell, Swan, Clark, 1993; 
Ives & Olson, 1984), även om de själva inte fattar det faktiska investerings
beslutet. En mer detaljerad uppsättning faktorer har föreslagits, som kan för
klara begreppet upplevd normförenlighet (Ramiller, 1994, s 12 ff): 

Ändamålsenlighet, som beskriver slutanvändarens uppfattning om teknikens 
lämplighet att stödja arbetsrutiner. 

Kunskap och kontroll\ vilket avspeglar kuns kapen om innovationen vilket i sin tur 
påverkar slutanvändarens upplevda möjlighet att behålla kontrollen över sin 
egen arbetssituation. 
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Denna faktor är på sätt och vis sammanlänkad med och även svår att skilja 
från nästa faktor: 

Erfarenhet och professionalism, som inrymmer kvaliteter i arbetssituationen såsom 
autonomi, kreativitet och variation, samt högte värderade egenskaper som 
prestige och arbetskvalitet. 

"Ledningens inflytande och gensva r; vilket adresserar upplevelser av teknikens ut
maning mot det uttalade normsystemet och vilka konsekvenser det får för 
ledningens sätt att hantera situationen. 

Förändringsstöd,\ en faktor som beskriver det förväntade stödet från organisa
tionen under den förändringsprocess som följer av introduktionen av ny tek
nik. 

Faktorerna är föreslagna i syfte att bidra med en förståelse för upplevelser 
bland slutanvändare. Hänsynstagandet är särskilt viktigt vid en diskussion om 
samstämmighet mellan kulturella värderingar och nya strategier och strukturer. 
Inte bara kulturella faktorer utan även individuella faktorer har föreslagits vara 
betydelsefulla i implementeringsprocesser där informationsteknik är inblandad 
(Zmud, 1979, s 975). Denna studie inbegriper dock inte individuella användare 
i företagen som analysnivå, utan företagsledaren. I små företag, med relativt få 
anställda, kan det mentala avståndet mellan företagsledaren och de anställda 
förväntas vara kortare än i större företag. Därför är det möjligt att anta att 
företagsledaren besitter en uppsättning värderingar som är mer eller mindre 
likvärdiga med slutanvändarnas värdesystem. 

rlvfDOTIVI OC!! UUI9IVÜDOTM1 

Observerbarhet är ett begrepp som avser möjligheten att i förväg uppmärk
samma en innovations karakteristika före ett eventuellt beslut om anskaffning. 
Provbarhet avser möjligheten pröva och utvärdera innovationen i en begrän
sad omfattning före det eventuella anskaffningsbeslutet. Begreppen har visat 
sig vara svåra att skilja å t som av varandra oberoende faktorer som påverkar 
adoptionstakten och är bägge starkt kopplade till användning hos förebilder. 
Provbarhet har dessutom föreslagits vara av mindre betydelse i organisatoriska 
kontexter, eftersom begreppet är kopplat till en risk för beslutsfattaren. 
(Moore & Benbasat, 1991, s 210) 

Föregångare spelar en betydande roll här, även om det inte är ett solklart fall 
av synlighet och observerbarhet. Den yngre generationen har visat sig vara en 
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viktig föregångare genom sin obesvärade användning av datorer, vilket har 
uppmuntrat företagsledare eller nyckelpersoner att själva arbeta med infor
mationsteknik (Doudikis, Smithson, Lybereas, 1994, s 18). 

IfmMwla hUmI iiiHipiiAim 

Komplexitet avser de upplevda svårigheterna att förstå sig på och använda sig 
av en innovation, vilket återigen aktualiserar kunskap som begrepp. Även 
komplexitet kan, åtminstone intuitivt, vara svårt att distinkt skilja från de öv
riga up plevda egenskaperna. Som tidigare har nämnts är kunskap ett centralt 
begrepp som kan relateras till både relativ f ördel och normförenlighet. Upp
levd komplexitet har visat sig vara starkt korrelerat till tidigare erfarenheter av 
användning av informationsteknik (Cale & Eriksen, 1994; Pennings & 
Harianto, 1992; Montazemi, 1988). Dessa observationer kan i allra högsta grad 
relateras till ovanstående diskussion om observerbarhet och provbarhet. 

Små företag har visat sig ha problem med anskaffning och användning av 
informationsteknik som en konsekvens av komplexitet. Riktlinjer och råd som 
riktas till företagsledare i små företag går ofta ut på att se anskaffning av 
informationsteknik som en process, utdragen över tiden. (Geisler, 1992) Det 
finns dock studier som visar på att tiden för anskaffning och implementering 
av informationsteknik bör kortas ned, för att undvika rutinisering av halv
färdiga lösningar (Tyre & Orlikowski, 1994). 

Komplexitet kan reduceras av t ex branschorganisationer i det mindre före
tagets miljö. Detta torde vara intressant för branschorganisationer att öka 
kunskapen om informationsteknik bland små företag för att stimulera sprid
ningen av informationsteknik (Swan & Newell, 1995). Det inflytande som 
branschorganisationer har eller kan ha kommer att diskuteras i kapitel 4. 

Som en avslutning av resonemangen kring upplevda egenskaper hos informa
tionsteknik går det att göra ett, om än tentativt och intuitivt, antagande att ett 
begrepp som kunskap kan vara mer fruktbart att använda sig av än flera lik
nande egenskaper som är svåra att separera från varandra. Kunskapen får 
också en central betydelse vid resonemangen om strategiska förhållningssätt. 
Betänk den diskussion som redovisades i kapitel 2, med en kedja av beslut, 
beslutens förutsättningar och deras konsekvenser. Konsekvenserna av ett 
beslut leder sedermera till förutsättningar för ett senare beslut. Oavsett om ett 
företag idag använder informationsteknik eller inte, så har entreprenören ett 
strategiskt förhållningssätt till tekn iken. Detta förhållningssätt kan alltså vara 
påverkat av tidigare användning. Erfarenheter av användning påverkar de 
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upplevda egenskaperna hos tekniken. Inte nödvändigtvis positivt, erfarenheter 
kan vara såväl positiva som negativa, men någon form av förändring av de 
upplevda egenskaperna bör en användning leda till. 

FÖRETAGSLEDARENS INMVIDKARAKTERISTIKA 

Företagsledarens roll i små företag är central vid anskaffning och användning 
av informationsteknik. Det har föreslagits att företagsledarens entusiasm är 
den enskilt viktigaste drivkraften för anskaffning av informationsteknik i små 
företag (Cragg & King, 1993, s 53 f). Diskussionen som här följer kommer att 
ta upp vissa aspekter på denna entusiasm. 

Den tid som företaget har ägts av den nuvarande ägaren har visat sig vara av 
betydelse för benägenheten att anskaffa informationsteknik. En studie i 
England har visat att anskaffningsbenägenheten tenderar till att vara högre i de 
företag som har ägts kortare tid än 10 år av den nuvarande ägaren (Kirby & 
Turner, 1993, s 23). En förklaring kan vara att en ny ägare kan ha en vilja att 
införa förändringar för att tidigt sätta sin personliga prägel på företaget. 

Tillväxtambitioner och entreprenöriella egenskaper kan förväntas inverka på 
benägenheten till anv ändning av informationsteknik. En aggressiv och inno
vativ entreprenör har en högre benägenhet att använda sig av informations
teknik som ett medel för tillväxt och utveckling av företaget (Schmidt, 1990, s 
68). Merparten av litteraturen som behandlar implementeringsprocesser pekar 
tydligt på behovet av en förändringsagent eller en aktör som är villig att kämpa 
för implementeringsprojektet. I ett litet företag är det möjligt att anta att det är 
företagsledaren som axlar manteln som förändringsagent eller kämpe. 
Egenskaperna hos en god kämpe är självförtroende, envishet, energiskt 
agerande och en benägenhet att hantera en kalkylerad risknivå (Martinsons, 
1993, s 32). Dessa egenskaper är helt i linje med de egenskaper som 
karakteriserar en individ med entreprenöriella egenskaper. 

Psykologisk teori har bidragit med ett antal teoretiska begrepp till e ntrepre-
nörskapsteorin. Två sådana begrepp, som har uppvisat en god korrelation med 
såväl tillväxtambitioner som med faktisk tillväxt är prestationsmotiv (nAch) och 
intern orientering (1-o-c)9. (Davidsson, 1989) nAch beskriver en individs strävan 
efter framgång och dennes motivation att överträffa normer och 
"standardframgång". 1-o-c avser en individs upplevda förmåga att påverka 
resultatet av händelser som i sin tur påverkar denna individ. 

9 nAch och 1-o-c är förkortningar härledda ur de engelska beteckningarna på begreppen, 
nämligen need for achievement och locus of control 
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Ett antal testade mätinstrument finns för att mäta entreprenöriella egenskaper. 
Davidsson (1993) har definierat ett index för att mäta generella ent
reprenöriella egenskaper. Han kallar indexet för EVI, Entreprenörs Kärde-
Jndex, vilket består av 11 punkter från en skala baserad på bla. nAch och l-o-
c. Indexet är framförallt avsett att användas för att förutsäga en sannolikhet att 
starta företag, för att skilja entreprenörer från de som överhuvudtaget inte kan 
tänka sig att starta ett företag. Indexet är därför inte tillämpligt till sin he lhet i 
denna studie, eftersom vissa punkter avser tex. "acceptans av kapitalism". 
Inställningen till pengar är mer användbar för att identifiera potentiella 
företagsstartare än för att fastställa en företagsledares benägenhet att använda 
informationsteknik i sitt företag. 

Konkurrensinriktning är ytterligare ett begrepp som har visat sig ha en förkla
ringsgrad på entreprenöriella egenskaper. (Davidsson, 1996) Begreppet är på 
sätt och vis analogt med nAch, men konkurrensinriktning avser konkurrens 
gentemot andra individer. nAch avser snarare strävan att lyckas bättre än 
normer och standarder. 

EVI innefattar även mått på en individs benägenhet till förändring, förändrings
vilja. Detta kan jämföras med ett annat index, företagsledarens innovativitet0 som 
har visat sig ha en god korrelation med adoption av informationsteknik 
(Thong & Yap, 1995). Företagsledarens innovativitet är ett begrepp som avser 
företagsledarens benägenhet att söka nya lösningar och alternativ för företa
gets agerande. Motsatsen, d.v.s. en företagsledare med låg nivå av innovativi
tet, är en företagsledare som ständigt använder gamla beprövade lösning som 
han förstår sig på. Tidigare diskussioner har adresserat ett problem med 
normförenlighet och en paradox med förändring å ena sidan och stabilitet å 
andra sidan. Om en informationsteknisk lösning, som är ny för företaget, ska 
introduceras är en innovativ företagsledare att föredra. Normförenlighet är 
uppenbarligen ett begrepp som inte är direkt viktigt för den innovative före
tagsledaren. Det kan rent av vara möjligt att ifrågasätta betydelsen av upplevd 
normförenlighet som indikator, vid diskussioner kring små företag med strä
van efter tillväxt. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de individuella egenskaperna har en 
betydelse för de förhållningssätt som entreprenören har till informations
teknik. Betydelsen är dels direkt, men även indirekt. Resonemangen i detta 
kapitel visar på att all del ar av den upplevda situationen kan förväntas vara 
präglade av de individuella egenskaperna hos den som upplever situationen. 

10 Begreppet företagsledarens innovativitet är en översättning av CEO Innovativeness. 

63 



KONKLUSION 

Som jag ser det kan ett proaktivt strategiskt val att använda informationsteknik 
först och främst baseras på ett par huvudanledningar. För det första kan 
informationsteknik vara en helt nödvändig ingrediens i företagets affärsidé och 
kärnkompetens. I det fallet är utvärderingen av handlingsalternativen tämligen 
enkel och valet faller naturligt. Ett annat fall är då företaget befinner sig i en 
situation där någon form av utveckling av verksamheten faller sig nö dvändig. 
Då kan informationsteknik eventuellt vara ett verktyg och problemlösning i 
den strategiska planen. 

För att informationsteknik ska introduceras som en konsekvens av ett strate
giskt val krävs det att informationsteknik upplevs som ett handlingsalternativ 
mer fördelaktigt än andra alternativ. Det måste finnas en överensstämmelse 
med de problem som ska lösas eller de möjligheter som ska mötas. Vidare 
måste även den mer grundläggande synen på informationsteknik vara sådan att 
lösningen upplevs som tillfredsställande. Beslu tsfattarens individkarakteristika 
påverkar också benägenheten att använda sig av ny teknik som strategiska 
verktyg i företaget. Dels genom en direkt påverkan, men även genom att de 
individuella egenskaperna påverkar det sätt som beslutsfattaren upplever den 
kontext vari beslutet fattas. 
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4 
Användning av 

informationsteknik -
adaptiva förklaringar 

KAPffTELÖVERSIKT OCH CENTRALA BEGREPP 

I detta kapitel redovisas teoretiska resonemang som beskriver betingelser som 
kan ligga till g rund för reaktiva ageranden i företaget. En grov, men ända
målsenlig indelning i interna och externa förhållanden ligger till grund för ka-
pidet. Under dessa två rubriker sker ytterligare en indelning i strukturella be
tingelser och sociala betingelser. För de interna förhållandena innebär detta en 
distinktion mellan faktorer som kan relateras till traditionella struktur
betingelser och exempelvis kulturen i företaget. Den externa situationen delas i 
sin tur in i betingelser som relateras till exempelvis kundstruktur och beting
elser som exempelvis förklaras med ett institutionellt perspektiv. 

Gränsdragningen mellan strukturella och sociala betingelser kan tyvärr i vissa 
fall vara något flytande, eftersom sociala och strukturella betingelser som regel 
påverkar varandra i ett samspel. Traditionellt sett brukar reaktioner på omgiv
ningen och ett deterministiskt synsätt ta ett ontologiskt ställningstagande i att 
omgivningen är objektivt fastställbar. I kapitel 2 fördes en diskussion kring 
detta. Det är viktigt att komma ihåg, på basis av diskussionen i kapitel 2, att de 
betingelser som beskrivs här får inflytande genom den mening som be
slutsfattaren tillskriver betingelserna. 
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INTERNA FÖRHÅLLANDEN 

Företagets storlek är en variabel som i princip alltid inkluderas i studier av 
företag där strukturella egenskaper diskuteras. Det är möjligt att anta att stor
lek inkluderas av bekvämlighetsskäl eftersom antal anställda, totala tillgångar 
eller andra kvantitativa mått på företagets storlek är relativt enkla att fastställa. 
Å andra sidan; är storlek verkligen en direkt indikator eller en indikator för ett 
antal underliggande latenta determinanter? Rogers belyser problemet med 
följande kommentar: 

Good-bje si%e. Or at least turn it over; and see what lies under
neath. 

(Rogers, 1983, s 359) 

Det finns ett antal karakteristika, vars förändring direkt kan härledas från en 
förändring i företagets storlek. Följande förändringar av organisationers ka
rakteristika kan förväntas följa med en ökning av företagets storlek (Daft, 
1988, s 185): 

• En ökning av antalet ledningsnivåer (vertikal komplexitet) 
• En ökning av antalet uppgifter och avdelningar (horisontell komplexitet) 
• En ökad specialisering av arbetsuppgifter och funktioner 
• En högre grad av formalisering 
• En högre grad av decentralisering 
• En lägre andel toppadministration i förhållande till det totala antalet an

ställda 
• En högre andel teknisk stöd- och stabspersonal 
• En högre andel kontors- och underhållspersonal 
• En större mängd skriftlig kommunikation och dokumentation. 

En förändring i storlek innebär inte alltid a tt dessa egenskaper förändras, en 
liten organisation med låg komplexitet behöver inte nödvändigtvis öka sin 
komplexitet vid en ökning av företagets storlek. Detta är dock inte ett problem 
i denna studie, eftersom syftet inte är att finna direkta kausala samband mellan 
de olika faktorerna. Avsikten är att identifiera och analysera strategiska 
förhållningssätt till informationsteknik. De strukturvariabler som används ska 
användas som relevanta och konkreta indikatorer på olika förhållningssätt. Om 
storleken kan användas som indikator, oavsett om det är direkt eller latent, 
tillför det diskussionen ett bidrag. Det kan som sagt också ligga till så att 
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företag med samma storlek ändå visar olika kom plexitet och därför kategori
seras olika i analysen. 

Ovanstående resonemang är generella resonemang kring storlek och struktur. 
Det har föreslagits, mer konkret inriktat mot användning av informations
teknik, att större organisationer har en högre grad av variation i uppgifter och 
större organisatoriskt glapp11 och är därför mer benägna att använda informa
tionsteknik (Lind, Zmud, Fischer, 1989, s 162). 

Storleken kan även inverka på andra sätt. Anskaffning och användning av in
formationsteknik kräver som regel en omfattande förbrukning av olika resur
ser. En ofta nämnd anledning till a tt mindre företag är mindre benägna att 
använda informationsteknik är att de saknar finansiellt utrymme för den typen 
av investeringar (Doudikis, Smithson, Lybereas, 1994, s 20; Cragg & King, 
1993, s 55; Montazemi, 1988, s 254). Det är ett allmänt problem för små 
företag, inte bara vid investeringar i informationsteknik, utan vid alla investe
ringar. 

Det mindre företagets ålder kan påverka benägenheten att använda informa
tionsteknik som ett medel för strategisk utveckling. Ett yngre företag kan antas 
ha en mer utvecklad benägenhet att ta till sig infor mationsteknik än ett äldre 
företag. Det kan förklaras av det faktum att ett äldre företag har etablerat 
rutiner med inbyggda motstånd mot förändringar. Det yngre företaget är inte 
lika fastlåst i gamla strukturer som det äldre företaget och kan därför vara 
öppnare för nya lösningar (Palvia & Neo, 1993, s 33). 

Utbildningsnivån i företaget har visat sig vara en determinant för använd
ningsgrad av informationsteknik. Ju högre utbildningsnivå bland ledning och 
personal, desto högre benägenhet att använda sig av informationstekniska 
applikationer (Stokman & Docter, 1987, s 225). Detta kan även ses som en 
annan sida av begreppet komplexitet som diskuterats tidigare. En hög utbild
ningsnivå kan tänkas reducera den upplevda komplexiteten hos en informa
tionsteknisk applikation. 

På vilket sätt används då informationsteknik för att hantera olika strukturbe
tingelser? Om informationsteknik används internt är det för att stödja kom
munikationskanaler och processer, vilka i sig används för såväl organisering av 
aktiviteter som utförandet av aktiviteterna. Interna kommunikationskanaler 
används vanligen för fyra huvudsakliga syften (Kreps, 1990, s 269): 

11 Begreppet organisatoriskt glapp är en fri översättning av det engelska begreppet organisational 
slack. 
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• Att sprida och stödja mål, regler och formella procedurer inom organisa
tionen. 

• Att koordinera aktiviteter för att utföra organisationens uppgifter. 
• Att tillhandahålla information till ledningen om status i organisationens 

aktiviteter och huruvida instruktioner är adekvata. 
• Att socialisera organisationens medlemmar i organisationens kultur. 

En reduktion av organisationens komplexitet brukar vara ett vanligt argument 
för introduktionen av informationsteknik. En sådan reduktion uppnås sällan, 
informationsteknik har exempelvis möjliggjort fler tryckta dokument än nå
gonsin tidigare möjligt. Visionen om det papperslösa kontoret har tyvärr inte 
infriats. Istället har införandet av informationsteknik ofta ökat komplexiteten i 
organisationer. (Keen, 1991, s 98) Dessa fall är dåliga exempel på införande av 
informationsteknik där ledningen har låtit tekniken överta kontrollen över 
procedurer. Det har visat sig att en stark konsistens mellan strukturell sofisti-
kation och informationsteknik är nödvändig för att uppnå en positiv effekt på 
organisationens prestanda. (Raymond, Peré, Bergeron, 1995, s 12 f) 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de adaptiva förklaringarna till den 
interna situationens betydelse för de strategiska förhållningssätten verkar vara 
mer applicerbara än de entreprenöriella förklaringarna. System-struktur-synen 
är också ett synsätt som präglas av deterministiska drag snarare än volunta-
ristiska. En väl utbredd uppfattning är att designen av ett informationssystem 
bör ske i samklang med de strukturer i organisationen som ska stödjas av 
informationssystemet. 

Sodala betingelser 

De interna faktorer som traditionellt sett förknippas med reaktiva beteenden 
är sådana som är objektivt fastställbara. Diskussionen i kapitel 2 berörde just 
objektivitet kontra subjektivitet. Den subjektiva upplevelsen av en situation 
konstaterades där vara viktigare som påverkan på de strategiska förhållnings
sätten än objektivt fastställbara indikatorer. De olika strukturella egenskaper 
som diskuterats i detta avsnitt hittills är av den karaktären att de går att fast
ställa objektivt, t.ex. ålder och storlek. Det finns dock andra faktorer som 
förknippas med den interna situationen och påverkar handlingsutrymmet för 
en beslutsfattare. 

En satsning på informationsteknik i ett företag syftar till a tt skaffa instrument 
och redskap för att hantera information och kommunikation i företaget. In
formationsteknik skapar inte i sig kommunikation, utan det är det beteende 
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som aktörer i organisationen uppvisar som leder till kom munikation. Det är 
dock inte helt kristallklart, eftersom en introduktion av informationsteknik 
faktiskt ofta leder till ändrade beteenden. Jag vill ändå hävda att dessa ändrade 
kommunikationsbeteenden inte skulle aktualiserats utan viljan o ch agerandet 
hos individer i en organisation. 

Även om "contingency"-teoretiska resonemang har kritiserats i studier av 
struktur och informationsteknik (Raymond, Peré, Bergeron, 1995), så kan 
dessa resonemang kring organisatoriska betingelser vara på sin plats. Vid 
diskussioner kring utrymmet för förändring kan en enkel modell användas, 
som inbegriper företagets situation, organisationsstruktur och de dominerande 
idéerna i organisationen (Normann, 1975, s 33 f). 

Figur 4.1. Normanns Grundläggande organisationsmodell. (Normann, 
1975, s 33) 

Individer kommer att använda sig av ett verktyg som kan möjliggöra nya sätt 
att kommunicera, om de finner det lämpligt att använda sig av verktyget. I ett 
sådant fall har inte informationsteknik i sig ändrat kommunikationsmönstren. 
Informationsteknik har uppträtt som ett stöd för en latent behövd, men tidi
gare ej möjlig, struktur. En samklang mellan de dominerande idéerna och ett 
nytt strukturellt system är nödvändig för att implementeringen av systemet ska 
lyckas. Ett starkt engagemang i alla organisationens nivåer har visat sig vara en 
kritisk faktor i den här typen av organisatorisk förändring (Newell, Swan, 
Clark, 1993, s 15). 

Kommunikationsbeteendet mellan individer i en organisation kan även be
traktas kontextuellt, vilket visas i Figur 4.2. 

Informationssystemet inkluderas i strukturfaktorn. Modellen antyder att det 
alltid föreligger en konsistens mellan kommunikationsbeteende och den kon
text som kommunikationen sker i. Beteenden påverkas av kontexten som i sin 
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tur påverkas av kommunikationsbeteenden. Ett informationssystem bör därför 
vara anpassad till att fungera i och stödja kontexten som helhet. (Fisher, 1993) 

Uppgifternas 
Or^ar ' 

sir 
ocfc 

Gruppen* lcarafclöfi$iflca 
Organisatoriska kontextfaktoror 

Figur 4.2. Kommunikation i kontext. (Fisher, 1993) 

En modell för en system-struktur-syn på införandet av informationsteknik i en 
organisation har föreslagits av Orlikowski & Robey (1991) där olika samband 
mellan institutionella egenskaper, individuella aktörer och informationsteknik 
har identifierats, se Figur 4.3. 

Figur 4.3. Strukturell modell av informationsteknik. (Orlikowski & Robey, 
1991, s 152) 

Enligt Orlikowski & Robey påverkar de tre delarna varandra i ett samspel där 
det är svårt att avgöra vilken del som kan betraktas som oberoende och vilken 
som är beroende. Informationsteknik kan vara en konsekvens av agerandet 
hos individuella aktörer (pil a). E tt sådant resonemang är i och för sig att be-

Institutionella 
egeneL.ar,Qr 

I nformationsteknik 

Individuella 
aktörer 

70 



trakta som ett voluntaristiskt synsätt, med individen som analysnivå. Med or
ganisationen som analysnivå kan det dock förklaras som organisationens re
aktion på interna omständigheter. Tekniken i sig påverkar såväl de enskilda 
individerna (pil b) som de institutionella egenskaperna (pil d). Handlingsut
rymmet för de enskilda individerna påverkas i sin tur av de institutionella 
egenskaperna. 

En brist i modellen är att de institutionella egenskaperna innefattar såväl 
organisationens strukturella egenskaper som yttre kontextuella faktorer. Det 
görs ingen åtskillnad mellan yttre och inre institutionella faktorer, vilket kan 
betraktas som en brist, eftersom informationsteknik ofta används som en 
teknik för att överbrygga organisatoriska gränser. 

Orlikowski & Robeys modell kan helt klart jämföras med den grundläggande 
organisationsmodellen i Figur 4.1. Den är främst avsedd att spegla individuella 
organisationer som analysnivå, där begreppet aktörer avser enskilda individer 
inom organisationen. Det är dock fullt möjligt att tankemässigt överföra mo
dellen till en högre analysnivå, där aktörer definieras som enskilda företag och 
institutionella egenskaper avser aggregat av företag. Modellen baseras dess
utom på teoretiska resonemang om sociala strukturer formulerade av Giddens, 
som diskuterade samhällen som helhet och de sociala strukturer som 
uppträder i dessa. 

De sociala fak torer inom organisationen som har inflytande på de strategiska 
förhållningssätten är knutna till kulturella och institutionella resonemang. En 
innovativ miljö inom organisationen kan med säkerhet påverka företags
ledarens strategiska förhållningssätt till informationsteknik. Upplevelsen av 
kulturen och den institutionella miljön som företaget utgör är också i detta fall 
beroende av den individ som upplever den. Återigen kan det vara svårt att 
diskutera kontexten oberoende av den individ som upplever och påverkar 
kontexten. Vidare är det i vissa fall även svårt att skilja den inre och yttre 
kontexten från varandra, eftersom de olika delarna av kontexten påverkar 
varandra i ett samspel. Nästa avsnitt kommer att beskriva olika karakteristika i 
omgivningen som kan påverka företagets agerande. 

Som tidigare har konstaterats, i kapitel 2, är påverkan från omgivningen en 
central del i synen på hur organisationer agerar. En diskussion om omgiv
ningens påverkan leder dock oundvikligen till en del definitionsproblem. Ef
tersom ett företag är en del av sin omgivning och ett ömsesidigt beroende 
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föreligger, går det då att definiera externa omständigheter med klara gränser till 
företaget i sig? Begreppet imagnära or ganisationer12 (Hedberg et al, 1994) ak
tualiseras allt oftare. Det konstateras i dessa resonemang att allt fler viktiga 
funktioner i ett företag hanteras utanför de traditionella gränserna för företaget 
som juridisk enhet. Ofta definieras ett företag i termer av dess affärsidé. Flera 
små företag arbetar i nätverk där deras mission i huvudsak består i att stödja 
ett större företags affärsidé tillsammans med andra små företag. 

Frågan är då om inflytandet från andra företag som stöder samma affärsidé 
ska betraktas som externa eller interna omständigheter. Gränsdragningar 
mellan olika företag blir allt mer flytande som en konsekvens av ömsesidigt 
beroende med omgivningen (Clegg, 1990). Gränsdragningen är dessutom 
beroende av det aktuella fenomen som studeras. Om exempelvis lagstiftad 
reglering av datahantering fokuseras är helt andra delar av omgivningen in
tressanta än om relationer i leverantörsnätverk studeras. Element i omgiv
ningen som i vissa problemställningar inkluderas i ett system betraktas som 
omgivningsfaktorer i andra problemställningar (Scott, 1992, s 126 f). 

Avsikten är inte att avsluta denna diskussion här, men medvetenheten om 
problematiken är dock viktig. I denna studie kommer omgivningsfaktorer att 
definieras som inflytande från omgivningen utanför företaget som juridisk 
person. Ett undantag från detta är ägare, företagsledning och anställda i orga
nisationen. 

KumtetnikturMis betydelse 

Ett inte alltför ovanligt sätt att klassificera företag är genom deras branschtill
hörighet. I syfte att klassificera små företag i en studie av informationsteknik är 
det dock betydligt mer intressant hur ett företag gör affärer, än vad för slags 
affärer de gör. (Sawhney, 1993, s 143) Företaget är inbegripet i olika transak
tioner med aktörer i omgivningen, som strukturellt kan te sig olika. Dessa 
strukturella skillnader ger upphov till helt olika behov av tekniska lösningar för 
att hantera transaktionerna. Inom varje enskild bransch finns det skillnader 
och därför kan det finnas större likheter mellan företag i olika br anscher med 
liknande kundstruktur, än inom branschen. 

Informationsteknik brukar ofta betraktas som en gränsöverskridande teknik. 
En första tänkbar situation är det företag som har en vidsträckt geografiskt 
spridd kundkrets, se Figur 4.4. Ett företag som befinner sig i en situation med 

12 Virtuella organisationer är ett annat begrepp som avser samma fenomen. 

72 



kunder som har en stor geografisk spridning kan tänkas uppfatta situationen 
som ohållbar utan ett informationssystem som löser problemet. 

Figur 4.4. Företaget med en spridd kundkrets. (Sawhney, 1993, s 144) 

Exemplet med den spridda kundkretsen visar dock på en situation som har 
relativt enkla relationer med omgivningen. Små företag är ofta inblandade i 
betydligt mer komplexa leverantörssystem, se Figur 4.5. En övervägande del 
av litteraturen inom industriell marknadsföring behandlar nätverksteoretiska 
resonemang. Nätverket som sådant och dess struktur definieras av kopp
lingarna mellan företagen och det kontinuerliga flödet av information mellan 
aktörerna i nätverket (Thorelli, 1986). Utvecklingen av affärsnätverk under de 
senaste åren har dessutom konstaterats vara beroende av användningen av 
informationsteknik (Freeman, 1991, s 509). 

Det är inte alls ovanligt att en första introduktion av informationsteknik i små 
företag sker på initiativ av ett större företag13. (Dabinett & Graham, 1994, s 
615) Det mindre företaget är ofta helt beroende av det större företaget och 
måste införa samma informationssystem som det större företaget. Om inte det 
mindre företaget anpassar sig, k ommer relationen sannolikt att upphöra. En 
sådan situation är ett klart exempel på tvingande isomorfism, som diskuterades 
i kapitel 2. Denna tvingande situation kan ofrånkomligen leda till problem med 
entreprenörens uppfattningar om situationen. Definitionen av den "sanne 
entreprenören" är just individualism, oberoende och svårigheter med att 

13 Detta uttalande kan i sig vara en aning förvirrande, eftersom flera små företag faktiskt är 
spjutspetsar och förebilder i det informationstekniska fältet. Spontant känns det dock mer 
giltigt för "traditionella" branscher, såsom t.ex. tillverkningsindustri. 
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underordna sig i hierarkiska system. Det är inte heller ovanligt att små 
företagare känner sig begränsade och hämmade av att inordna sig i ett större 
företags sofistikerade informationssystem. (Beck, 1990, s 18) Här aktualiseras 
återigen de individuella egenskaperna hos beslutsfattaren. Den mening som 
individen ger en omgivningsbetingelse, i detta fall en påtryckning från ett 
större företag, avgör om betingelsen föranleder en reaktion. En möjlig reaktion 
är trots allt att inte ge efter för påtryckningen och istället söka andra kunder på 
avsättningsmarknaden. Resonemanget i kapitel 2 som rörde kritiken mot att se 
verkligheten som någonting objektivt fastställbart stärks i och med detta. 

Figur 4.5. Små foretag kopplade till ett sofistikerat informationssystem i 
ett större foretag. (Sawhney, 1993, s 145) 

Små företag kan även vara en del av en koncern med ett antal udokaliserade 
enheter, se Figur 4.6. Procedurerna i samband med udokaliserade enheter kan 
vara väldigt komplexa med lagerinventeringar, logistik, produktionsplanering 
o.s.v. I ett flertal fall skulle inte udokaliseringar till perifera reg ioner vara möj
liga o m inte avancerad telekommunikation och informationsteknik fanns till
gänglig. (Sawhney, 1993, s 146) 

Dessa olika situationer med varierande kundstrukturer har ett gemensamt 
tekniskt problem. Kommunikationen mellan företaget och dess omgivning är 
som regel krävande. Det krävs framförallt att de aktörer som ingår i ett kom
munikationssystem arbetar med standardiserade gränssnitt, vilket inte alltid är 
fallet. (Dopping, 1992, s 20 f) 
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Figur 4.6. Utlokaliserade kontor och arbetsställen. (Sawhney, 1993, s 147) 

£M4 ISM*«* I an Halli svctem 

De ovanstående resonemangen om kundstrukturer inbegriper naturligtvis so
ciala system, eftersom de innefattar relationer mellan företag. Särskilt resone
mangen om nätverk ovan är ett exempel på sådana relationer. I detta avsnitt 
redovisas dock resonemang som rör företag på en mer aggregerad nivå. Kun
derna har definierats som viktiga aktörer i påverkan på företaget, följande dis
kussioner avser att identifiera andra aktörer i miljön som kan ha ett inflytande 
på företagets agerande. 

För att kunna definiera relevanta aktörer i företagets omgivning måste först 
omgivningen i sig definieras. En utgångspunkt för en sådan definition är att 
betrakta de små företagen som delar i ett organisatoriskt fält eller en popula
tion. Det är två begrepp som är centrala inom institutionell teori och popula-
tionsekologiska resonemang. 

Inom institutionell teori hävdas att företag liknar varandra genom en process 
benämnd isomorfism. Olika kollektiva handlingsmönster inom det organisato
riska fältet, baserade på myter och gemensamma föreställningar om verklig
heten leder till att företagen i faltet tenderar att anta liknande form. Popula-
tionsekologiska teorier bygger på att likhet uppnås genom naturligt urval i en 
konkurrensinriktad situation. Om inte ett företag "passar in" i populationen 
faller det offer för naturligt urval. 
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Oavsett vilken teoretisk ansats som väljs för att förklara varför företag liknar 
varandra inom fält eller populationer baseras de på en ständig påverkan från 
omgivningen. Jag kommer fortsättningsvis att använda begreppet populationer 
för att beskriva en relevant omgivning. Populationen utgörs av organisationer 
med någon form av kopplingar och/eller strukturella likheter. Populationen 
innefattar även de organisationer som påverkar eller påverkas av de 
organisationer som liknar varandra. 

Denna typ av argumentation öppnar naturligtvis för kritik, eftersom jag inte 
ansluter till ett enskilt traditionellt teoretiskt perspektiv. Institutionell teori 
fokuserar de myter, politiska processer och föreställningar som leder till att 
företag liknar andra företag. Populationsekologi tar sin utgångspunkt i 
konkurrens som leder till att vissa företag dör, medan andra överlever genom 
en anpassning till en "optimal" form för överlevnad i konkurrensen. Det 
primära intresset i denna studie är dock de enskilda företagens relation med 
omgivningen. Å andra sidan är mekanismerna bakom påverkan på en aggre-
gerad nivå, varför jag finner det svårt att positionera dessa resonemang gen
temot ett enstaka perspektiv. En population av organisationer är en konsek
vens av ageranden mellan organisationer och fungerar därför som begrepp vid 
en diskussion kring relationer mellan organisationer (Aldrich, 1992, s 18 f). 
Som det konstaterades i kapitel 2 kommer inte heller perspektiven i sig att 
ligga til l grund för analyser längre fram utan de fungerar snarare som utgångs
punkter för det teoretiska arbetet. 

Populationen kan inkludera företag inom en traditionell branschdefinition eller 
företag inom samma värdeförädlingskedja med leverantörer, konkurrenter och 
kunder. Den kan även inkludera andra företag, utanför värdeförädlingskedjan, 
men med andra likheter inom ett organisatoriskt eller tekniskt fält. Vidare kan 
även myndigheter, branschorganisationer och andra offentliga organisationer 
ha en inverkan på populationen. En modell för en population föreslås i Figur 
4.7. 
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•
Små företag i ett 
leverantörsnätverk 

I I S må företag »nom 
— samma population 

•
Myndigheter och andra 
organisationer inom eller 
utanför samma population 

•
Ett stort företag i samma 
bransch, nätverk eller 
population 

Figur 4.7. Påverkan på små företag inom en population. 

Nätverk, såväl formella som informella, har tidigare konstaterats spela en be
tydande roll för företagets agerande. Det kan röra sig om affärsnätverk, nät
verk för FoU o.s.v. Påverkan från andra mer eller mindre jämbördiga företag 
illustreras av pil A i figuren. En hög nivå av innovativa egenskaper i ett nätverk 
har positivt inflytande på de innovativa egenskaperna på ett enskilt företag i 
nätverket (Freeman, 1991, s 501). I ett jämbördigt förhållande mellan 
företagen sker institutionalisering genom härmande isomorfism. Förebilder i 
en innovativ miljö har onekligen en positiv inverkan på det enskilda företaget. 

Andra företag, utanför själva nätverket, kan också ha ett inflytande, vilket visas 
i pil B och D. Ett stort företag kan, som tidigare nämnts fungera tvingande 
men även som förebild. Så är även fallet för små företag utanför nätverket, 
men inom populationen. Slutligen illustrerar pil C det inflytande som 
myndigheter eller andra organisationer kan ha genom lagstiftning eller råd
givning o.s.v. 

Politiska regleringar har visat sig vara viktiga för innovationer i små företag 
(Finan, Langworthy, Fox, 1990, s 700) vilket i sig kan förklaras med ett insti
tutionellt perspektiv. Det är dock viktigt att komma ihåg att en institutionali
serad miljö inte bara kan tjäna som en drivkraft för innovationer, utan även 
som en hämmande faktor på ett paradoxalt sätt: 
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Innovations must not only adapt to existing organisational and in
dustrial arrangements, but they also transform the structure and 
practices of these environ ments. The stratège problem for institutio
nal leaders is one of creating an infrastructure that is conductive to 
innovation and learning 

(Van de Ven, 1986, s 605) 

Det är uppenbart att spridningen av informationsteknik i en institutionaliserad 
miljö kan vara långsam beroende på tröghet, om inte de institutionella ledarna 
finner det nödvändigt att använda informationsteknik för att stödja en 
innovativ miljö. 

KONKLUSION 
Detta kapitel har redogjort för olika tänkbara faktorer som kan ligga till grund 
för ett reaktivt agerande som leder till användning av informationsteknik. Såväl 
strukturella egenskaper som sociala betingelser både inom och utanför 
företaget har identifierats. En viktig utgångspunkt är att dessa betingelser 
påverkar beslutsfattaren genom att denne tilldelar betingelserna någon form av 
mening. En situation måste upplevas som inflytelserik före den får inflytande. 
I och med detta kan vissa av resonemangen i detta kapitel kännas analoga med 
resonemang i det föregående kapitlet, vilket i sig är oundvikligt. Syftet med 
uppdelningen har dock varit att strukturera den teoretiska referensramen i två 
delar, som representerar två olika syner på agerande, proaktivt och reaktivt. I 
det följande kapitlet redovisas en undersökningsmodell, baserad på referens
ramen, som i sin tur styr den empiriska datainsamlingen. 
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5 
En 

undersökningsmodell 
ÖVERSIKT 

En teoretisk referensram för studien har presenterats i de två föregående 
kapitlen. Diskussionerna i dessa två kapitel fungerar som plattform för under
sökningsmodellen som redovisas i detta kapitel, som i sin tur fungerar väg
ledande i enkätutformning och analys. Inledningsvis presenteras syftet med 
modellen, varpå en stegvis uppbyggnad av modellen presenteras. Avslut
ningsvis presenteras en generell modell som ligger till grund för de fortsatta 
empiriska studierna. 

SYFTET MED MODELLEN 
En undersökningsmodell kan ha ett antal olika syften. Ofta används modeller 
på ett traditionellt deduktivt sätt där en teoretiskt grundad modell testas ge
nom empiriska observationer. En sådan modell innehåller som regel kausala 
relationer och hypoteser om förhållanden. De empiriska studierna antingen 
verifierar eller falsifierar dessa hypoteser. Så är inte fallet i denna studie. 

De önskade utfallen av en analys måste betänkas för att kunna diskutera syftet 
med en modell. Den analytiska ansatsen i denna studie är klassifikatorisk till 
sin natur. Syftet med studien är att analyser olika strategiska förhållningssätt till 
informationsteknik, för att uppnå detta krävs i första skedet en klassifikation 
av företagsledarna. Den teoretiska referensramen i kapitel 3 och 4 har inte 
syftat till att finna relationer mellan teoretiska begrepp som senare ligger till 
grund för testbara hypoteser. Syftet med referensramen har istället varit att 
identifiera olika begrepp som kan bidra till fö rklaringen av olika strategiska 
förhållningssätt till informationsteknik. Begreppens inbördes relationer är inte 
av ett primärt intresse för populationen som helhet av i synnerhet en orsak. 
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Den inledande klassifikatoriska ansatsen bottnar i ett antagande om att små 
företag som population kan indelas i ett antal grupper som uppvisar likhet 
inom grupperna och olikheter mellan grupperna. Detta innebär att det är 
möjligt att inom varje grupp för sig resonera kring relationer mellan teoretiska 
begrepp. 

Problemet är att de olika grupperna sannolikt representeras av olika relationer 
mellan begreppen. Därför är det inte möjligt att förklara strategiska förhåll
ningssätt till informationsteknik bland alla små fö retag med en generell modell. 
För att möjliggöra en förklaring av strategiska förhållningssätt krävs därför en 
inledande klassifikation, där den förklarande ambitionen i studien efterlevs 
genom förklaringar inom ramen för var och en av de identifierade grupperna 
av företag. 

Den generella modell som presenteras ska därför istället ses som en koncep-
tuell modell som identifierar relevanta teoretiska begrepp som kan tjäna som 
utgångspunkt för de empiriska studierna. Därför kan diskussionen i detta ka
pitel ses som en konklusion av de två föregående kapiden med syftet att iden
tifiera relevanta begrepp, snarare än att lista ett antal hypoteser som ska testas. 

EN STEQVIS UPPBYGGNAD AV EN MODELL 
Först av allt ka n det vara lämpligt att rekapitulera syftena med studien, som 
definierades i kapitel 1 : 

Huvudsyftet med denna studie är att definiera och analysera olika 
strategiska förhållningssätt till informationsteknik bland företagsledare i 
småföretag. 

För att uppnå detta syfte identifierades fyra delsyften enligt följande: 

• Att identifiera faktorer som kan användas för att förklara skillnader; avseende förhåll
ningssätt till informationsteknik, mellan olika små företag. 

• Att gruppera de små företagen på basis av de t idigare identifierade faktorerna. 

• Att beskriva karakteristika för grupperna av små företag och att beskriva skillnaderna 
mellan grupperna. 

• Att förklara orsakerna t ill olika grader av användning av informationsteknik inom 
grupperna av små företa g och därigenom kunna identifiera och förklara olika strategiska 
förhållningssätt till informationsteknik. 
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Den modell som slutligen redovisas ska, för att syftet ska kunna uppnås, först 
av allt visa på ett antal variabler som kan användas för klassindelning och 
framförallt kunna avgöra klasstillhörighet för ett objekt. Detta är dock inte det 
enda som modellen ska bidra med. Efter det att klassifikationen är genomförd 
ska analysen dessutom förklara orsaker till spridning av informationsteknik 
inom de olika grupperna för att slutligen medge en analys av de olika stra te
giska förhållningssätten till informationsteknik. En enkel generell modell för 
en klassifikation skulle kunna se ut som visas i Figur 5.1. 

Figur 5.1. En enkel, generell modell över ett antal faktorer som påverkar 
klasstillhörighet. 

I Figur 5.1 ingår ett antal, n stycken, faktorer som alla bidr ar till att förklara 
vilken klasstillhörighet ett objekt ska tilldelas. Efter den teoretiska genom
gången i kapitel 3 och 4 är det dock svårt att direkt redovisa en sådan enkel 
modell för studien. De två teoretiska kapitlen har visat på olika typer av för
klaringar till varför ett företag kan använda sig av informationsteknik och 
därmed också olika möjliga strategiska förhållningssätt till informationsteknik. 
Framförallt ligger en problematik med att de begrepp som identifierats inte är 
direkt mätbara. Istället kan de snarare betraktas som latenta variabler, vilka i 
sig inte är direkt mätbara, men möjliga a tt indikera via andra direkt mätbara 
variabler. Syftet med undersökningsmodellen är att först identifiera de faktorer 
som kan ligga till grun d för en klassificering oc h därefter att utnyttja dessa 
faktorer för att analysera de olika strategiska förhållningssätten till info rma
tionsteknik inom grupperna. 
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I kapitel 3 diskuterades användning av informationsteknik som en konsekvens 
av proaktiva ageranden eller strategiska val. En konklusion av det kapitlet visas 
i Figur 5.2 som utgör en första delmodell. 

IrK k̂arakleristftca 

informationsteknik 

Upptevdaegenskaper 
hos Informaîionsteknîk 

Figur 5.2. Strategiska förhållningssätt enligt en entreprenöriell modell. 

Det proaktiva agerandet är starkt präglat av individen och dess subjektiva 
upplevelser. Om användning av informationsteknik ska vara en konsekvens av 
strategiska val krävs att individen upplever ett problem som ska lösas. Bland 
de handlingsalternativ som utvärderas ska informationsteknik upplevas som 
det alternativ som bäst lämpar sig för att lösa problemet. En direkt koppling 
mellan individen och strategiska förhållningssätt till inf ormationsteknik syns 
också i figuren. Det kan tyckas vara inkonsistent med distinktionen mellan 
proaktiva och reaktiva ageranden på den analysnivå som företaget utgör. Det 
skulle lika väl kunna ses som en determinant som påverkar företagets 
agerande. Nu är dock inte företaget som sådant objekt för studier, utan 
entreprenören som sådan, varför dess egenskaper blir en naturlig ingrediens i 
de strategiska förhållningssätten. 

Användning av informationsteknik som en konsekvens av reaktioner på om
ständigheter diskuterades i kapitel 4. Traditionellt sett brukar de betingelser 
som påverkar företagets agerande betraktas som objektivt fastställbara. Dis
kussionerna i kapitel 4 visade doçk på att denna objektiva verklighet inte på
verkar beslutsfattandet förrän beslutsfattaren tilldelar dem en mening. Be
slutsfattaren ska alltså ta del av den objektiva verkligheten, tilldela den en me
ning och den upplevda situationen påverkar sedan beslutet, se Figur 5.3. 

Även här har de individuella egenskaperna tilldelats en betydelse för modellen. 
Detta kan naturligtvis tyckas märkligt vid en diskussion om reaktiva, adaptiva 
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beteendemönster som präglas av ett deterministiskt synsätt. Anledningen till 
att de inkluderas är helt enkelt den diskussion som förts angående den 
subjektivitet som föreligger. Eftersom att subjektiviteten antas ha en betydelse 
blir också individens egenskaper av intresse, eftersom de subjektiva 
föreställningarna präglas av de individuella egenskaperna. 

Fåm&Qstoå&fem y 

Nk 

Upplevd 
totem s&iattoa 

Upplevd 

FömåönirH^sitt m 

Figur 5.3. Strategiska förhållningssätt till informationsteknik enligt en 
adaptiv modell. 

I den upplevda situationen finns det till att b örja med rent strukturella beting
elser, både externt och internt. Vidare finns även sociala betingelser både inom 
och utanför företaget som kan påverka besluten. De betingelser som påverkar 
företaget är av såväl en tvingande som en uppmuntrande natur. 

EN ÖVERGRIPANDE MODELL 
Före en övergripande modell definieras vill jag inledningsvis peka på några 
centrala punkter. De modeller som redovisats ovan, som en konklusion av den 
teoretiska referensramen, är modeller som kan användas för att förklara 
användning av informationsteknik. Det centrala i denna studie är att införa en 
typologi över små företag. Det som ska förklaras av de oberoende variablerna 
är inte användning av informationsteknik utan en klasstillhörighet för ett fö
retag. Användning av informationsteknik blir istället en oberoende variabel 
som i sig kan användas för indelning av företag i klasser. En karakterisering av 
dessa klasser leder senare till identifieringen av olika strategiska förhållningssätt 
till informationsteknik. 

Användningsgraden skulle kunna användas som indelningsgrund, d.v.s. dis
tinktionen mellan företag sker på basis av hur sofisitikerade de är som använ
dare av informationsteknik. Ett centralt problem uppstår dock i och med en 
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sådan indelningsgrund. De hittillsvarande diskussionerna har visat på olika 
bevekelsgrunder för användning av informationsteknik. Beroende på om 
företaget exempelvis befinner sig i en situation som är tvingande eller om 
företaget är innovativt kan det leda till användning. Det innebär att två olika 
företag kan ha likvärdig användning av informationsteknik, men baserat på 
helt olika förhållningssätt till informationsteknik. Därför fungerar inte 
användningsgrad som en tillfredsställande indelningsgrund. Däremot kan 
användningsgraden, tillsammans med de andra teoretiska begreppen, påverka 
klasstillhörigheten. 

En andra viktig utgångspunkt är det samverkan som verkar finnas mellan de 
olika teoretiska begreppen. I Figur 5.1 visades en generell modell för hur ett 
antal variabler skulle kunna förklara klasstillhörighet. Eftersom de olika be
greppen överlappar varandra i de två olika perspektiv som redovisats i kapitel 
3 och 4, uppstår problem med en sådan enkel modell. 

Modellen, vilken visas i Figur 5.4, som föreslås för denna studie är istället mer 
konceptuell till sin natur och tar hänsyn till att de olika begreppen har en 
inbördes relation förutom påverkan på klasstillhörigheten och det strategiska 
förhållningssättet till informationsteknik. 

Användning av 
informationsteknik 

Strategiska 
förhållningssätt 

Uppievd 
extern 

situation 
Upplevd ^ 

intern situation. 

Figur 5.4. Övergripande undersökningsmodell 

De upplevelsebegrepp som återfinns i modellen har alla någ on form av rela
tion till v arandra. I botten ligger beslutsfattarens individkarakteristika, som 
påverkar alla former av upplevelser och användningen av informationsteknik. 
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De begrepp som ingår i undersökningsmodellen är alla latenta variabler. Det är 
inte möjligt att direkt mäta något av de begrepp som ingår i modellen. Att 
visuellt åskådliggöra alla de variabler som direkt går att mäta i en enkätstudie 
skulle medföra en modell som är oerhört komplex med såväl ett stort antal 
variabler som ett stort antal relationer mellan dessa variabler. För att förtydliga 
detta kan begreppet individuella eg enskaper utvecklas. Detta är som sagt en 
latent variabel, som i sin tur är manifesterad av ytterligare ett antal latenta 
variabler som inte går att mäta direkt. De individuella egenskaperna indikeras 
av de begrepp, som beskrevs i kapitel 3, som används för att identifiera 
entreprenöriella egenskaper. Exempel på dessa är strävan efter tillväxt, 
förändringsbenägenhet, o.s.v. dessa går inte heller att mäta direkt utan måste 
operationaliseras i ett antal påståenden som respondenten tar ställning till. I en 
faktoranalys konstrueras så de latenta variablerna och en indikation på de 
individuella egenskaperna erhålls sålunda. I Figur 5.5 visas hur de individuella 
egenskaperna indikeras av mätbara variabler. 

Figur 5.5. Nedbrytning av latenta begrepp till mätbara variabler. 

Individuella egenskaper ska alltså indikeras av teoretiska begrepp som används 
för att indikera entreprenöriella egenskaper. De entreprenörsbegrepp som 
visas i figuren är som synes nAch och 1-o-c. Fler begrepp än så ingår 
naturligtvis, men figuren är reducerad för att uppnå en bättre överblick. De 
variabler som representeras av kvadrater längst till höger i figuren är de påstå
enden som respondenten tar ställning till. I en faktoranalys kommer så de 
mätbara variablerna att analyseras för att ge mått på nya latenta variabler. 
Dessa behöver inte nödvändigtvis vara de samma som identifierats i de teore
tiska resonemangen. Analysen genomförs nämligen med en empirinära ansats, 

• 
• 
• • 
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där identifierade samband i empirin har en starkare betydelse än befintliga 
teoretiska resonemang. En god koppling till de teoretiska resonemangen kan 
dock tjäna som en validering av resultaten. Detta exempel är även giltigt för 
de upplevda egenskaperna hos informationsteknik, där de egenskaper som 
Rogers har beskrivit ligger till grund för operationaliseringen. I fallet med den 
upplevda situationen, externa och interna, är operationaliseringen baserad på 
de resonemang som har förts kring dessa fenomen i kapitel 3 och 4. 

Den till synes enkla undersökningsmodellen som har redovisats i Figur 5.4 är 
alltså betydligt mer komplex än vad en första anblick antyder. Varje del i 
modellen utgörs alltså av latenta variabler som i sin tur bryts ned i ett antal steg 
inför operationalisering och mätning. De operationaliserade begreppen är 
härledda ur de resonemang som redovisats i kapitel 3 och 4. 

Avslutningsvis vill jag återigen poängtera att modellen inte innebär en eller 
flera hypoteser som ska testas i samband med den empiriska studien. Istället 
tjänar den som grund för designen av mätinstrumentet för att med detta mäta 
relevanta begrepp. Analysen av de olika delarna innebär att de används för att 
identifiera och analysera olika strategiska förhållningssätt till informa
tionsteknik. 
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Del III 
Empiriska studier 

och resultat 

Kapitel 6 redogör för designen av breddstudien. Här re
dogörs för metoder för urval, datainsamling och databe
arbetning. De statistiska metoderna har valts med ut
gångspunkt i syftet med studien. Faktoranalys används i 
första hand för att reducera ett komplext datamaterial, 
bestående av en stor uppsättning variabler. Faktoranalys, 
klusteranalys och diskriminantanalys kommer att använ
das för att uppfylla de delsyften som definierades i kapitel 
1. 

I kapitel 7 redovisas resultatet av variabelreduktionen 
som är genomförd med hjälp av faktoranalys. Faktorer 
som sorteras under individkarakteristika, syn på infor
mationsteknik och upplevd situation redovisas i detta 
kapitel. Därefter följer ett kapitel med själva klassifika-
tionen. De studerade företagen delas in i sex kategorier 
med hjälp av klusteranalys och diskriminantanalys. De 
sex kategorierna representeras av följande typföretag: 
Professionella tjänsteföretag, Lokala tillväxtföretag, 
Industriella byråkratier, Levebrödsföretag, Industriella 
adhokratier och Koncernanslutna underleverantörer. 
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I det följande nionde kapidet studeras de sex kategorierna 
av företag med avseende på orsaker till användning av 
informationsteknik. Här visar det sig att det främst är fyra 
olika grundläggande motiv för användning av 
informationsteknik som är särskilt intressanta. 

I det avslutande tionde kapitlet förs en diskussion kring 
fyra användningskontexter, som konstitueras av företa
gets kontext samt hur företaget hanterar denna kontext. 
Inom ramen för dessa användningskontexter antar före
tagsledarna strategiska förhållningssätt till informations
teknik. 

Vidare presenteras praktiska implikationer av studien, 
reflektioner över metodologiska val samt förslag till 
vidare forskning inom området. 

88 



6 
Den empiriska 

undersökningen 
ÖVERSIKT 

I detta kapitel redovisas det praktiska genomförandet av enkätstudien. Här 
följer en definition av populationen som utgörs av företagsledare i svenska 
aktiebolag med upp till 200 anställda. Urvalsmetoder redovisas därefter, 
urvalet är stratifierat för att garantera en spridning av analysobjekt med 
avseende på företagsstorlek och geografisk allokering. En beskrivning av 
mätinstrumentet och kontaktmetoder redovisas och slutligen ges en bild av de 
analysmetoder som används för att analysera enkätdata. Anledningarna är flera 
till att det i detta kapitel finns en relativt grundlig genomgång av analys
metoderna. För det första är analysmetoderna var för sig direkt kopplade till 
de delsyften som presenterades i kapitel 1. För det andra är min kunskap om 
metoderna direkt avgörande för studiens slutliga resultat. Jag har därför valt att 
redovisa min syn på metoderna, kanske inte så traditionellt i termer av 
matematiska algoritmer utan snarare genom en geometrisk tolkning av de olika 
metoderna. 

VAL ÄV STUDIEOBJEKT 
Denna studie avser spridning av informationsteknik bland små företag. Som 
tidigare har konstaterats är det den upplevda situation som företaget och 
beslutsfattaren befinner sig i, dennes syn på informationsteknik och dennes 
individuella egenskaper som kan ligga till grund för en klassifikation. Därför är 
det inte de små företagen i egentlig mening som utgör studieobjekt i studien, 
utan företagsledaren i dessa företag. 

Den tidigare diskussionen har dock indikerat att i de mindre företagen är fö
retagsledaren väldigt signifikant och därför kan det antas att företagsledarens 
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föreställningar är signifikanta i företagets värdesystem. Vidare antas att före
tagsledaren är den som fattar det övergripande beslutet om informations
tekniska satsningar i det mindre företaget. Därför utgör företagsledarna ett 
adekvat val av studieobjekt i denna studie av strategiska förhållningssätt till 
informationsteknik i små företag. 

POPULATION OCH URVAL 
Populationen i studien utgörs av företagsledare i svenska aktiebolag med upp 
till 200 anställda, i alla branscher och geografiskt spridda över hela landet. 
Anledningen till att bara inkludera företagsledare i aktiebolag bottnar först och 
främst i forskningsproblemet. En viktig grund för problemet var att de små 
företagen förväntas bidra med tillväxt i ekonomin. En enskild firma kan vara 
föremål för en sidoverksamhet utan tillväxtambitioner, medan ett aktiebolag 
mer troligt är ett företag med en tydligare in tention hos ägaren att det ska 
drivas som en rörelse med avkastning. Jag antar även att de handelsbolag i 
storleksklassen som inte kommer med i populationen inte nämnvärt skiljer sig 
från aktiebolagen. Motivet för att företagsledaren utgör objektet för analysen 
bottnar i de resonemang som har förts i kapitel 3-5. Ett företag i sig kan inte 
besitta ett strategiskt förhållningssätt, utan det är beslutsfattaren som förhåller 
sig till ett fenomen. Eftersom de mindre företagen förväntas vara mer centra
liserade, utgör därför företagsledarna objekt i studien. 

Urvalet, som består av 600 små företag är genomfört som ett stratifierat urval 
ur SCB's företagsregister. Stratifieringen, se Tabell 6.1, baseras dels på stor
leksklasser och dels på geografisk indelning. Tre storleksklasser har använts: 
Upp till 19 anställda, 20 till 99 anställda samt 100 till 200 anställd a. Den geo
grafiska indelningen baseras på landsort och tätort, där tätort har definierats 
som Stockholms län, Göteborgs län, samt Malmöhus län. Landsort har defi
nierats som alla övriga län. Indelningarna i storlek och geografisk belägenhet 
har inte en teoretisk föreställning som grund, utan de syftar till att få en jämn 
spridning av företag över hela landet och inom alla storleksklasser i intervallet. 

Tabell 6.1. Stratifiering av urvalet. 

Storlek 0-19 Storlek 20-99 Storlek 100-199 

Tätort 100 100 100 
Landsort 100 100 100 
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ENKÂTUTPORMNINQ 
Enkäten som visas i Bilaga 1 är indelad i fyra de lar. Del 1 innehåller allmänna 
frågor om företagsledaren och dennes företag. Syftet med dessa frågor är att 
fånga in faktorer som kan beskriva den upplevda situationen som den upplevs 
av företagsledaren. I Del 2 ställs frågor som förväntas indikera Entrepre-
nörsVärdelndex. De upplevda egenskaperna hos informationsteknik efter
frågas i del 3. Del 4 behandlar övergripande frågor om företagets allmänna 
situation. 

De operationaliserade begrepp som ingår i enkäten har sina utgångspunkter i 
den undersökningsmodell som redovisades i kapitel 5. De variabler som ska 
indikera EVI, upplevda egenskaper hos informationsteknik och upplevd situ
ation mäts med hjälp av instämmandeskalor. Respondenten får ta ställning till 
ett påstående och ange sin egen grad av instämmande till påståendet efter en 
fyrgradig skala med indikatorerna; Stämmer mkt bra, stämmer ganska bra, 
stämmer ganska dåligt och slutligen stämmer mkt dåligt. Valet av fyra skal
enheter beror på en uppfattning om att det krävs minst fyra skalsteg för att 
uppnå en diskriminerande effekt. Det jämna antalet, utan mittalternativ, är valt 
med avsikten att respondenten ska tvingas att ta ställning till de olika på
ståendena. Ett mittenalternativ ger möjligheter till att undvika ställningsta
gande, vilket inte är önskvärt. Anledningen till att det inte är önskvärt bottnar i 
en uppfattning om att ett mittenalternativ kan försämra den diskriminerande 
förmågan i skalan. Det är i sig inte möjligt att hävda denna uppfattning i 
objektiva termer, men det är det som ligger till grund för valet. 

KONTAKTMETOD 
Undersökningen är genomförd med brevenkäter, där respondentema som 
mest har kontaktats vid tre tillfällen. Vid första utskicket skickades en enkät 
tillsammans med ett följebrev, se Bilaga 2:1. Brevet adresserades till VD för 
det aktuella företaget. Häri ligger naturligtvis ett problem eftersom brevet inte 
adresseras med namnet på VD, vilket kan innebära att det inte finns någon 
garanti för att det faktiskt är VD som besvarar enkäten. En personlig adresse
ring skulle i och för sig inte heller garantera att VD själv besvarar enkäten. 
Problemet existerar och ligger dessutom utanför min kontroll, det är bara 
möjligt att hoppas på att det faktiskt är VD som faktiskt har besvarat enkäten. 
Efter ungefär en vecka skickades ett påminnelsebrev, Bilaga 2:2, u tan enkät. 
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Det sista utskicket skedde efter ytterligare två veckor och innehöll ett påmin
nelsebrev, Bilaga 2:3, och en ny enkät. 

Respondenterna har inte erhållit någon belöning för deltagande, förutom en 
penna som skickades ut med det sista utskicket. 

SVARSFREKVENS OCH BORTFALL 
Av de 600 respondenter som ingick i urvalet svarade totalt 347 respondenter, 
vilket ger en svarsfrekvens uppgående till 58 %. En omedelbar frågeställning 
som då väcks är huruvida de svarande respondenterna utgör en representativ 
del av populationen, så att de utsagor som ges i studien kan betraktas som 
representativa. 

En bortfallsanalys har genomförts, som dels har baserats på bakgrundsdata 
och dels på intervjuer med respondenter i bortfallet. I fallet med bakgrunds
data, d.v.s. storleksklasser, strata, geografisk belägenhet, kön, o.s.v., fanns det 
inte någon som helst förskjutning mot svar eller icke-svar i någon kategori av 
bakgrundsvariablerna. Intervjuerna med respondenter i bortfallet gick tillväga 
så att ur de c.a. 250 respondenterna valdes 25 ut slumpmässigt. Dessa telefon-
intervjuades enligt en mall som visas i Bilaga 3. Det visade sig att den huvud
sakliga anledningen till att respondenter hade avstått från att svara var brist på 
tid. Med hänsyn till de variabler som respondenten tillfrågades o m i telefon
intervjun uppvisade inte bortfallet några avvikelser från de som har svarat. 

Den relativt höga svarsfrekvensen och resultatet av bortfallsanalysen ger en 
indikation om att de respondenter som har besvarat enkäten kan antas utgöra 
en god representation av populationen. 

ANALYSMETODER 
Syftet med följande avsnitt är att ge en överblick över de tre statistiska meto
der som huvudsakligen används i denna studie; faktor-, kluster- och diskrimi-
nantanalys. Eftersom jag finner det viktigare att ha en förståelse för de 
grundläggande antaganden och de principiella hänsyn som ligger till grund för 
en analysmetod, snarare än en djup kunskap om de matematiska algoritmerna, 
kommer beskrivningen också att ha denna utgångspunkt. 

Samtliga analyser är genomförda med hjälp av SPSS version 7. 
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Analy—tratagl 

Varför ska tre olika multivariata analysmetoder användas? Inledningsvis kan 
konstateras att rådata utgörs av ett dataset med totalt 97 olika variabler. An
talet är för stort för att vara hanterbart, varför faktoranalys används för att 
reducera antalet variabler till ett mindre antal faktorer. I och med denna del av 
analysen uppfylls det första delsyftet med studien: 

Att identifiera faktorer som kan användas för att förklara skillnader; avseende förhåll
ningssätt till informationsteknik, mellan olika små företag. 

Därpå används klusteranalys för att gruppera respondenterna för att uppnå det 
andra delsyftet: 

Att gruppera de småföretagen på basis av de tidi gare identifierade faktorerna. 

Avslutningsvis används diskriminantanalys för att kategorisera dessa grupper 
och uppfylla de avslutande delsyftena med studien: 

Att beskriva karakteristika för grupperna av små företag och att beskriva skillnaderna 
mellan grupperna. 

Samt: 

Att förklara orsakerna till olika grader av användning av informationsteknik inom 
grupperna av små företag och därigenom k unna identifiera och förklara olika strategiska 
förhållningssätt till informationsteknik. 

Valet av analysmetoder har alltså haft en direkt koppling till de syften som ska 
uppfyllas med studien. Tillsammans ger de ett underlag för att nå huvudsyftet. 

En samhällsvetare konfronteras ofta med datamaterial som innehåller såväl ett 
stort antal variabler som ett stort antal objekt14. Denna höga nivå av 

14 Begreppet objekt kan tyckas vara opersonligt, särskilt som det ofta rör sig om individer, i 
detta fall respondenter i en enkätstudie. I generella termer kan det dock röra sig om företag 
eller andra typer av just objekt. Jämför gärna med engelskans case. 
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komplexitet i rådata leder som regel till svårigheter vid analys av materialet. En 
fruktbar väg att gå är att använda faktoranalys för att reducera komplexiteten i 
data. 

Faktoranalys kan användas för att uppfylla ett eller flera av följande syften 
(Hair et al, 1995, s 368 f; Wold, Esbensen, Geladi, 1987; Befring, 1994, s 140): 

• Reduktion av ett datamaterial till ett mindre antal variabler med en minimal 
förlust av informationsvärde, vilket är huvudsyftet med alla faktoranalytiska 
tekniker. 

• Förenkling av och överblick över de underliggande strukturerna i ett data
material. 

• Identifiering och modellering av samband och grupperingar mellan variabler 
eller objekt15. 

• Urval av representativa variabler och konstruktion av nya variabler, eller 
faktorer, för användning i fortsatta multivariata analyser. 

Syftet med faktoranalys är naturligtvis i första hand beroende av det under
sökningsproblem som föreligger. Därför ska inte alla möjliga syften iakttas 
samtidigt, men de kan komma ifråga i olika stadier av analysarbetet. Det finns 
ett antal undertekniker till faktoranalys som kan användas, beroende på syftet i 
fråga. Valet av teknik kan exempelvis bero på om analysen är explorativ eller 
konfirmativ, eller om analysen ska gruppera variabler eller objekt. 

I denna studie är det övergripande syftet av en klassifikatorisk natur där 
klassifikationen utgör grunden för de fortsatta analyserna av strategiska 
förhållningssätt, men det är inte det primära med faktoranalysen. Faktor
analysen ska först och främst användas dels för att reducera ett komplext 
datamaterial och dels för att kunna identifiera och mäta latenta variabler som 
inte är möjliga att mäta direkt. Själva faktoranalysen i denna studie kan 
betecknas som explorativ till sin natur , eftersom det inte är på förhand defini
erade latenta variabler som ska bekräftas med analysen. Det finns naturligtvis 
teoretiska föreställningar om dessa latenta variabler, som också har legat till 
grund för operationaliseringar och konstruktion av mätinstrument, men 
analysen baseras helt på det empiriska materialet. 

13 Gruppering av objekt liknar klusteranalys och kallas Q-ty p faktoranalys. Gruppering av 
variabler kallas R-typ faktoranalys. 
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Grundläggande antaganden och geometrisk tolkning av 
faktoranalys 

De grundläggande antagandena är mer konceptuella än statistiska till sin natur. 
En geometrisk tolkning av metoden är lämplig för förståelse. Initiallösningen i 
en faktoranalys är extraktionen av principalkomponenter, icke roterade 
ortogonala faktorer. Principalkomponentanalys, PCA, beskrevs först med en 
geometrisk tolkning av Pearson (1901), som beskrev analysen som att finna: 

lines andplanes of closest fit to systems of point s in space 

Denna tolkning baseras på antagandet att det inte föreligger några beroende 
eller oberoende variabler, så att linjen med bäst anpassning blir en konsekvens 
av summan av de minsta kvadraterna på de vinkelräta avstånden mellan linjen 
och punkterna i systemet. Denna minimering av kvadraterna leder till att den 
bäst anpassade linjen skär genom tyngdpunkten i systemet. 

Antag ett exempel med tre variabler; x, y och z. Datainsamling med data i ett 
antal, n, objekt har genomförts så a tt det finns ett datamaterial med tre vari
abler. Oavsett den mindre komplexa strukturen, med bara tre variabler, så 
fyller de t sitt syfte för förklaring av metoden. Rådata kan ordnas i ett tredi
mensionellt diagram som visas i Figur 6.1. 

,1:a PC 

Figur 6.1. Exempeldiagram med tre variabler och en principal
komponent. (Wold, Esbensen, Geladi, 1987) 
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Rådata formar ett kluster av data i vilket den maximala variansen i de tre 
dimensionerna eftersöks. Enklare uttryckt; om data bildar ett moln som liknas 
vid en korv, så återfinns den största variansen i korvens form där korven är 
som längst. Den maximala variansen ger upphov till den första principalkom
ponenten som representeras av linjen bland datapunkterna i Figur 6.1. 

Efter extraktionen av den första komponenten extraheras en andra principal
komponent. Denna andra komponent bildas ortogonalt, d.v.s. rätvinkligt, mot 
den första komponenten (Pearson, 1901). Varje enskilt objekt tilldelas ett 
värde efter komponenten, component score. Detta värde, eller score16, är den 
ortogonala projektionen mot principalkomponenten med avseende på av
ståndet till origo. I Figur 6.1 visas detta, där en score t(i) för objekt (i) är pro
jektionen mot den första principalkomponenten. 

För att få en geometrisk presentation av data i den reducerade dimensionali-
teten, går det att göra en komponentdiagram, där varje objekt ordnas i ett 
diagram med komponenter som axlar. I detta diagram visas ömsesidiga bero
enden mellan objekt och det är möjligt att identifiera eventuella grupperingar 
av objekt genom en visuell bedömning av diagrammet. Om det föreligger 
distinkta skillnader mellan olika grupper av objekt kan det finnas anledning att 
göra separata analyser inom de olika grupperna (Hair et al, 1995, s 423 f). Nu 
kommer inte grupperingar av objekt att genomföras i detta analyssteg, efter
som fler variabler än de extraherade faktorerna kommer att användas vid 
gruppering. Dessutom är det ett grundantagande i studien att det faktiskt 
föreligger distinkta skillnader mellan olika grupper och därför kommer grup
per att identifieras med klusteranalys och därefter sker analysen mellan och 
inom grupper. 

Faktorladdningar används för att se samverkan och beroende mellan olika 
variabler i datamaterialet. En faktorladdning kan definieras som korrelationen, 
enligt Pearson, mellan variabeln och faktorn (Parasuraman, 1991, s 759). Om 
faktorladdningen för en variabel kvadreras indikerar det vilken procentandel 
av variansen i den ursprungliga variabeln som förklaras av faktorn i fråga (Hair 
et al, 1995, s 385). Sambandet mellan faktorer och de ursprungliga variablerna 
kan visas i ett laddningsdiagram, som kommer att diskuteras i nästa avsnitt. 

Den grundläggande modellen i faktoranalys, där syftet är att beskriva en vari
abel ^ i termer av underliggande faktorer, kan uttryckas i följande form: 

16 Användningen av engelska begrepp i en svensk text är naturligtvis olycklig. Att översätta 
begreppet component sc ore eller factor s core är 'dock svårt. Det avser i alla fall vä rdet för ett 
specifikt objekt med avseende på faktorn som mått. 
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$ - aßFi + aßF2 + ••• + + djUj ( /  =  1,2, . . . ,») ,  

där var och en av de n observerade variablerna beskrivs linjärt i termer av m 
gemensamma faktorer och en unik faktor. De gemensamma faktorerna avser 
korrelationer mellan variablerna. Varje unik faktor avser den kvarstående 
variansen i ursprungsvariabeln som inte förklarats av de gemensamma vari
ablerna, samt fel. Koeff icienterna för faktorerna, ap är faktorladdningarna för 
variabeln. (Harman, 1967) 

Tolkning av faktorerna 

Initiallösningen, principalkomponentanalysen, uppfyller syftet med reducering 
av data, eftersom den lösningen är den bästa linjära representationen av den 
totala variansen i datamaterialet. Principalkomponendösningen kan dock vara 
otillräcklig för att uppnå en meningsfull tolkning av faktorerna. Den icke rote
rade initiallösningen extraherar faktorer i ordning efter deras betydelse. D en 
första faktorn tenderar ofta till att bli ett medelvärde av alla ingående variabler 
och står för den största variansen i datamaterialet. De efterföljande faktorerna 
kommer att baseras på residualen av variansen. Effekten av en rotation blir att 
variansen sprids från de tidiga faktorerna till de senare. På detta sätt erhålls en 
enklare och teoretiskt mer meningsfull lösning (Hair et al, 1995, s 380). I Figur 
6.2 visas ett exempel på faktorrotation. 

Ortogonal rotation är den vanligare av de två metoderna. Resultatet av en 
ortogonal rotation blir en ny uppsättning faktorer som är mer anpassade efter 
ursprungsvariablerna varpå resultatet blir mer relevant i teoretiska termer. 
Faktorerna blir dock ortogonala, d.v.s. de antas vara okorrelerade mot var
andra. Verkligheten ser sällan ut på det sättet, utan faktorer är mer troligt kor
relerade till varandra i någon utsträckning. Vid en oblik rotation blir anpass
ningen till ursprung svariablerna ännu tydligare, eftersom kravet på ortogona-
litet inte längre finns kvar. Ett problem är dock att de analytiska teknikerna i 
den oblika rotationen är inte lika långt utvecklade som i den ortogonala rota
tionen och de är föremål för kontroverser. 
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Icke roterad faktor 2 

j unogc 

/ vi -

Ortogonalt roterad faktor 2 

Oblikt roterad faktor 2 

Icke roterad faktor 1 

Oblikt roterad faktor 1 

Ortogonalt roterad faktor 1 

Figur 6.2. Faktotrotation. (Hair et al, 1995, s 381) 

Exemplet i Figur 6.2 visar att den oblika rotationen ger en faktorlösning som 
har en högre korrelation till ursprungsvariablerna än både den oroterade och 
den ortogonala rotationen. På basis av ett laddningsdiagram, eller en faktor-
laddningsmatris som innehåller samma information i tabellform, kan fakto
rerna ges en teoretisk mening. För att förstå vad en faktor mäter, undersöks de 
underliggande variabler som bygger upp faktorn och den gemensamma 
nämnare som finns bland variablerna ger namn åt faktorn. Det som en faktor 
mäter är helt enkelt det som sammantaget mäts med de underliggande vari
ablerna. (Lindeman, Merenda, Gold, 1980) De faktorlösningar som redovisas i 
denna studie är alla genomförda med ortogonal rotation enligt Varimax-
metoden som går ut på att minimera det antal variabler som har hög laddning i 
en faktor. Huvudsakligen två motiv finns för att använda en ortogonal rotation 
i denna studie. Först och främst underlättar rotationen den teoretiska 
tolkningen av faktorerna. För det andra är ortogonaliteten intressant, eftersom 
de analysmetoder som faktorerna senare ska användas förutsätter ortogonala 
variabler. En oblik rotation skulle kunna ge ännu bättre teoretisk relevans, men 
ställer samtidigt till med problem i de följande analysstegen 

Rådata, d.v.s. input i modellen är det första hänsynstagandet vid en bedömning 
av modellens validitet. I litteraturen återfinns en viss oenighet avseende kraven 
på rådata. Vissa hävdar att modellen ställer kravet att de ingående variablerna 

Faktormedellens kvalitet och validitet 
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åtminstone ska uppvisa intervallskaleegenskaper (se t.ex. Parasuraman, 1991). 
Andra hävdar att faktoranalys kan användas till alla typer av data, även 
diskontinuerliga variabler eller ordinalskalevariabler, så länge som analysen 
utförs för deskriptiva syften (Jolliffe, 1986). Uppenbarligen finns det en 
variationsrik flora av föreställningar om kraven på rådata i faktoranalys. En 
sund skepticism och en förståelse för begränsningarna med skalor av lägre 
ordning kan dock vara att föredra. De variabler som ingår i faktoranalysen i 
denna studie är alla av ordinal typ. Detta utgör dock inte ett större problem för 
analyserna i denna studie, eftersom faktormodellen i sig inte ska användas för 
att modellera samband mellan de ingående variablerna. 

Ett antal olika mått som används för att utvärdera variabler och faktorer finns 
tillgängliga. E n första utvärdering rör frågan om de variabler som används 
verkligen kan resultera i en relevant faktormodell. En korrelationsmatris an
vänds, före extraktion av faktorer, där de observerade korrelationskoefficien
terna jämförs med de partiella korrelationskoefficienterna. Ett mått som kallas 
KMO, Kaiser-Meyer-Olkin, indikerar om korrelationen mellan parvisa vari
abler kan förklaras av de andra variablerna (Norusis, 1994). KMO, som 
tillämpas som indikator på faktormodellernas övergripande validitet i denna 
studie, ger en indikation om den övergripande reliabiliteten hos variablerna 
och kan sägas vara en första indikation på om det är lämpligt att överhuvud
taget genomföra en faktoranalys. En tumregel säger att ett KMO som över
stiger 0,90 är "underbart", över 0,80 är "aktningsvärt", över 0,70 är 
"medelmåttigt", över 0,60 är "mediokert", över 0,50 är "miserabelt" och 
under 0,50 är "oacceptabelt". 

Egenvärdet17 kan användas för att bedöma en faktors relevans för modellen. 
Måttet avser den totala standardiserade variansen som en faktor förklarar 
(Parasuraman, 1991). En tumregel brukar vara att inkludera de faktorer i mo
dellen som uppvisar ett egenvärde över 1 (Hair et al, 1995). En tolkning av 
tumregeln är att en faktormodell inte bör innehålla faktorer som har ett lägre 
förklaringsvärde än en ursprungsvariabel, eftersom den standardiserade vari
ansen hos en ursprungsvariabel är 1. Valet av de ingående faktorerna följer den 
tumregeln i denna studie, vilket medför att de faktorer som inte har högre 
egenvärde än 1 utesluts ur de följande analyserna. 

I all statistisk analys är urvalets s torlek av betydelse, så även i faktoranalys. En 
tumregel är att urvalsstorleken bör uppgå till m inst fem objekt per variabel 
som ingår i modellen. En ambition bör vara att maximera kvoten mellan an
talet objekt och antalet variabler, så att faktorerna blir generella och inte spe

17 Oavsett språk brukar detta benämnas Eigenvalue som spontant känns som en hybrid av 
tyska och engelska. Därav översättningen till egenvärde. 
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cifika för urvalet. (Hair et al, 1995) De faktormodeller som konstrueras här 
uppfyller detta kriterium på ett tillfredsställande sätt. Enkätens del 2, 3 och 4 
innehåller 15, 15 respektive 30 variabler, vilket innebär att antalet objekt per 
ingående variabel vilket väl överstiger ovanstående tumregel. 

Diskussionen ovan har främst avsett den interna validiteten i modellen. För att 
bedöma den externa validiteten har faktormodellens residualer använts, som 
definieras som skillnaden mellan de observerade korrelationerna i den 
ursprungliga korrelationsmatrisen och de reproducerade korrelationerna i 
faktormatrisen. En modell med god anpassning har residualer nära 0. 
(Malhotra, 1993; Bollen, 1989) 

Klustoranalys 

Principer och användning 

Klusteranalys är en teknik där syftet är att identifiera grupper av objekt eller 
mer sällan, grupper av variabler. Klusteranalys kan i vissa fall jämföras med det 
som tidigare nämndes som faktoranalys av Q-typ. En jämförelse av de två 
metoderna redovisas i ett avsnitt längre fram. Grupperna som erhålls baseras 
på de karakteristika som ges av variablerna som ingår i rådata. Klustervariatet, 
den uppsättning variabler som representerar karakteristika hos objekten är 
centralt. Klusteranalysen är den multivariata metod som inte avser att estimera 
variatet empiriskt, utan istället utnyttjar variatet på det sätt som specificerats av 
den som utför analysen. (Hair et al, 1995. s 423) 

Klusteranalysen syftar alltså till att dela upp en uppsättning objekt i två eller 
fler grupper baserat på likheter bland objekten. Målet är att maximera likheten 
inom en grupp och att minimera likheten mellan grupper. Antag ett enklare 
exempel med bara två variabler, se Figur 6.3. I exemplet antas att använd
ningsgrad av t.ex. informationsteknik har uppmätts och att den ställs mot EVI, 
som är ett mått på de entreprenöriella egenskaperna hos en individ. 
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Användningsgrad 

• • • 

°  • « •  

EVI 

Figur 6.3. Diagram med fiktiva observationer av EVI och användnings-
grad. 

I diagrammet syns ett mönster att ett högre värde på EVI leder till en högre 
användningsgrad. Utöver detta samband syns också att det finns tre grupper 
som bildas med avseende på liknande mönster. Likheten inom grupperna är 
stor, medan olikheten mellan grupper också är stor. I detta fall är det möjligt 
att med klusteranalys identifiera tre grupper baserat på klustervariatet. 

Klusteranalys kan delas in i två huvudkategorier; hierarkiska metoder och icke 
hierarkiska metoder. Båda kategorierna baseras på grundantagandet om likhet 
inom grupper och olikhet mellan grupper. Hierarkiska metoder utgår från att 
inte något objekt tillhör någon grupp. Därefter eftersöks de två objekt som 
liknar varandra mest. I nästa steg grupperas återigen två lika objekt och så 
pågår analysen till dess att alla objekt tillhör en och samma grupp. 

En icke hierarkisk klusteranalys bygger inte på samma uppbyggnadsprincip 
som de hierarkiska metoderna. Dessa metoder identifierar ett antal kluster, 
vars antal är bestämt på förhand. Personen som utför analyserna ska inte bara 
definiera det antal kluster som ska identifieras utan även ge en preliminär de
finition av klusterkarakteristika. Analytikern "sår frön", utvalda objekt som 
förväntas vara typiska fö r de blivande grupperna, kring vilka klustren växer. 
Valet av fröobjekt beror på erfarenheter, teoretisk relevans eller en explorativ 
hierarkisk klusteranalys. 

Precis som i all annan forskning är det aktuella problemet avgörande för valet 
av metod. Den "bästa metoden" går därför inte att utse på förhand. Hierar
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kiska metoder beror inte på definitioner gjorda av personen som gör analy
serna och kan därför betraktas som mer objektiva. Å andra sidan kan inte en 
hierarkisk metod reparera misstag som har gjorts i ett tidigt skede av kluster-
uppbyggnaden. Två objekt som har hamnat i samma kluster kanske skulle 
passa bättre i andra kluster, när hänsyn tas till de andra objekten. Valet beror 
också på om analysen ska vara empirinära och explorativ till sin natur eller om 
analysen bör vara teorinära. Som nämndes här ovan, en kombination av de 
bägge metoderna kan vara att föredra. I denna studie finns inte någon på för
hand given teoretisk uppfattning om hur gruppernas karakteristika ter sig. 
Därför används en hierarkisk metod enligt Ward's metod med en empirinära 
ansats. 

Likhet är ett fundamentalt begrepp i klusteranalys, de olika metoder som finns 
inom de klusteranalytiska teknikerna baseras alla på någon form av lik
hetsbegrepp. Det finns dock möjligheter att mäta likhet på olika sä tt. Korre-
lationsmått, avståndsmått och associationsmått är exempel på sådana olika sätt 
att mäta likhet. Klusteranalys som baseras på korrelationsmått är analog med 
faktoranalys typ Q. Associationsmåtten används främst när klustervariatet 
baseras på variabler av lägre ordning såsom ordinalskale- och nominal-
skalevariabler. Avståndsmått är det vanligast förekommande och beskrivs 
utförligare i nästa avsnitt. 

Avståndsmått I klusteranalys 

Euklidiskt avstånd är det vanligast förekommande avståndsmåttet. I Figur 6.4 
visas ett exempel på euklidiskt avstånd. 

Avståndet mellan det första objektet som representeras av punkten (x^y^ och 
det andra objektet som representeras av punkten(x2,y2) beräknas som hypote-
nusan i en rätvinklig triangel enligt 

där D är det euklidiska avståndet mellan de två objekten. Om det euklidiska 
avståndet kvadreras snabbas analysprocessen upp betydligt och det rekom
menderas för centroidmetoden och Ward's metod. 
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y 

X 

Figur 6.4. Ett exempel på euklidiskt avstånd mellan två objekt mätta i 
variablerna x och y. (Hair et al, 1995, s 432) 

En Jämförelse mot faktoranalys typ Q 

Som tidigare har nämnts kan klusteranalys jämföras med faktoranalys om 
faktoranalysen genomförs för att gruppera objekt. Den huvudsakliga skill
naden mellan faktoranalys Q och klusteranalys är att faktoranalysen baseras på 
korrelation mellan objekt medan klusteranalysen baseras på avstånd mellan 
objekt. 

Skillnaden mellan metoderna kan leda till olika result at, vilket visas i följande 
exempel. Antag att fyra respondenter har besvarat en enkät med tre frågor, 
eller variabler, där de kan ge svaret 1 till 7 på varje fråga. I Figur 6.5 visas pro
filerna för de fyra respondenterna. 

Vid en faktoranalys av data skulle resultatet bli två grupper där respondent A 
och C bildar en grupp, medan B och D bildar den andra. Grupperingen base
ras på att profilerna mellan dessa respondenter korrelerar. Vid en klusteranalys 
skulle resultatet bli annorlunda. Två grupper skulle bildas även i detta fall, med 
undantaget att A och B skulle bilda en grupp, medan C och D skulle bilda den 
andra gruppen. Resultatet beror på att klusteranalysen grupperar de objekt vars 
avstånd till varandra är kortast, oavsett korrelation. Valet av metod blir 
uppenbarligen viktigt och det krävs eftertanke och en bedömning av 
problemet som ska studeras för att avgöra om likhet mellan objekt ska defini
eras av avstånd eller av korrelationer. Vid grupperingen av företagsledare med 
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avseende på deras svar i enkäten har, som tidigare konstaterats, avstånd 
använts för att definiera likhet. 

Variabler 

Respondent 1 2 3 

A 7 6 7 
B 6 7 6 
C 4 3 4 
D 3 4 3 

Värde 

Variabler 
1 2 3 

Figur 6.5. En jämförelse mellan klusteranalys och faktoranalys typ Q. 
(Hair et al, 1995, s 373) 

DMaMnantanalys 

Diskriminantanalys är en teknik vars syfte är att förklara variationer i en no
minal- eller ordinalskalevariabel, beroende av variationer i en uppsättning in-
tervallskalevariabler. Användningen och tolkningen av diskriminantanalys är i 
flera avseenden jämförbar med multipel regression, med undantag för den 
beroende variabeln. I multipel regression ska den beroende variabeln vara av 
intervallskaletyp eller kvotskaletyp. 

Metoden används främst i två problemsituationer. I den ena situationen foku
seras intresset mot hur grupper skiljer sig åt. I den andra situationen är när 
gruppmedlemskap ska bestämmas baserat på andra variabler. I den senare är 
grupperna definierade på förhand och antalet kategorier hos den beroende 
variabeln är lika som antalet grupper. Båda tillämpningarna används ofta i en 
och samma forskningssituation. 

Ett första grundläggande antagande är att objekten i ett dataset är medlemmar 
av två eller fler exklusiva grupper, där medlemskapet definieras av den bero
ende variabeln. Den oberoende variabeln i denna studie utgörs av det grupp
medlemskap som fastställts i den föregående klusteranalysen. Inom grupperna 
bör de oberoende variablernas covariansmatriser vara ungefär lika. E tt andra 
antagande är att ingen oberoende variabel kan vara en linjär kombination av en 
annan oberoende variabel. Eftersom en stor del av de variabler som används 
är ortogonalt roterade faktorer, innebär det att detta kriterium uppfylls i 
analysen. Vidare bör de oberoende variablerna vara av minst intervallskala för 
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att de ska kunna användas, rent matematiskt. De variabler som ingår i enkäten 
är inte av intervallskaletyp, utan ordinal- eller nominalskaletyp. 

Detta problem undviks dock genom att de faktorer som används i 
diskriminantanalysen har en högre grad av intervallskaleegenskaper än de 
ursprungliga variablerna. Förutom de faktorer som är ett resultat av 
faktoranalysen ingår dessutom ett fåtal ursprungsvariabler ur enkäten som inte 
uppfyller detta kriterium. Eftersom huvudparten av variablerna ändå uppfyller 
kriteriet är det dock inte ett så stort problem. 

En geometrisk tolkning av dlekrimlnumtanalys 

Figur 6.6. En diskriminantanalys med två grupper. (Hair et al, 1995, s 
187) 

Antag ett exempel med en uppsättning data där objekten är medlemmar av två 
olika distinkta grupper, exempelvis användare respektive icke användare av 
informationsteknik. Förutom uppgiften om användning finns det tillgång till 
flera andra variabler i datasetet. Avsikten med analysen är nu att använda de 
oberoende variablerna för att beskriva skillnaderna mellan användare och icke 
användare, grupp A och grupp B. 
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Modellen kan dessutom användas för att förutsäga om ett företag sannolikt 
kommer att vara användare eller inte. I Figur 6.6 visas exemplet med endast 
två oberoende variabler, för att förenkla den geometriska tolkningen. De två 
ellipserna i figuren representerar de olika tillhörigheterna om data läggs in i ett 
diagram med variablerna x1 och x2. Diskriminantfunktionen Z söks, där de två 
oberoende variablerna separerar de två grupperna så mycket som möjligt. 

Det skuggade området i diskriminantfunktionen som representerar överlappet 
mellan de två univariata fördelningarna A' och B' kommer att minimeras. 

Diskriminantfunktionen Z som följer av diskriminantanalysen kan uttryckas 
enligt följande; 

z = wtx, + w2x2 +... + wnxn 

där Z = diskriminantvärde; 
Wt = diskriminantvikt för variabel i 
Xj = oberoende variabel i 

Diskriminantvikterna används för att avgöra skillnader mellan grupper. Vari
abler med en hög relativ vikt i diskriminantfunktionen kommer att bidra mer 
med diskriminerande styrka än en variabel med låg relativ vikt. 

I en situation med fler än två grupper krävs som regel fler diskriminant-
funktioner för att skilja grupperna åt. En första visuell tolkning kan göras i en 
territorial map som visar hur grupperna fördelas enligt diskriminantfunktio-
nerna. Ett exempel på detta visas i Figur 6.7, ett fiktivt exempel med tre grup
per. 

Tolkningen av denna territorial map visar att den första funktionen i första 
hand bidrar till att visa på skillnaden mellan grupp 3 och de övriga två grup
perna. Diskriminantfunktion 2 visar sedan på skillnaderna mellan grupp 1 och 
grupp 2. 

Ett annat sätt att tolka diskriminantfunktionen är att använda diskriminant-
laddningar som mäter den linjära korrelationen mellan diskriminantfunktionen 
och var och en av de oberoende variablerna. Tolkningen är jämförbar med 
användningen av faktorladdningar i faktoranalys. Det innebär att de variabler 
som laddar starkast i funktion 1 i exemplet ovan också är de som bäst 
beskriver det som skiljer grupp 3 från de övriga grupperna. Liksom i faktor
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analys är det också möjligt att ge diskriminantfunktionen en teoretisk betydelse 
på basis av de ingående variablerna. 

1 

Diskriminantfunktion 2 3 

2 

Diskriminantfunktion 1 

Figur 6.7. Exempel på territorial map vid diskriminantanalys med tre 
grupper. 

KONKLUSION 

Detta kapitel har redogjort för designen av de empiriska studierna. Jag avser 
här att ge en kort sammanfattning av det praktiska tillvägagångssättet och en 
koppling till de följande kapitlen i boken. Breddstudien, med ett urval på 600 
företag har resulterat i 347 svar, med ett relativt stort antal variabler. En fak
toranalys är genomförd i syfte att reducera det stora antalet variabler i ett 
mindre antal latenta variabler som har en teoretisk koppling. Dessa faktor
analyser redovisas i kapitel 7. Faktorerna som erhålls i dessa analyser används 
för att ordna respondenterna i grupper med hjälp av klusteranalys, vilken re
dovisas i kapitel 8 . Vidare karakteriseras grupperna i kapitel 8 med hjälp av 
diskriminantanalyser som också redovisas i kapitel 8. Denna klassifikation 
baseras på dels de faktorer som erhölls i faktoranalyserna och dels på bak
grundsdata om företagen. 

Den klassifikation som redovisas i kapitel 8 kan ses som en klassifikation som 
inte enbart är relaterad till de olika förhållningssätt till informationsteknik som 
föreligger bland de olika typerna av företag. Klassifikationen är mer generell än 
så. I syfte att ge en klarare bild av vad som påverkar spridningen av infor
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mationsteknik genomförs diskriminantanalyser inom var och en av de olika 
grupperna, med användningsgrad som beroende variabel, för att beskriva vad 
som karakteriserar en hög respektive låg användningsgrad inom de olika 
grupperna. Dessa inomgruppsanalyser redovisas i kapitel 9. Med resultaten i 
kapitel 8 och 9 som grund avslutas boken med en diskussion i kapitel 10. Där 
identifieras fyra spridningsmönster som kan förklaras med fyra strategiska 
förhållningssätt till informationsteknik i små företag. 
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7 
V ariabelreduktion 

ÖVERSIKT 
Redovisningen av de tekniska analyserna av data har delats upp i tre kapitel, av 
vilka det ta är det första. Ett första delsyfte med studien var att identifiera ett 
antal faktorer som kan användas som grund för en klassifikation. D en teo
retiska referensramen har till en viss del uppfyllt detta delsyfte, i den bemär
kelsen att ett antal teoretiska begrepp har identifierats som skulle kunna ligga 
till gr und för klassificeringen. De teoretiska begreppen har dock varit kon-
ceptuella till sin na tur och har legat till grund för datainsamlingen. De opera-
tionaliserade begreppen har resulterat i ett antal variabler som avser graden av 
instämmande med ett antal påståenden i enkätens del 2-4. 

Tre faktoranalyser har genomförts, som var och en representerar data hämtade 
ur Del 2, 3 och 4 i enkäten. Faktoranalyserna har resulterat i att variabelsetet 
har reducerats till 4, 3 och 9 faktorer. Faktorerna fungerar därefter som mått 
på företagsledarens individkarakteristika, upplevda egenskaper hos 
informationsteknik samt upplevd situation. 

Syftet med faktoranalyserna har alltså varit att reducera data till e tt mindre 
antal faktorer på vilka den kommande klassifikationen baser as. Det färre an
talet faktorer har dessutom en högre grad av teoretisk relevans än de ur
sprungliga frågorna. 

FÖRETAGSLEDARENS INEMV1DKARAKTER1STIKA 

De frågor som ingår i enkätens del 2; Attityder och värderingar, avser att ge 
mått på företagsledarens individkarakteristika. De 15 variabler som visar gra
den av instämmande med påståenden reducerades med hjälp av faktoranalys 
för att ge nya latenta variabler, faktorer, som senare används som indikatorer 
på individkarakteristika. 
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Den roterade faktorlösningen resulterade i fyra faktorer med ett egenvärde 
över 1. I Tabell 7.1 visas egenvärden och den förklarade variansen för de fyra 
faktorerna. 

Tabell 7.1. Egenvärden och förklarad varians i faktorlösning for 
variabler i del 2. 

Faktor Egenvärde Procent av varians Kumulativ procent 

1 3,65 24,3 24,3 
2 2,18 14,6 38,9 
3 1,27 8,4 47,3 
4 1,15 7,6 55,0 

Den interna validiteten i faktormodellen är god. Det inledande testet av de 
ingående variablerna, Kaiser-Meyer-Olkin, uppgår till 0.80. Ett så högt värde 
på KMO är att betrakta som en god indikation på att de ingående variablerna 
lämpar sig för faktoranalys. I den reproducerade korrelationsmatrisen, som 
kan användas för validering, uppgår andelen residualer vars absoluta värde 
understiger 0.05 till 50%. Residualerna är skillnaden mellan observerade kor
relationer mellan variabler och de korrelationer som återfinns i faktormatrisen. 
De fyra faktorerna visas i Tabell 7.2, tillsammans med faktorladdningarna före 
varje påstående. För att förenkla läsningen av tabellen har bara de 
faktorladdningar som överstiger 0.4 inkluderats. En fullständig matris med alla 
faktorladdningar återfinns i Bilaga 4. 

Konkurrensinriktning 

Den första faktorn som faller u t i analysen har benämnts Konkurrensinriktning. 
Benämningen baseras på att fyra av de fem påståendena härstammar från den 
del av EVI som avsåg att mäta just konkurrensinriktning. Det femte påståen
det, "Jag försöker alltid a tt lyckas och åstadkomma något utöver det vanliga", 
förväntades egentligen ladda prestationsmotiv, nAch. Skillnaden mellan kon
kurrensinriktning och nAch är att konkurrensinriktning avser viljan till hög 
prestation i relation till and ra, medan nAch avser viljan till h ög prestation i 
förhållande till normer. 

Den teoretiska distinktionen är tydlig, men frågan är om distinktionen i ope-
rationaliseringen blir lika tydlig. "Utöver det vanliga" avser normer, men kan 
säkerligen även tolkas som i förhållande till andra individer. Därför betraktar 
jag den första faktorn som en tydlig indikator på konkurrensinriktning. 
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Tabell 7.2. Faktorladdningar i analys av Del 2; Attityder och 
värderingar. 

Påståenden 

Det är viktigt för mig att prestera bättre än andra på en 
uppgift. 

Jag tycker att det är viktigt att vara bäst i både arbete 
och i spel. 

Det retar mig när andra presterar bättre än jag själv. 

Jag försöker alltid att lyckas och åstadkomma något 
utöver det vanliga. 

Jag anstränger mig härdare när jag konkurrerar med 
andra. 

För att trivas riktigt bra behöver jag dà och då ha 
dramatiska förändringar i mitt liv. 

Jag gillar att arbeta i situationer som innebär 
konkurrens med andra. 

Att möta nya utmaningar och klara av dem är oerhört 
viktigt för mig. 

Jag vill ha det som jag är van vid att ha det.* 

Hur det går för en i livet bestäms främst av saker som 
man inte kan påverka.* 

Människor som ständigt strävar efter nya mal, även om 
de nått väldigt mycket framgång, har jag svårt att 
begripa mig på.* 

Ibland märker jag att jag inte riktigt vågar tro att det 
ska gå bra för mig.* 

Det är helt och hållet jag själv som avgör hur mitt liv 
blir. 

Jag har nog haft lite svårare än andra att låta 
auktoriteter som föräldrar, lärare och chefer bestämma 
över mig. 

Jag brukar göra som jag blir tillsagd och följa andras 
instruktioner.* 

Faktorer 

Konkurrens- Förändrings- Intern Autonomi 
inriktning vilja orientering 

0,72528 

0,74253 

0,73624 

0,62862 

0,62804 

0,78448 

0,73765 

0,60857 

0,49796 0,50012 

0,78649 

0,50561 

0,68583 

(0,39723)** 

0,73672 

0,80423 

* Dessa påståenden laddar negativt mot EVI, varför skalorna är vända. En positiv faktorladdning ska alltså tolkas 
som en negativ korrelation mellan påståendet och faktorn. 

** Detta påstående har ingen faktorladdning som överstiger urvalskriteriet på 0.4, den högsta faktorladdningen för 
påståendet redovisas därför inom parentes. 
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F"n •••• «Ma diaiillla ronnuiii|§iviQ8 

Förändringsvilja ä r en faktor som byggs up p av fyra påståenden. Två av dessa 
påståenden är en operationalisering av just förändringsvilja. De andra två på
ståendena är egentligen operationaliseringar av konkurrens vilja och nAch. 
Påståendet "Jag gillar att arbeta i situationer som innebär konkurrens med 
andra", som egentligen ska ladda konkurrensvilja, korrelerar alltså inte med de 
andra konkurrenspåståendena. Anledningen till detta kan ligga i formuleringen 
som indikerar gillande av konkurrenssituation, men inte indikerar en preferens 
att resultatet för den skull ska vara bättre än andras. Korrelationen mellan 
gillandet av konkurrenssituationer och förändringsvilja kan bottna i en 
föreställning om att en situation med konkurrens innebär dynamik och ut
veckling. 

Det påstående som egentligen ska ladda nAch, "Att möta nya utmaningar och 
klara av dem är oerhört viktigt för mig", kan förklaras på ett liknande sätt. 
Formuleringen med just nya utmaningar kan indikera en föreställning om för
ändring. Nya utmaningar och deras lösning innebär kanske även nya metoder 
att möta utmaningarna. Med denna argumentation som grund har faktor 2 
benämnts förändringsvilja. 

Intuì ori—taring 

Den tredje faktorn är den som har varit svårast att direkt härleda till ett sam
lande begrepp. Intern or ientering, 1-o-c, avser en individs upplevda förmåga att 
själv påverka de händelser som i sin tur påverkar denna individ. Ett av de på
ståenden som laddar faktorn, "Hur det går för en i livet bestäms främst av 
saker som man inte kan påverka", avser att indikera 1-o-c. Även "Det är helt 
och hållet jag själv som avgör hur mitt liv blir" avser att indikera 1-o-c, m en 
detta påstående har en laddning under gränsen på 0.4. Påståendet har dock sin 
högsta laddning i just denna faktor och ligger mycket nära 0.4, varför viss 
hänsyn ändå tas till detta påstående. 

De andra två påståendena avser att indikera nAch och optimism. För att 
koppla dessa två påståenden de två som indikerar 1-o-c kan vissa gemensamma 
drag hittas. De båda påståendena har en fatalistisk grundton i uttalandet. Den 
respondent som har ett högt värde för den tredje faktorn har också tagit 
avstånd från dessa påståenden. En individ som tar avstånd från fatalistiska 
uttalanden har en tro på sitt eget agerande och sin egen förmåga att påverka 
sin situation. En sådan inställning till den egna förmågan inbegrips i det 
teoretiska begreppet 1-o-c. 
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Autonomi 

Den sista faktorn i modellen är den enklaste faktorn att ge en benämning. De 
två påståenden som laddar denna faktor är operationaliseringar av begreppet 
autonomi,, som avser en individs förhållningssätt till auktoritär påverkan. 

De fyra faktorerna har kunnat benämnas med begrepp som återfinns i de teo
retiska resonemangen, vilket ger en teoretisk validering av faktormodellen. Det 
kan dock tyckas vara mindre lyckat att prestationsmotiv inte har fallit ut som 
en faktor, eftersom detta begrepp har visat sig vara intressant i tidigare studier 
av entreprenörskap. Å andra sidan är resultatet helt beroende av ope-
rationaliseringarna och hur respondenterna uppfattar de påståenden som för
väntas indikera ett visst begrepp. Det viktiga i tolkningen av faktorerna är inte 
att de följer initiait avsedda mönster, utan att de uttalanden som ingår i en 
faktor kan tolkas som indikator på en och samma sak. Med den argumentation 
som redovisats ovan har det varit möjligt att härleda teoretiska begrepp ur de 
påståenden som laddat faktorerna. Dessa fyra fa ktorer kommer att användas 
som mått på individkarakteristika i den kommande klassificeringen av 
respondenter. 

UPPLEVDA EQENSKAPER HOS INFORMATIONSTEKNIK 

De variabler som mäter instämmandet med påståendena i enkätens del 3; 
Uppfattningar om informationsteknik, har bearbetats på samma sätt som i den 
föregående faktoranalysen. 

En test av variablerna som ingår i del 3 gav ett värde på KMO som uppgår till 
0.92, vilket är att betrakta som utmärkt. I den reproducerade korrelations
matrisen är andelen residualer som understiger 0.05 uppgående till 57 %. 

Den roterade faktorlösningen, vars resultat redovisas i Tabell 7.3, har resulterat 
i tre faktorer. 
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Tabell 7.3. Egenvärdet! och förklarad varians i faktorlösning för vari 
abler i del 3. 

Faktor Egenvärde Procent av varians Kumulativ procent 

1 6,31 42,1 42,1 
2 1,52 10,2 52,2 
3 1,08 7,2 59,4 

Faktorerna, med faktorladdningar för de olika påståendena visas i Tabell 7.4. 
En fullständig tabell med alla faktorladdningar återfinns i Bilaga 5. 

rovini on nonni oremignei 

De påståenden som laddar den första faktorn, Fördel och normförenlighet; är alla 
operationaliseringar av relativ fördel och normförenlighet, med ett par un
dantag. Påståendet "Jag har lagt märke till andra företag som använder infor
mationsteknik på ett framgångsrikt sätt" är en operationalisering av observer
barhet. Påståendet laddar även i den tredje faktorn, som jag återkommer till 
längre fram. Att detta påstående laddar tillsammans med påståenden som in-
dikerar upplevd relativ fördel är i sig inte förvånande, eftersom den upplevda 
fördelen måste härstamma någonstans ifrån. Om en företagare har förebilder i 
sin närhet som fungerar som lyckade exempel på användning av informa
tionsteknik är det inte förvånande att detta bidrar till d en upplevda relativa 
fördelen med informationsteknik. 

Två andra påståenden, "Jag anser mig ha goda kunskaper om vad informa
tionsteknik innebär" och "Jag förstår mig inte på det här med informations
teknik", är påståenden som är avsedda att indikera den kunskapsnivå en res
pondent anser sig ha. Dessa påståenden laddar även i andra faktorer, vilket 
heller inte är direkt förvånande. Kunskap, eller upplevd kunskap, om infor
mationsteknik är intuitivt en betydande ingrediens i upplevda egenskaper hos 
informationsteknik. 

Det som kan tyckas vara en avvikelse från förväntade resultat är att relativ 
fördel och normförenlighet inte har fallit ut som separata faktorer. En förkla
ring till detta kan ligga i småföretagarens natur. Ofta beskrivs småföretagare 
som ständigt upptagna med sin omedelbara verklighet. De har så fullt upp 
med sin dagliga verksamhet att de inte hinner med tankar och planer på för
ändring. Om så är fallet, innebär det att en företagare måste se en ny pro-
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blemlösning som helt kompatibel med nuvarande arbetssätt för att den ska 
upplevas som fördelaktig. Den första faktorn får därför ses som en kombi
nation av relativ fördel och normförenlighet 

Tabell 7.4. Faktorladdningar i analys av Del 3: Uppfattningar om infor
mationsteknik. 

Faktorer 

Påståenden Fördel och norm
förenlighet 

Komplexitet Synlighet 

Med hjälp av informationsteknik förbättras beslutsfattandet i vårt 
företag. 

0,71879 

Jag förstår mig inte på det här med informationsteknik. -0,51766 0,53396 

Jag har lagt märke till andra företag som använder 
informationsteknik på ett framgångsrikt sätt. 

0,50245 0,44789 

Informationsteknik bidrar till att mina anställda arbetar snabbare. 0,71184 

Jag anser mig ha goda kunskaper om vad informationsteknik 
innebär.* 

-0,40235 0,41641 -0,41692 

Informationsteknik medför inte någon förbättring av arbetet i mitt 
företag.* 

0,80623 

Informationsteknik är ett lämpligt sätt att stödja arbetet i vårt 
företag. 

0,81682 

Informationsteknik höjer kvaliteten på vårt arbete. 0,85337 

En investering i ny informationsteknik skulle inte vara svår att 
anpassa till vårt sätt att arbeta. 

0,46239 

Informationsteknik underlättar arbetet för mina anställda. 0,81149 

Informationstekniska system passar inte vårt sätt att arbeta. * 0,79652 

En investering i informationsteknik leder som regel bara till ökade 
kostnader, som aldrig betalar sig helt. 

0,60222 

En ny informationsteknisk lösning skulle kräva omfattande 
utbildningsinsater i företaget. 

0,83213 

Det är lätt att få informationsteknik att fungera i ett företag. * 0,52197 -0,40132 

Vi har goda möjligheter till att prova informationstekniska 0,84621 
lösningar före inköp. 

* Dessa påståenden laddar negativt mot de teoretiska upplevda egenskaperna hos informationsteknik, varför skalorna är 
vända. En positiv faktorladdning ska alltså tolkas som en negativ korrelation mellan påståendet och faktorn. 
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Komptoxltet 

Faktor nr 2 i denna faktorlösning är den faktor som har den enklaste härled
ningen. De påståenden som ingår i faktorn är alla operationaliseringai; av be
greppet komplexitet, som avser att beskriva de upplevda svårigheterna att förstå 
sig på och använda informationsteknik. I kapitel 3 konstaterades att kunskap 
har betydelse även här, vilket också visar sig i de två påståenden som indikerar 
upplevd kunskapsnivå. En hög kunskapsnivå om en innovation leder sannolikt 
till att den upplevda komplexiteten blir låg. 

Synlighet 

Den tredje faktorn laddas av fyra påståenden. Två av dessa, "Jag har lagt 
märke till företag som använder informationsteknik på ett framgångsrikt sätt" 
och "Vi har goda möjligheter att prova informationstekniska lösningar före 
inköp", är operationaliseringar av observerbarhet och provbarhet. De andra 
två påståendena är operationaliseringar av andra begrepp, men kopplingen till 
provbarhet och observerbarhet är uppenbar. 

Det ena påståendet, "Jag anser mig ha goda kunskaper om vad informations
teknik innebär", kan relateras till att en god kunskap förutsätter någon form av 
erfarenhet. Erfarenheten kan baseras antingen på egen användning, eller att 
innovationen är provbar eller observerbar. Det sista påståendet, "Det är lätt att 
få informationsteknik att fungera i ett företag", kan relateras till denna faktor 
med ett likvärdigt resonemang. Dessutom kan övertygelsen relateras till att 
påståendet om förebilder innehåller formuleringen "framgångsrikt sätt", vilket 
kan påverka respondentens uppfattning om att det är lätt att arbeta med 
informationsteknik. 

Sammantaget har jag valt att benämna faktorn synlighet, vilket inb egriper såväl 
provbarhet och observerbarhet som kunskap om informationsteknik. 

Benämningen av de faktorer som ingår i modellen har kunnat härledas med 
hjälp av de teoretiska resonemang som redovisades i kapitel 3. Liksom i fallet 
med individkarakteristika kan detta sägas tyda på en teoretisk validering av 
faktormodellen. Det som kan tyda på en brist i modellen är att den inte sepa
rerar begrepp som relativ fördel och normförenlighet. Å andra sidan kan detta 
förklaras med hjälp av en förståelse för den typ av företag som ingår i studien. 
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Svårigheten att separera begrepp som provbarhet och observerbarhet indike-
rades intuitivt redan i kapitel 3, varför det resultatet inte betraktas som särskilt 
förvånande. De tre faktorerna kommer i de följande analyserna a tt användas 
som indikatorer på upplevda egenskaper hos informationsteknik. 

UPPLEVD SITUATION 

Den tredje faktoranalysen avser de variabler som ingick i enkätens del 3. 
Analysen resulterade i nio roterade faktorer som visas i Tabell 7.5. 

KMO för de ingående variablerna uppgår till 0,76, vilket indikerar att en fak
toranalys är tillämplig. I den reproducerade korrelationsmatrisen uppgår an
delen residualer som understiger 0,05 till 61%. De nio faktorerna förklarar 
tillsammans 57,4% av den totala variansen i data. 

Eftersom denna faktorlösning är något mer komplex än de tidigare, med nio 
faktorer och 30 variabler, är den uppdelad i två separata tabeller. Tabell 7.6 re
dovisar faktorladdningarna för de fyra första faktorerna och Tabell 7.7 redovi
sar faktorladdningarna för de återstående fem faktorerna. I Bilaga 6 visas en 
fullständig faktormatris. 

Tabell 7.5. Egenvärden och förklarad varians i faktorlösning för vari
abler i del 4. 

Faktor Egenvärde Procent av varians Kumulativ procent 

1 4,94 16,5 16,5 
2 2,51 8,4 24,8 
3 2,12 7,1 31,9 
4 1,76 5,9 37,8 
5 1,37 4,6 42,3 
6 1,28 4,3 46,6 
7 1,12 3,7 50,3 
8 1,09 3,6 54,0 
9 1,02 3,4 57,4 
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Tabell 7.6. Faktorladdningar för faktorerna 1-4 i analys av Del 4: Företa
gets situation. 

Faktorer 

Påståenden Standardi
sering 

Informations
intensitet 

Kund
komplexitet 

Innovativ 
tillväxt 

Eftersom vara arbetsmetoder är komplicerade, krävs det 
detaljerade arbetsbeskrivningar för de flesta arbetsuppgifter. 

0,51135 0,54780 

Vårt företag är underleverantör till ett större företag. 0,41811 

Vi arbetar med produktutveckling i samarbete med 
leverantörer och kunder. 

0,48583 

Vi arbetar i stor utsträckning enligt standardiserade 
procedurer, t.ex. ISO 9000, i vårt fö retag. 

0,80348 

Vår produktionsapparat är väldigt komplicerad. 0,58877 

I vårt företag har vi flera beslutsnivåer med 
chefsbefattningar på varje nivå. 

0,40353 

Våra kunder kräver att vi är certifierade enligt ISO 9000. 0,78860 

Vi har flera olika avdelningar i vårt företag (0,38746)* 

Vårt sätt att arbeta kräver ett ständigt flöde av 
kommunikation mellan de anställda i företaget. 

0,49354 0,50624 

Försäljningen av våra produkter kräver mycket 
kommunikation med våra kunder. 

0,48074 

Vi använder informationsteknik för att det är ett bra s ätt att 
utveckla och förbättra vår affärsidé. 

0,74101 

Vår bransch förändras och utvecklas hela tiden i hög takt. 0,40169 0,56776 

Det är helt nödvändigt för oss att använda 
informationsteknik för att kunna konkurrera med andra. 

0,76646 

Ingen av våra kontakter utanför företaget är den andra lik. 0,53232 

Vi har väldigt många olika kunder. 0,66806 

Vi får hela tiden fler och fler kunder, så vårt kundre gister 
ökar ständigt. 

0,57194 

Våra kundkontakter kräver personlig kommunikation. (0,37015)* 

Vårt företag kan karaktäriseras som ett företag i tillväxt. 0,67694 

Många företagare i min närhet prövar ständigt nya idéer och 
arbetssätt. 

0,67014 

* Dessa påståenden har ingen faktorladdning som överstiger urvalskriteriet på 0.4, de högsta faktorladdningama för 
påståendena redovisas därför inom parentes. 
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Stud—ti—ring 

Den första faktorn har benämnts standardisering. M ed detta avses standardise
ring som en intern strukturvariabel. De två påståenden som laddar tyngst i 
faktorn är de två påståenden som avser användningen av ISO 9000 i företaget. 
Införandet av ett sådant system syftar inte till att uppnå en standardisering i 
första hand, utan snarare en garanti för jämn kvalitet. Konsekvensen av ett 
ISO 9000-system är dock att procedurer standardiseras för att en jämn kvalitet 
ska kunna upprätthållas. 

Det tredje och fjärde påståendet som indikerar en hög grad av detaljerade ar
betsbeskrivningar för att hantera komplicerade arbetsmetoder kan också tolkas 
som ett tecken på standardisering. En hög grad av skriftliga beskrivningar kan i 
första hand tyda på en hög grad av formalisering i företaget, men en 
konsekvens av formaliseringen är en likriktning och standardisering av ar-
betsprocedurer. De kvarvarande påståendena som laddar i denna faktor kan 
vara något svårare att direkt härleda till standardisering. De innebär dock inte 
någon direkt teoretisk motsättning. Dessutom har de en betydligt lägre ladd
ning än de övriga påståendena, vilket innebär att de inte har samma tyngd i 
förklaringen av faktorns innebörd som de övriga påståendena. 

Begreppet informationsintensitet kan relateras till informationsintensitetsmatrisen 
som beskrevs i kapitel 3. Informationsintensitet kan delas in i informationens 
betydelse för den interna produktionen och betydelsen för värdeförädlings
kedjan. De påståenden som laddar i denna faktor är först och främst två på
ståenden som relaterar till informationsteknik och dess betydelse för konkur
rens och utveckling av affärsidéer. 

De två följande påståendena avser betydelsen av kommunikation, såväl internt 
som externt. Det femte påståendet, som laddar med minst styrka, indikerar en 
situation med en föränderlig bransch. Laddningen är dock lägre och 
påståendet laddar med betydligt högre styrka i nästa faktor. Påståendet är dock 
inte motstridigt, eftersom en föränderlig omgivning ger upphov till ett behov 
av både kommunikation och information. 

Behovet av kommunikation och information har inte separerats med avseende 
på externa och interna förhållanden. Det är i sig inte alarmerande på något 
sätt, eftersom en omgivning som kräver en hög grad av kommunikation 
mycket väl kan ge upphov till en föreställning om att en hög grad av intern 
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kommunikation är nödvändig. Frånvaron av separation kan förklaras med att 
det rör sig om små företag, som inte har särskilt komplexa organisationsfor
mer. I ett större företag kan situationen vara sådan att storleken leder till intern 
komplexitet med ett stort kommunikationsbehov, även om kommunikationen 
med omgivningen är enkel. I det mindre företaget är det möjligt att det interna 
kommunikationsbehovet i högre grad är avhängigt den externa situationen. 

För att koppla denna faktor till informationsintensitetsmatrisen går det att 
tänka sig att variationen i faktorn speglas i matrisen genom diagonalen mellan 
rutan låg-låg och rutan hög-hög. 

Kundkomptoxltot 

Den tredje faktorn som beskriver den upplevda situationen är knuten till en 
upplevelse av den externa situationen. Jag har valt att benämna faktorn kund-
komplexitet. Begreppet komplexitet kan i sig ha olika betydelser. Vad som här 
avses med kundkomplexitet är i första hand antalet kunder, i kvantitativ be
märkelse. I begreppet inbegrips inte i första hand kvalitativa dimensioner så
som kontakternas natur, den dimensionen inbegrips snarare i den föregående 
faktorn; informationsintensitet. 

Två av påståendena; "Vi har väldigt många kunder" och "Vi får hela tiden fler 
och fler kunder, så vårt kundregister ökar ständigt", är tydliga indikatorer på 
det jag avser med kundkomplexitet ovan. Eftersom de två laddar starkast i 
faktorn och dessutom laddar tillsammans går det att tolka så a tt en stor kund
stock inte upplevs som statisk utan ett företag med många olika kunder skaffar 
dessutom hela tiden fler. Detta säger naturligtvis ingenting om kunder som 
faller bort. Det kan vara så att de nya kunderna i själva fallet ersätter gamla 
kunder som ej längre är aktiva kunder. Det är dock av underordnad betydelse, 
det viktiga är indikationen på en stor kundkrets. 

I faktorn inbegrips även en kvalitativ dimension i påståendet "Ingen av våra 
kontakter utanför företaget är den andra lik". Det tyder på att det höga antalet 
kunder även inbegriper en mångfald med avseendet på kontakternas natur. 
Vidare laddar även de påståenden som avser komplicerade arbetsmetoder och 
krav på kommunikation internt. Spontant har de inte en direkt koppling till 
kundkomplexiteten, men i likhet med argumentationen ovan om informa
tionsintensitet går det att tänka sig en koppling mellan den externa och den 
interna situationen. Den externa komplexiteten kan upplevas som krävande 
med avseende på den interna situationen. 
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Vari ligger då skillnaden mellan informationsintensitet och kundkomplexitet? 
Eftersom faktorrotationen är ortogonal har de ingen korrelation sinsemellan. 
Båda begreppen inbegriper tydligen såväl externa som interna ingredienser. 
Den skillnad som spontant uppträder är det faktum att informationsintensitet 
är kopplat till användning av informationsteknik. Faktorn kundkomplexitet är 
oavhängig den tekniska lösning som används för att hantera situationen, den 
inbegriper snarare en indikation på att informationsteknik inte är nödvändigt. 
Det sista påståendet "Våra kundkontakter kräver personlig kommunikation" 
kan ses som en indikation på detta. Påståendet har dock en lägre laddning än 
den som har definierats som gränsvärde, men det har sin högsta laddning i 
denna faktor och värdet ligger nära brytpunkten. 

Innovativ tillväxt 

Innovativ tillväxt är en faktor som laddas av tre påståenden. Faktorn indikerar en 
hög grad av dynamik, eftersom alla tre påståendena har tydliga inslag av 
dynamik. Ett högt värde på denna faktor indikerar att karakteriserar sitt före
tag som ett i tillväxt, som befinner sig i en föränderlig bransch i en innovativ 
miljö. 

En vidare tolkning av de tre påståenden som ingår i faktorn kan indikera en 
situation som kan förklaras som en institutionell miljö. Företagaren upplever 
en hög grad av dynamik och tillväxt i sin omgivning. Det egna företaget på
verkas av den innovativa miljön och rycks med i dynamiken. Det kan tyckas 
vara ett djärvt antagande, men det är inte alls osannolikt att en sådan koppling 
finns. De påståenden som ingår i faktorn har alla en god teoretisk koppling till 
varandra, varför benämningen av denna faktor är bekymmers fri. 

Innovativ tillväxt är den sista faktorn som redovisas i Tabell 7.6. De följande 
faktorerna återfinns redovisade i Tabell 7.7. 

RlriiMvraloH 

Om den föregående faktorn var av en sådan natur att den var tydlig, kräver 
denna den femte faktorn betydligt mer tolkning av vad som ligger bakom de 
påståenden som laddar i faktorn. Inledningsvis ingår ett påstående som avser 
rekommendationer från branschorganisationer. Detta tyder på att respon-
denten anser att dessa råd och rekommendationer är värdefulla och agerar i 
enlighet med dessa. Vidare anser respondenten att arbetet i företaget kan be
traktas som rutinmässigt. Ett sådant påstående indikerar en syn på företaget 
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som innebär en låg benägenhet till förändring. Det sista påståendet i faktorn 
avser nödvändigheten av stödåtgärder för att kunna driva ett företag. 

Jag har valt att benämna faktorn riskaversion. I alla tre påståenden finns en in
dikation på att respondenten undviker situationer som innebär risker för fö
retaget. Att följa r ekommendationer och agera i enlighet med dessa tyder på 
ett behov av trygghet i agerandet. Att anse att stödåtgärder är nödvändiga ty
der på att respondenten inte vill ta finansiella risker i sitt företag. Att uppleva 
arbetet i företaget som rutinmässigt tyder också på ett behov av trygghet, som 
tillfredsställs av rutiner, eller åtminstone upplevda rutiner. 

HandllngsMliet 

Fyra påståenden laddar i faktorn handlingsfrihet. Det påstående som laddar 
starkast är "Vi har ett stort finansiellt utrymme för att göra investeringar som 
känns nödvändiga". Detta ser jag som en indikation på finansiell handlings
frihet. Ett problem som diskuterades i de teoretiska resonemangen var bristen 
på resurser. Ett högt värde i denna faktor visar på att resurserna inte är ett 
problem. Nästa faktorladdning avser ett avståndstagande påstående om be
gränsningar på grund av sådant som händer i omgivningen. Detta indikerar en 
hög grad av handlingsfrihet i allmänhet. 

Nästa påstående är inte lika direkt som de andra. Kopplingen mellan flera be
slutsnivåer med chefsbefattningar och handlingsfrihet kanske inte är helt upp
enbar. Jag har tolkat det som att de företag som har flera beslutsnivåer tillhör 
de större företagen i storleksintervallet som ingår i studien. Dessa större fö
retag har dels ett större finansiellt utrymme och dels en styrka i storleken som 
gör att de kan agera friare oberoende av påverkan från omgivningen. Det sista 
påståendet ingick även i den föregående faktorn och avser stödåtgärder från 
myndigheter. Laddningen är negativ, vilket innebär ett avståndstagande, vilket 
i sig är logiskt. Ett företag med stor handlingsfrihet och god tillgång på resur
ser har inte något större behov av stödåtgärder. 

CwitraHsMfng 

Denna faktor laddas av två påståenden som båda direkt indikerar centralise
ring. De avser det egna beslutsfattandet och delegering av beslut. Den negativa 
laddningen för påståendet "Jag föredrar att delegera beslut och låta min 
personal fatta viktiga beslut" innebär att respondenten tar avstånd från det 
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påståendet samtidigt som han samtycker med det andra påståendet. Benäm
ningen centralisering är definitivt odiskutabel. 

Tabell 7.7. Faktorladdningar för faktorerna 5-9 
Företagets situation. 

i analys av Del 4: 

Faktorer 

Påståenden Risk- Handlings
aversion frihet 

Centrali
sering 

Rutin- Relations
inköp beroende 

Merparten av arbetet i vårt företag kan betecknas som 0,55066 
rutinmässigt. 

Jag försöker följa rekommendationer från 0,64314 
branschorganisationer. 

Stödåtgärder frän myndigheter är en nödvändighet för att 0,44780 -0,40864 
driva ett företag. 

Vi har ett stort finansiellt utrymme för att göra 0,70654 
investeringar som känns nödvändiga. 

Handlingsutrymmet för vårt företag är ofta begränsat, -0,50660 
eftersom vårt agerande styrs av sådant som händer i 
omgivningen. 

I vårt företag har vi flera beslutsnivåer med 0,44192 
chefsbefattningar pa varje nivå. 

Jag fattar själv de viktiga besluten i vårt företag. 0,75260 

Jag föredrar att delegera beslut och låta min personal fatta 
viktiga beslut. 

-0,50767 0,42136 

Vi köper produkter från många olika leverantörer 0,75459 

Vår personal har generellt sett en hög utbildningsnivå. 

Vårt företag arbetar i ett affärsnätverk där ett annat 
företag till största delen bestämmer villkoren för vårt 
agerande. 

Vart företag är underleverantör till ett större företag. 

Vi har inte så många kontakter utanför företaget. 

-0,43322 

(0,39335)* 

0,44684 

0,71751 

* Detta påstående har ingen faktorladdning som överstiger urvalskriteriet på 0.4, den högsta faktorladdningen för 
påståendet redovisas därför inom parentes. 

RuHnhilcop 

Rutininköp är den faktor som är svårast att ge en benämning bland de faktorer 
som ingår i upplevd situation. Benämningen som sådan kan låta något märklig, 
men den följande argumentationen kan säkert förtydliga situationen. Det 
första påståendet indikerar inköp från många olika leverantörer. Nästföljande 
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laddning avser ett avståndstagande från att personalen generellt sett har en hög 
utbildningsnivå. Slutligen föredrar respondenten att delegera beslut. 

Den första frågeställningen som spontant dyker upp är; vilken företagsledare 
delegerar beslut till en generellt sett outbildad personal? Nästa frågeställning är; 
vad har antalet leverantörer med detta att göra? För att reda ut detta har 
medelvärdet för denna faktor jämförts mellan olika typer av företag som ingår 
i studien. Det visade sig att det först och främst var handelsföretag som har 
höga värden på denna faktor. Utifrån detta kan följande resonemang motivera 
benämningen: 

I ett handelsföretag är inköpsverksamheten av central betydelse. Därför upp
fattas inköpen som "viktiga beslut". Om företaget köper varor från flera olika 
leverantörer är det dock helt nödvändigt att låta olika individer i personalen ta 
ansvar för olika leverantörer. Det är också troligt att personalen i handels
företagen generellt sett har en lägre utbildningsnivå än i de övriga företagen. 
Att delegera besluten till personalen upplevs dock inte som riskabelt då de ofta 
är baserade på rutinmässig hantering. 

Faktorn har fått sin benämning för att inköpen är en central del av kärnverk
samheten och att de troligen sköts på en rutinmässig basis. 

Den avslutande faktorn är i huvudsak laddad av två påståenden. Det påstå
ende som laddar starkast är "Vi har inte så många kontakter utanför företa
get". Det indikerar att företaget arbetar i huvudsak gentemot en stor kund i en 
relation som förmodligen är tämligen stark. "Vårt företag är underleverantör 
till ett större företag" understryker detta ytterligare. Det sista påståendet, som 
egentligen laddar något för svagt för att inkluderas är ytterligare en tydlig in
dikation på att företaget befinner sig i en situation där relationen till ett annat 
större företag är central för företaget. Även om det påståendet har en för låg 
laddning är det i denna faktor som påståendet laddar starkast. 

Med relationsberoende avses alltså beroendet av relationen till ett större företag 
som troligen dikterar villkoren helt och fullt för hur det mindre företaget ska 
agera i relationen. En sådan situation leder som regel till ett beroendeför
hållande där relationens upprätthållande är oerhört viktigt för det mindre fö
retaget. 
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De nio faktorer som ska spegla den upplevda situationen tar upp såväl externa 
som interna aspekter på situationen. En del av faktorerna innefattar bägge 
dimensionerna. 

De faktorer som ger mått på en upplevd intern situation är: Standardisering, 
Riskaversion, Handlingsfrihet och Centralisering. Faktorerna som speglar den 
upplevda externa situationen är: Kundkomplexitet och Relationsberoende. 
Kombinationen av extern och intern situation återspeglas i faktorerna Infor
mationsintensitet, Innovativ tillväxt och Rutininköp. 

Ett kritiskt förhållningssätt till den na uppsättning faktorer är naturligtvis be
fogat. Varför ska just dessa mått fungera som mått på den upplevda situatio
nen? I de två tidigare faktoranalyserna var det möjligt att härleda faktorerna ur 
de teoretiska begrepp som låg till grun d för undersökningsmodellen. Nu är 
faktoranalyserna utförda med en explorativ ansats, där det empiriska materialet 
helt och fullt styr indelningen i faktorer. Den teoretiska kopplingen sker i 
samband med tolkningen av faktorernas innebörd. Flera av faktorerna har 
också visat sig indikera begrepp som återfinns i de teoretiska resonemangen. 
Det finns naturligtvis alltid en möjlighet att hävda att fler begrepp skulle kunna 
vara med, som exempelvis intern komplexitet eller en uppdelning mellan 
extern och intern informationsintensitet. 

Dessa nio faktorer är dock det resultat som fås i en faktoranalys av datamate
rialet, vilket är helt beroende av operationaliseringen av de teoretiska begrep
pen. Jag vill ändå hävda att dessa nio faktorer täcker in en acceptabel bredd av 
teoretiska begrepp som kan ligga till grund för den kommande klassificeringen 
som redovisas i kapitel 8. 
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8 
En klassifikation 

ÖVERSIKT 

Klassifikationen av företag redovisas i detta kapitel. Egentligen klassificeras 
inte företagen i sig, utan snarare företagsledarna. Som tidigare har konstaterats 
är dock personbundenheten hög i de små företagen, varför klassifikationen av 
företagsledare ses som en indirekt klassifikation av företagen. En klusteranalys 
har genomförts, baserad på de variabler som ingick i undersökningsmodellen, 
som redovisades i kapitel 5. Klassindelningen har skett på basis av de faktorer 
som beskriver den upplevda situationen, de upplevda egenskaperna hos 
informationsteknik, företagsledarens individkarakteristika samt graden av 
användning av informationsteknik i företaget. 

Klusteranalysen är genomförd iterativt, där olika klusterlösningar har utvärde
rats med hjälp av diskriminantanalyser. Slutligen h ar företagen delats in i sex 
grupper. Med grupptillhörighet i dessa sex grupper som beroende variabel har 
därefter en diskriminantanalys genomförts. De oberoende variablerna i dis-
kriminantanalysen har dels varit de variabler som användes i klusteranalysen 
och dels ett antal andra bakgrundsvariabler som beskriver såväl företaget som 
företagsledaren. Fem diskriminantfunktioner, varav tre kan identifieras som 
särskilt intressanta, beskriver skillnaderna mellan de sex grupperna. 

Den första funktionen separerar två grupper från de övriga fyra, vilket skiljer 
de företag som är "låganvändare" från de som är höganvändare. Dessa utgör 
två huvudkategorier av företag. De övriga diskriminantfunktionerna förklarar 
sedan skillnaderna inom dessa två huvudkategorier. 

Den klassifikation som redovisas i detta kapitel är baserad på de kontexter i 
vilka olika strategiska förhållningssätt till i nformationsteknik kan återfinnas. 
För att ge en tydligare bild av vad som är relaterat till spridning av informa
tionsteknik inom de olika grupperna och därmed en tydligare bild av dessa 
förhållningssätt utvecklas resonemangen ytterligare med en inomgruppsanalys 
i kapitel 9. 
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KLUSTERANALYS 

Klusteranalysen syftar till a tt dela upp respondentema i ett antal grupper, ba
serat på ett klustervariat. De variabler som är använda för grupperingen är de 
faktorer som redovisats i kapitel 7, samt den användningsgrad av informa
tionsteknik som företaget har. Dessa variabler är de som ingick i undersök
ningsmodellen som redovisades i slutet av kapitel 5. 

Ett första problem i klusteranalysen är det antal grupper som analysen ska 
resultera i. I vissa fall finns en på förhand bestämd mängd grupper, varpå 
klustervariatet används för att dela in objekten i just det antalet grupper. I 
denna studie finns inte ett på förhand bestämt antal grupper, eftersom en så
dan föreställning vilar på en förståelse hur grupperna ser ut. Hur grupperna ser 
ut vet vi inte på förhand, därför måste ett adekvat antal grupper fastställas. 
Klusteranalysen kan inte bidra med information om en optimal lösning, base
rad på statistiska signifikansmått. Klusteranalysen är inte en statistisk metod i 
egentlig mening, utan en metod som är rent matematisk. Den baseras på av
stånd mellan objekt, där objekten grupperas i turordning baserat på deras in
bördes avstånd från varandra. Mellan två ytterligheter, ett enda kluster inne
hållande alla objekt eller lika många kluster som objekt, finns en kontinuerlig 
mängd möjliga grupperingar. Därför har klusteranalysen genomförts iterativt, 
där olika klusterlösningar har utvärderats med diskriminantanalyser som stöd 
för valet av antal grupper. 

Sex olika kl usterlösningar, med fyra till nio grupper, utvärderades med en dis-
kriminantanalys för varje klusterlösning. Diskriminantanalyserna genomfördes 
på basis av samma variabler som ingick i klustervariatet, övriga bakgrunds
variabler i enkäten samt bakgrundsdata för företagen. Urvalskriterierna för 
valet av klusterlösning var dels klassifikatorisk förmåga i diskriminantfunktio-
nerna och dels enkelhet i grupperingen. Den lösning som resulterade i sex 
grupper var den som bäst kunde klassificeras med diskriminantfunktionen och 
som dessutom fortfarande har tillräckligt enkel struktur för att kunna beskrivas 
på ett fruktbart sätt18. Med färre grupper hade funktionerna sämre 
klassifikatorisk styrka och indelningen var för grov för att ge en relevant upp
delning av företagen. Att dela in i fler än sex grupper resulterad också i sämre 
styrka i modellen och dessutom blev bilden betydligt mer komplex. 

18 Det är värt att här poängtera att avvägningen mellan enkelhet och upplösning helt 
baseras på en subjektiv föreställning om lösningen. Det blir särskilt tydligt när en 
klassifikation genomförs i en explorativ situation och det inte finns på förhand definierade 
grupperingar. Valet av antal grupper blir alltså till s tor del en konsekvens av teoretiska 
föreställningar och en känsla för datamaterialet som aldrig går att fastställa på ett objektivt 
sätt. 

128 



Denna klassindelning i sex grupper används nu som bas för den slutliga dis-
kriminantanalysen, som syftar till att karakterisera grupperna. 

MSIUHMINAilTAilALYS 

Diskriminantanalysen är genomförd med ett stegvis införande av variablerna, 
med ett kriterium för införande att p-värdet för variabeln ska understiga 0,25.1 
Bilaga 7 visas de variabler som inkluderats i analysen, i den ordning som de 
inkluderats. Den stegvisa proceduren innebär att den variabel som bäst dis
kriminerar mellan grupper inkluderas först, därefter den näst bäst diskrimine
rande och så vidare. I Tabell 8.1 visas egenvärden och förklarad varians för de 
fem diskriminantfunktionerna. 

Som synes är det i huvudsak tre funktioner som diskriminerar starkast mellan 
grupperna. De två efterföljande funktionerna har en väsentligt lägre diskrimi
nerande styrka. Konsekvensen av detta är att de tre första funktionerna är de 
som i första hand beskriver skillnaderna mellan grupperna. De andra två 
funktionerna kommer naturligtvis också att beaktas, men med ett beaktande 
av deras lägre diskriminerande styrka. 

I Tabell 8.2 visas resultatet av klassifikationen, där den grupptillhörighet som 
prediceras med hjälp av funktionerna jämförs med den faktiska grupptill
hörigheten. 

Tabell 8.1. Diskriminantfiinktioner, egenvärden och förklarad varians. 

Funktion Egenvärde Procent av varians Kumulativ procent 

1 2,66 47,0 47,0 
2 1,12 19,8 66,8 
3 0,97 17,2 84,1 
4 0,49 8,6 92,7 
5 0,41 7,3 100,0 
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Tabell 8.2. Resultat av klassifikation. 

Antal 
objekt 

Predicerat gruppmedlemskap 

Faktisk grupp 1 2 3 4 5 6 

Grupp 1 29 23 
79,3% 

0 
0,0% 

1 
3,4% 

1 
3,4% 

1 
3,4% 

3 
10,3% 

Grupp 2 26 0 
0,0% 

23 
88,5% 

0 
0,0% 

2 
7,7% 

0 
0,0% 

1 
3,8% 

Grupp 3 16 0 
0,0% 

0 
0,0% 

15 
93,8% 

0 
0,0% 

1 
6,3% 

0 
0,0% 

Grupp 4 82 1 
1,2% 

2 
2,4% 

1 
1,2% 

71 
86,6% 

2 
2,4% 

5 
6,1% 

Grupp 5 78 0 
0,0% 

1 
1,3% 

2 
2,6% 

1 
1,3% 

66 
84,6% 

8 
10,3% 

Grupp 6 96 2 
2,1% 

1 
1,0% 

0 
0,0% 

4 
4,2% 

7 
7,3% 

82 
85,4% 

Ogrupperade 4 0 
0,0% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

1 
25,0% 

1 
25,0% 

2 
50,0% 

Andelen grupperade objekt som klassificerats korrekt = 85,63 % 

Drygt 85% av de klassificerade objekten har klassificerats "rätt", vilket innebär 
att diskriminantfunktionernas predicerande förmåga är god. Grupp 1 är den 
grupp som tydligen är mest heterogen, där andelen korrekt klassificerade 
objekt uppgår till drygt 79%. Det som stör något är fyra objekt som inte har en 
ursprunglig grupptillhörighet och därför automatiskt blir klassificerade fel. De 
utgör dock en försumbar felkälla i sammanhanget. 

En första visuell översikt över hur diskriminantfunktionerna separerar grup
perna visas i Figur 8.1, som visar en "territorial map" över objekten. Den visar 
hur de två första funktionerna, de mest betydande, separerar grupperna. 

Figuren visar ett plan baserat på de två första funktionerna, där de andra 
funktionerna förutsätts ha värdet 0. Planet skär alltså genom origo, så a tt en
dast de två första funktionerna påverkar. Det visar sig att den första funktio
nen främst separerar grupp 2 och 4 från de övriga grupperna. Grupp 3 och 6 
separeras inte i första hand av de två första funktionerna, utan deras särdrag 
beskrivs bättre av de följande funktionerna. 
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I Tabell 8.3 visas centroiderna för diskriminantfunktionerna för respektive 
grupp, vilket ger en vidare beskrivning av hur de olika funktionerna separerar 
grupperna. 

4 -

Diskriminantfunktion 2 o 

-4 -

Diskriminantfunktion 1 

Figur 8.1. Territorial map för de två första diskriminantfunktionerna. 

Tabell 8.3. Centroider för diskriminantfiinktiotierna inom respektive 
grupp. 

Diskriminantfunktioner 

Grupp 1 2 3 4 5 

1 1,43 -1,69 -0,61 0,96 -1,39 

2 -2,65 -1,55 -1,31 -1,43 -0,03 

3 1,44 1,01 -3,33 0,86 1,19 

4 -2,00 0,94 0,26 0,46 -0,23 

5 1,70 0,93 0,15 -0,74 -0,31 

6 0,44 -0,77 0,79 0,17 0,65 

I syfte att beskriva särdragen hos de sex klustren kommer först de olika funk
tionernas betydelse för separation av klustren att redovisas. Beskrivningen 
baseras på centroiderna för funktionerna, samt vilka variabler som laddar 
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starkast inom respektive funktion. Därefter kommer redovisningen att avslutas 
med en beskrivning av vad som karakteriserar varje grupp, på basis av 
funktionernas betydelse och gruppernas värde på betydelsefulla variabler. 

PtotartiiUiwitftaiiktkHfma« betydelse 

I Tabell 8.4 visas en strukturmatris för de fem diskriminantfunktionerna. Den 
visar den korrelation som varje variabel har till respektive funktion. Tolk
ningen av resultaten går till så at t för varje funktion så jämförs centroiderna i 
funktionen för respektive grupp med varandra. Det ger en indikation på vilka 
grupper som funktionen separerar från varandra. Funktionens innebörd är 
beroende av de variabler som laddar i funktionen, vilket ges av korrelationerna 
mellan variablerna och funktionerna.19 

Varje ny funktion bidrar till separ ation av grupper, så att en första funktion 
kan separera grupperna i två huvudgrupper och de efterföljande funktionerna 
separerar dessa huvudgrupper ytterligare. Efter en genomgång av alla fem 
funktioner har alla sex gr upper klart och tydligt separerats från varandra med 
avseende på de variabler som ingår i diskriminandösningen. 

Diskriminantfunktion 1 

Den första diskriminantfunktionen separerar i första hand grupp 2 och 4, som 
har låga värden i funktionen, från de övriga grupperna. Undantaget är grupp 6, 
som inte har lika m arkant högt värde i funktionen som grupp 1,3 och 5, men 
ändå väsentligt högre än grupp 2 och 4. 

Den första diskriminantfunktionen laddas främst av de variabler i Tabell 8.4 
som markeras med * i den kolumnen. Som synes är användningsgrad den en
skilt starkaste variabeln i denna funktion. Det innebär att de grupper som har 
ett högt värde i funktionen är mer sofistikerade användare av informations
teknik än de som har ett lågt värde i funktionen. Vidare har funktionen en 
betydande korrelation med upplevd fördel och normförenlighet, informa
tionsintensitet, företagsledarens utbildningsnivå, företagskunder och synlighet. 

19 Laddningarna, eller korrelationerna mellan en funktion och de ingående variablerna kan 
ses som analogt med faktorladdningarna i faktoranalys. Skillnaden ligger i att en faktor 
beskriver en kontinuerlig varians i ett datamaterial medan en diskriminantfunktion drar 
gränser mellan på förhand bestämda grupper. I övrigt kan tolkningen av en 
diskriminantfunktion jämföras med tolkningen av en faktor. 
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Tabell 8.4. Strukturmatris fot diskriminantfunktionerna. Korrelationer 
mellan variabler och diskriminantfunktioner. 

Diskriminantfunktioner 

Variabler 1 2 3 4 5 

Användningsgrad 0,65* -0,13 0,05 -0,06 0,27 

Fördel och normförenlighet 0,58* 0,13 0,09 0,24 -0,01 

Informationsintensitet 0,47* 0,38 0,01 -0,07 -0,08 

Företagsledarens utbildningsnivå 0,36* -0,02 -0,02 0,20 0,03 

Kunder: Företag 0,20* -0,15 -0,11 0,07 0,05 

Synlighet 0,14* 0,07 -0,04 -0,05 -0,12 

Standardisering 0,14 -0,32* 0,30 0,32 -0,28 

Förändringsvilja 0,11 0,24* 0,07 -0,04 -0,01 

Export till EU 0,14 -0,24* 0,19 0,10 0,04 

Tätortsföretag 0,04 0,13* -0,07 -0,12 0,07 

Företagsledarens ålder -0,05 -0,12* 0,00 0,09 0,00 

Riskaversion -0,10 0,14 0,47* -0,41 -0,18 

Komplexitet -0,10 -0,13 0,42* 0,11 -0,06 

Centralisering -0,15 0,09 -0,35* -0,04 -0,27 

Intern orientering 0,24 -0,28 -0,28* -0,14 -0,14 

Rutininköp 0,01 -0,10 0,23* -0,16 -0,06 

Handlingsfrihet 0,15 -0,14 -0,05 -0,31* 0,14 

Förebild: Vänner 0,16 0,03 0,08 0,27* 0,12 

Innovativ tillväxt 0,07 0,21 -0,13 0,23* 0,10 

Kön 0,05 -0,13 0,01 -0,16* 0,07 

Moderbolag 0,06 0,03 0,06 -0,14* 0,06 

Relativ tillväxt 0,01 0,01 -0,06 0,12* 0,09 

Konkurrensinriktning 0,04 0,31 0,07 -0,09 -0,43* 

Autonomi 0,04 0,11 0,01 0,20 0,40* 

Relationsberoende -0,10 0,11 0,14 0,17 0,37* 

Antal sekundära näringsgrenar 0,09 -0,20 0,22 0,00 0,25* 

Kundkomplexitet 0,01 0,19 0,12 0,13 -0,20* 

Kunder: Slutkonsumenter -0,09 0,08 -0,05 0,10 -0,12* 

* Markerar den största absoluta korrelationen till en funktion för respektive variabel. 

Det som är tydligast är att denna diskriminantfunktion indikerar att grupp 2 
och 4 kan karakteriseras som mindre sofistikerade användare av informa
tionsteknik än vad de övriga grupperna är. Jag ser detta som det huvudsakliga 
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kriteriet för separationen, medan de övriga variablemas korrelationer är ett 
uttryck för olika fenomen som kan relateras till användningsgraden. 

Det som huvudsakligen associeras med en högre användningsgrad är upplevd 
relativ fördel, normförenlighet och synlighet hos informationsteknik, vilket är 
konsistent med den teoretiska referensramen. Informationsintensitet är ett 
begrepp som i sig delvis inbegriper användning av informationsteknik, därför 
är det naturligt att den variabeln laddar tillsammans med användningsgraden. 

De andra diskriminantfunktionerna beskriver dels skillnaden mellan grupp 2 
och grupp 4, låganvändarna, och dels skillnaderna mellan de olika grupperna 
av höganvändare. 

Dlslarimlnantfunktlon 2 

Den andra funktionen diskriminerar grupperna i två huvudgrupper. Grupp 1,2 
och 6 har låga värden i funktionen, medan grupp 3,4 och 5 har höga värden i 
funktionen. Det som karakteriserar en grupp som har ett högt värde i 
funktionen är att företagen i gruppen inte är standardiserade och de har yngre 
företagsledare som är förändringsbenägna. Andra variabler som laddar i 
funktionen är exempelvis informationsintensitet, som i och för sig laddad 
starkare i den första funktionen, men även bidrar i denna funktion. Intern 
orientering och konkurrensinriktning är ytterligare variabler som laddar i 
funktionen, även om de bidrar starkare i andra funktioner. 

Med utgångspunkt i den förra funktionen, som separerade grupp 2 och 4 från 
de övriga, med avseende på användningsgraden, kan denna den andra funk
tionen sägas bidra med vidare uppdelning inom dessa grupper. Funktionen 
visar exempelvis på skillnader mellan grupp 2 och grupp 4. De två grupperna 
är de som kan karakteriseras som låganvändare. Det som i första hand skiljer 
dessa två grupper åt belyses av den andra funktionen. I och med detta kan 
konstateras att grupp 4 har högre värden i funktionen än grupp 2. På samma 
sätt går det att göra en första indelning av höganvändarföretagen i två under
grupper, där grupp 1 och 6 har låga värden i funktionen, medan grupp 3 och 5 
har höga värden i funktionen. 

Sammantaget kan den andra funktionen ses som en indikator på flexibilitet, 
baserat på de variabler som laddar i funktionen, i företagen. Alltså kan en 
tolkning av funktionen vara att grupp 3,4 och har en högre grad av flexibilitet 
än grupp 1,2 och 6. 
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Dlskrimltìantfunktlon 3 

Den tredje funktionen bidrar med ytterligare indelning av de grupper som 
ännu inte har separerats. Grupp 1 och 6 har ännu inte separerats, men gör det 
med hjälp a v denna funktion. Grupp 1 har låga vä rden i funktionen, medan 
grupp 6 har höga värden i funktionen. Situationen är densamma för grupp 3 
och 5, som separeras med denna funktion. Grupp 3 har extremt lågt värde i 
funktionen, medan grupp 5 har högre värde. I och för sig är separationen 
mellan dessa två grupper ännu tydligare i nästa funktion, men den funktionen 
har en betydligt lägre diskriminerande styrka som helhet. 

Även denna funktion bidrar med ytterligare förklaring till skillnaderna mellan 
grupp 2 och grupp 4, om än inte lika starkt som i funktion 2. 

De variabler som laddar starkast i den tredje diskriminantfunktionen är till att 
börja med riskaversion och komplexitet som upplevd egenskap hos informa
tionsteknik. Vidare följer två variabler som laddar negativt, vilket innebär att 
ett lågt värde på variabeln medför ett högt värde i funktionen. Dessa två vari
abler är centralisering och intern orientering. 

De grupper som har ett högt värde i funktionen består alltså av företag med en 
företagsledare med låg intern orientering. Företaget är decentraliserat och dess 
agerande präglas av riskaversion. Trots att användningen av informa
tionsteknik är utvecklad i företaget är företagsledarens syn på informations
teknik att det är komplext. 

Rutininköp har också sin starkaste laddning i den tredje funktionen, med en 
positiv korrelation. Denna faktor var den som var svårast att definiera i analy
sen av den upplevda situationen. Betydelsen av denna faktor är dock inte av
görande, eftersom det är den faktor med den enskilt sämsta förklaringsför
mågan med avseende på förklarad varians. Korrelationen är dock naturlig 
eftersom rutininköp inbegriper delegering, vilket också återfinns i centralise
ring som också laddar starkast i denna funktion. 

Den sammantagna betydelsen av denna funktion är inte alldeles enkel att de
finiera. Den inbegriper dock olika dimensioner som tyder på osäkerhet och 
försiktighet. 
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Diskrlmliumtfunktion 4 

De tre ovanstående funktionerna har gett upphov till en separation mellan 
samtliga grupper. Denna den fjärde funktionen bidrar alltså inte med någon ny 
separation, utan snarare med en ytterligare beskrivning av vad som skiljer 
grupperna åt. En indikation på detta ges redan i Tabell 8.1, där egenvärdet för 
funktion 4 och 5 är väsentligt lägre än för de tre första funktionerna. 

I denna funktion separeras grupp 2 och 5 från grupp 1,3 och 4. Grupp 6 intar 
en mer neutral position i förhållande till denna funktion. Skillnaden mellan 
grupp 2 och grupp 4 förtydligas alltså m er i och med denna funktion. Vidare 
belyser f unktionen även en ytterligare skillnad mellan g rupp 5 och de övriga 
grupperna bland höganvändarna. 

Den variabel som laddar starkast i funktionen är handlingsfrihet, vilken har en 
negativ korrelation med funktionen. Den indikerar att grupp 2 och grupp 5 har 
en högre grad av handlingsfrihet än de övriga grupperna. Två variabler som 
laddar positivt är innovativ tillväxt och relativ tillväxt. Innovativ tillväxt avser 
den upplevda situationen, medan relativ tillväxt är företagets faktiska relativa 
tillväxt i antal anställda över den senaste tvåårsperioden. 

Motsatsförhållandet mellan tillväxt oc h handlingsfrihet kan förklaras med att 
tillväxtföretaget binder sina tillgångar i en ständig utvidgning av verksamheten 
och har därför inte samma finansiella handlingsfrihet som det företag som inte 
växer. Ett försök till benämning av denna funktion skulle kunna vara i termer 
av att företag med höga värden i funktionen är tillväxtföretag. 

Dlslurlmlnrnntfunktion 8 

Den sista funktionen, som också har det lägsta egenvärdet, ger i första hand en 
ytterligare separation av grupp 1 från grupp 3. Grupp 1 har ett lågt värde i 
funktionen, medan grupp 3 har ett högt värde i funktionen. De andra grup
perna har viss variation, men inte lika tydligt som för grupp 1 och 3. 

Företagsledarens konkurrensinriktning korrelerar negativt med funktionen, 
vilket innebär att företagsledarna i grupp 1 generellt sett har en högre konkur
rensinriktning än de i grupp 3. Vad som kan tyckas inkonsekvent är att före
tagsledarens autonomi laddar positivt i funktionen, vilket innebär att samtidigt 
som företagsledarna i grupp 1 har en högre konkurrensinriktning, så har de en 
lägre grad av autonomi. Båda dessa egenskaper betraktas teoretiskt som indi
katorer på entreprenöriella egenskaper, men å andra sidan så föll de ut som 
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ortogonala faktorer i faktoranalysen. Vad som då kan tyckas mer underligt är 
nästa variabel i funktionen, nämligen relationsberoende. Relationsberoende 
avser beroende av relationen till en betydande aktör och laddar positivt i 
funktionen. Att relationsberoende och en låg konkurrensinriktning laddar 
tillsammans är inte häpnadsväckande, men den samtida laddningen med 
autonomi är desto mer förvånande. 

Funktionen korrelerar även negativt med kundkomplexitet och slutkonsu
menter som kunder, vilket är förenligt med relationsberoende. Antal sekun
dära näringsgrenar laddar också i funktionen, med en positiv laddning. 

Sammanfattning 

De fem funktionerna har bidragit till en separation av de sex grupperna. Det är 
i första hand de tre första funktionerna som har gett ett tydligt bidrag, va rför 
jag vill åskådliggöra deras betydelse här, i grova drag. I Figur 8.2 visas se
parationen mellan grupperna som de två första diskriminantfunktionerna har 
bidragit med. För att kunna relatera separationen av grupper till teoretiska 
resonemang har jag valt att benämna diskriminantfunktion 1 och 2 Teknik-
benägenhet respektive Dynamik. 

H 

Dynamik 

L 

4 3,5 

2 1.6 

L H 

Teknikbenägenhet 

Figur 8.2. Separation av grupper med avseende på teknikbenägenhet 
och dynamik. 
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Benämningarna är härledda ur de tidigare resonemangen om diskriminant-
fiinktionernas betydelse. Den första funktionen, teknikbenägenhet, baseras 
främst på en hög grad av användning, fördelaktig inställning till tekn iken, en 
hög utbildningsnivå och informationsintensitet. Den sammantagna betydelsen 
av dessa korrelerande faktorer är att ett högt värde i funktionen indikerar en 
hög benägenhet att ta till sig ny teknik. Den andra funktionen, dynamik, 
baseras bland annat på en låg grad av standardisering i företaget, en föränd-
ringsbenägen företagsledare och en relativt hög grad av upplevd innovativ 
tillväxt. Begreppet dynamik ska alltså inte ses som om företagsledaren eller 
företaget eller omgivningen upplevs som dynamisk, utan snarare en kombina
tion av de tre. 

Den första funktionen, teknikbenägenhet, bidrog med att separera två grupper 
från de övriga fyra. Den andra funktionen, dynamik, bidrar med ytterligare 
separation, så de två låganvändargruppema separeras och att de fyra 
höganvändargrupperna delas in i två undergrupper. Den tredje funktionen 
bidrar med att separera höganvändarna ytterligare, så att de alla är skilda frå n 
varandra, vilket visas i Figur 8.3. Denna den tredje funktionen har benämnts 
Osäkerhetsundvikande. I de tidigare avsnitten konstaterades att funktionen 
bygger på faktorer som kan relateras till standardisering, försiktighet och 
osäkerhet. Benämningen osäkerhetsundvikande är en koppling till ett teore
tiskt begrepp, initiait formulerat av Cyert & March (1963 , s 118 f). De defini
erar osäkerhetsundvikande som huvudsakligen relaterat till två beteenden: 

• Planering och agerande baseras på en kortsiktig planeringshorisont, snarare 
än långsiktig, inte för att hantera osäkerhet, utan för att undvika den. 

• Osäkerhet undviks vidare genom att söka säkerhet genom standardisering 
och andra formaliserade relationer med omgivningen. 

Begreppet osäkerhetsundvikande har senare använts av Hofstede (1991, s 109 
ff) som använder begreppet för att beskriva kulturella skillnader på nationell 
nivå. Han hävdar att det föreligger väsentliga skillnader i osäkerhetsund
vikande mellan nationer, medan skillnaderna inom nationer är i det närmaste 
obefintliga. Detta kan tyckas vara motstridigt mot att använda begreppet som 
ett diskriminerande begrepp för att förklara skillnader mellan företagare inom 
en och samma nation. Förklaringen till detta kan ligga i att Hofstede baserar 
sina resonemang på en empirisk studie av anställda inom ett och samma 
multinationellt företag. Urvalsramen i den studien kan i sig ha bidragit till att 
det förelåg små skillnader inom "nationen" eftersom det som studeras egent
ligen är personalen inom en nationell division i samma företag. 
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Figur 8.3. Separation av fyra grupper med avseende på osäkerhets
undvikande och dynamik. 

De efterföljande två funktionerna bidrar inte med någon egentlig separation, 
men kan sägas nyansera bilden ytterligare något. I de resonemang som hittills 
har redovisats, har skillnader mellan olika g rupper belysts. I följande avsnitt 
redovisas det som är karakteristiskt för varje grupp. 

GRUPPERNAS KARAKTERIST1KA 
Den redovisning av gruppernas karakteristika som här följer baseras dels på 
resonemangen om diskriminantfunktionerna och dels på en bild av varje 
grupps centroider för de i diskriminantfunktionerna ingående variablerna. I 
första hand är det diskriminantfunktionernas förklaring som ligger till g rund 
för karakteriseringen. Centroiderna för respektive variabel nyttjas främst för 
att nyansera bilden ytterligare något. I Tabell 8.5 redovisas centroiderna i varje 
grupp för de variabler som ingår i diskriminantlösningen. För de variabler som 
är dikotoma, det vill säga att de antar värdet 0 eller 1, så ska centroiden tolkas 
som den andel svar i gruppen som antar värdet 1. Exempel på sådana variabler 
är tätortsföretag, kön, förebilder och kunder. 
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Tabell 8.5. Centroider i respektive grupp för de variabler som ingår i 
diskriminantfiinktionerna. 

Grupp 

Variabler 1 2 3 4 5 6 

Användningsgrad 3,41 1,81 3,56 1,82 3,61 3,33 

Fördel och normförenlighet 0,74 0,67 0,70 0,78 0,68 0,73 

Informationsintensitet 0,71 -1,31 0,67 -0,44 0,95 -0,10 

Företagsledarens utbildningsnivå 3,78 2,00 3,81 2,49 3,51 3,30 

Kunder: Företag 0,74 0,35 0,75 0,20 0,51 0,53 

Synlighet 0,22 -0,37 0,20 -0,23 0,36 -0,12 

Standardisering 1,11 -0,64 -1,04 -0,28 -0,16 0,35 

Förändrings vilja -0,34 -0,73 0,08 -0,04 0,41 -0,13 

Export till EU 18,7 3,50 1,06 2,99 9,49 17,4 

Tätortsföretag 0,33 0,46 0,69 0,46 0,61 0,43 

Företagsledarens ålder 50,5 50,4 47,8 49,1 46,6 49,6 

Riskaversion -0,72 0,02 -1,89 0,27 0,34 0,02 

Komplexitet 0,04 -0,20 -1,50 0,25 -0,25 0,36 

Centralisering 0,21 0,74 0,66 0,34 -0,06 -0,50 

Intern orientering 0,92 0,31 0,62 -0,74 0,23 -0,01 

Rutininköp 0,01 0,08 -0,98 -0,08 0,12 0,21 

Handlingsfrihet -0,03 0,25 ,011 -0,63 0,26 0,12 

Förebild: Vänner 0,96 0,61 1,00 0,85 0,92 0,97 

Innovativ tillväxt -0,11 -0,64 1,01 0,11 0,08 -0,13 

Kön 0,93 1,00 0,88 0,83 0,93 0,96 

Moderbolag 0,04 0,08 0,06 0,05 0,17 0,12 

Relativ tillväxt 1,58 0,98 2,92 1,46 1,16 1,59 

Konkurrensinriktning -0,01 -0,50 -0,43 0,27 0,51 -0,44 

Autonomi -0,47 -0,55 0,81 0,05 -0,08 0,24 

Relationsberoende -0,75 -0,35 0,09 0,31 -0,28 0,23 

Antal sekundära näringsgrenar 0,56 0,38 0,13 0,26 0,51 1,07 

Kundkomplexitet 0,01 -0,67 -0,32 0,26 0,16 -0,17 

Kunder: Slutkonsumenter 0,19 0,19 0,19 0,29 0,12 0,10 

Dessa variabler är de som definierats som signifikant diskriminerande mellan 
grupperna. Jag vill dock även redovisa skillnader mellan grupper med hjälp av 
de variabler som inte har varit signifikanta i diskriminandösningen. Anled
ningen till detta är att ansatsen inte är strikt hypotestestande med signifikans 
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som yttersta kriterium, utan de mönster som eventuellt uppträder i andra vari
abler kan också vara intressant för att nyansera bilden ytterligare. I Tabell 8.6 
redovisas centroiderna för de variabler som inte ingår i diskriminantlösningen. 

Tabell 8.6. Centroider i respektive grupp for de variabler som inte ingår i 
diskriminantlösningen. 

Grupp 

Variabler 1 2 3 4 5 6 

VD med aktiemajoritet 0,22 0,65 0,63 0,72 0,25 0,28 

Antal ägandeår 1,41 10,2 4,50 8,77 2,10 2,90 

Antal år som VD 6,37 13,5 5,63 10,8 5,61 7,81 

Företagets ålder 50,1 38,3 13,7 21,5 61,1 47,6 

Tillverkningsföretag 0,67 0,27 0,06 0,22 0,21 0,52 

Handelsföretag 0,04 0,27 0,13 0,21 0,31 0,17 

Entreprenadföretag 0,04 0,31 0,00 0,18 0,04 0,05 

Tjänsteföretag 0,22 0,15 0,81 0,40 0,44 0,23 

Kunder: Både och 0,07 0,46 0,06 0,50 0,36 0,37 

Lokala kunder 20,1 67,6 49,3 73,6 42,4 36,4 

Kunder i Sverige 48,4 27,8 47,1 21,5 43,9 35,9 

Export i världen 12,7 1,04 2,56 1,95 4,36 10,3 

Dotterbolag 0,67 0,12 0,25 0,13 0,57 0,57 

Antal företag i koncern 28,3 0,50 5,31 2,29 10,2 53,3 

Förebilder i familjen 0,74 0,42 1,00 0,54 0,85 0,77 

Storleksklass 4,5 2,1 1,8 2,3 4,6 4,7 

Det kan poängteras, att vissa egenskaper kan tyckas inkonsekventa vid en 
jämförelse mellan diskriminantfunktionernas betydelse och skillnader i 
enskilda variabler mellan grupper. Anledningen till detta är att en grupp som 
sägs ha en lägre nivå på en egenskap har det för att det är det som skiljer 
gruppen från andra liknande grupper, även om egenskapen inte är tydligt låg i 
jämförelse med alla grupper. 

Karakteriseringen av grupperna leder till en sammantagen bild av gruppernas 
karakteristika. På basis av dessa karakteristika tilldelas grup perna en benäm
ning som avser att spegla det som karakteriserar gruppen i fråga, dels på basis 
av gruppens huvudkarakteristika och dels på vad som skiljer den från de 
övriga grupperna. Naturligtvis kan inte en sådan benämning inrymma alla 
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nyanser inom gruppen, men den ger en typisk bild av de i grupperna ingående 
företagen. 

Qnipp 1 - Dm Industriella byréfciatlnia 

Förhållande till Informationsteknik 

De industriella byråkratierna har till a tt börja med en relativt hög använd
ningsgrad av informationsteknik, dock inte högst bland grupperna. Synen på 
informationsteknik präglas av hög upplevd fördel och normförenlighet och en 
relativt hög upplevd synlighet. Den upplevda komplexiteten hos informa
tionsteknik är låg, men dock inte markant. I företagsledarens bekantskapskrets 
finns det gott om användare av informationsteknik. 

Företagsledaren 

Företagsledaren, som tillhör de äldre i intervallet, har en generellt sett hög 
utbildningsnivå. Vidare är inte företagsledaren särskilt förändringsbenägen 
men har en väldigt hög grad av intern orientering. En del av synen på företaget 
kan sägas vara kopplad till den interna orienteringen, nämligen riskaversion. 
Riskaversionen är låg, vilket innebär att företagsledaren inte uppfattar stöd och 
rekommendationer ifrån omgivningen som en nödvändighet för att företaget 
ska fungera. Företagsledarens autonomi är relativt låg, men den låga 
autonomin ska inte betraktas som något som är särskilt utmärkande. 

Företeget 

De industriella byråkratierna är generellt sett informationsintensiva tillverk
ningsföretag. Den geografiska spridningen av företag i gruppen är stor, endast 
en tredjedel av företagen utgörs av tätortsföretag. Informationsintensiteten 
innebär att de har en hög grad av kontinuerlig kommunikation, såväl internt 
som externt. Informationsteknik är en viktig ingrediens i deras kommunika
tionsmönster. De interna förhållandena präglas av att företagen är standardi
serade och formaliserade. Anledningen till detta är dels en hantering av intern 
komplexitet och dels ett tryck från omgivningen att arbeta i standardiserade 
former för att säkerställa en given kvalitetsnivå. De industriella byråkratierna 
tillhör de större företagen i storleksintervallet, och har en lägre grad av cent
ralisering. Handlingsfriheten för dessa företag är lägre än för de andra 
företagen som är höganvändare och tillhör de större företagen. Anledningen 
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till detta kan vara att tillverkningsföretagen är kapitalintensiva och en stor del 
av kapitalet finns bundet i anläggningstillgångar, vilket mi nskar det finansiella 
spelrummet. En stor del av företagen bland de industriella byråkratierna är 
koncernanslutna företag i relativt stora koncerner. Koncernrelationen präglas 
av att de är dotterbolag, endast få är moderbolag i en koncern. 

Kunderna 

Kunderna utgörs till största delen av andra företag. Kundkomplexiteten är låg, 
vilket också medför att relationsberoendet till en enskild kund är lågt. Den 
geografiska spridningen av kunder är tämligen hög, eftersom endast ett fåtal av 
kunderna återfinns i den lokala miljön. En betydande andel av omsättningen 
utgörs av export dels till EU och dels till övriga världen. Branschen som 
företagen arbetar i är relativt stabil och har en låg innovativ tillväxt. 

Benämning av gruppen 

Som det framgår av texten ovan, har denna grupp benämnts industriella byrå
kratier. Ett flertal karakteristika bidrar till benäm ningen. Till a tt börja med är 
gruppen representerad av de större företagen i intervallet. De har en hög grad 
av standardisering och formalisering och är främst tillhörande tillverknings
sektorn. Relationerna med omgivningen kan också karakteriseras som stabila 
och sammantaget pekar dessa karakteristika på att det rör sig om företag som 
kan betecknas som byråkratiska. 

Förhållande till Informationeteknik 

Dessa företag är de som har den enskilt lägsta nivån av informationsteknisk 
användning. Den upplevda fördelen och normförenligheten är låg, såväl i 
jämförelse med höganvändarna som i förhållande till den andra låganvändar
gruppen. Den upplevda komplexiteten i informationsteknik är relativt låg, 
vilket kan tyckas vara oförenligt med en låg användningsgrad. Den låga upp
levda komplexiteten är ytterligare en dimension som skiljer levebrödsföretagen 
från den andra låganvändargruppen. Den upplevda synligheten hos 
informationsteknik, som är en kombination av provbarhet och observerbarhet, 
är låg i gruppen. Företagsledaren saknar förebilder i bekantskapskretsen som 
använder sig av informationsteknik. 
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Företagsledaren 

Företagsledarna för levebrödsföretagen tillhör, liksom företagsledarna bland 
de industriella byråkratierna, de äldre i intervallet och utgörs uteslutande av 
män. Deras utbildningsnivå är den lägsta av alla g rupper. Förändringsviljan 
bland företagsledarna för levebrödsföretagen är låg, liksom konkurrens
inriktningen och autonomin bland dessa företagsledare. Den enda entrepre-
nöriella egenskap som ligger något högre är den interna orienteringen. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att dessa företagsledare inte besitter de 
egenskaper som vanligtvis k ännetecknar en entreprenör. En stor del av före
tagen ägs av VD, som dessutom har en lång tid som VD i företaget. 

Fåretaget 

Levebrödsföretagen har den lägsta informationsintensiteten av alla grupper 
och de består av en relativt jämn fördelning avseende representation i sektorer. 
Det som kan tyckas vara något utmärkande är att levebrödsföretagen är den 
grupp som har den enskilt största andelen av entreprenadföretag. Den interna 
situationen präglas av standardisering och formalisering. Vidare tillhör 
levebrödsföretagen de mindre företagen i intervallet och de har en hög grad av 
centralisering i företaget. Tillväxten bland dessa företag är låg, fa ktum är att 
den generella relativa tillväxten i gruppen ligger under 1, vilket innebär en 
negativ tillväxt. Handlingsfriheten är hög för företagen. 

Kunderna 

Omgivningen präglas inte av tillväxt eller innovativa mönster och branschen är 
stabil. Kunderna utgörs av såväl slutkonsumenter som andra företag. 
Marknaderna är lokala, en väldigt li ten del av omsättningen utgörs av export 
och en stor del av den inhemska marknaden ligger inom närområdet. Kund
komplexiteten är låg, vilket innebär att de inte har så många olika kunder, men 
relationsberoendet är för den skull inte starkt. De har alltså få kunder, men 
situationen upplevs ändå inte som att de påverkas starkt av de få kunderna. 

Benämning av gruppen 

Benämningen levebrödsföretag b ottnar inledningsvis i det faktum att dessa före
tagsledare visar en låg grad av entreprenöriella egenskaper och att företagen 
inte befinner sig i tillväxt. Vidare är VD i de flesta fall även ägare av företagen 
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och har varit det under en lång tid. Det mesta tyder på att dessa företag är just 
det som vanligen betecknas levebrödsföretag. 

Förhållande Ull Informationsteknik 

De professionella tjänsteföretagen tillhör de grupper som är höganvändare av 
informationsteknik. Synen på informationsteknik präglas av upplevda fördelar 
och normförenlighet, upplevd synlighet och en mycket låg grad av upplevd 
komplexitet. Kunskapen om informationsteknik är mycket god i denna grupp 
av företagare. Samtliga företagsledare i denna grupp har användarförebilder 
såväl i bekantskapskretsen som i familjen. Uppenbarligen är informations
teknik ett vanligt inslag i deras vardag. 

Företagsledaren 

Företagsledaren är förändringsbenägen, har en hög grad av intern orientering 
och autonomi. Däremot är konkurrensinriktningen låg hos dessa företags
ledare. De besitter generellt sett en hög grad av entreprenöriella egenskaper. 
Riskaversionen är extremt låg, vilket innebär att de inte alls a nser stöd från 
omgivningen som nödvändigt. Rådgivning är inte heller intressant, eftersom 
dessa företagsledare själva vet hur de "ska" agera. Utbildningsnivån bland 
dessa företagare är hög. 

Företaget 

Företagen, som nästan uteslutande utgörs av tjänsteföretag, är generellt sett 
mindre än företagen i de andra grupperna. Gruppen representeras främst av 
tätortsföretag. Tjänsteutbudet i gruppen tenderar att representeras av kon
sulttjänster, såsom mjukvarukonsulter i IT-branschen, marknadsföringsbyråer 
och tekniska konsulttjänster. Gruppen är för liten för att fastställa de nna re
presentation med signifikans, men tendensen finns där. De har en hög relativ 
tillväxt, i genomsnitt har personalstyrkan tredubblats under de senaste två 
åren. Informationsintensiteten är hög i gruppen, vilket kanske inte är så för
vånande med tanke på den typen av företag som ingår i gruppen. Tjänste
produktion och tjänstemarknadsföring präglas generellt sett av en hög grad av 
interaktion mellan säljare och kund. Standardisering och formalisering av fö
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retagen förekommer i väldigt låg utsträckning. Företagsledarens roll i organi
sationen är tydlig, eftersom företagen i gruppen är centraliserade. 

Kunderna 

Kunderna utgörs främst av andra företag, vilka inte är särskilt många till an
talet. Kundkomplexiteten är relativt låg, dock högre än för den föregående 
gruppen av företag. Eftersom tillväxten i företaget inte beror på ett ständigt 
tillflöde av nya kunder kan tillväxten i företaget antas föreligga inom ramen för 
den befintliga kundkretsen. Kunderna återfinns i Sverige och en försvinnande 
liten andel av omsättningen går till export, vilket i sig inte är förvånande för ett 
tjänsteföretag. Fördelningen mellan lokala kunder och kunder i resten av 
Sverige är jämn. 

Benämning av gruppen 

Av beskrivningen ovan faller sig benämningen professionella tjänsteföretag tämligen 
naturlig. Den höga utbildningsnivån och den karaktär av tjänsteföretag som 
gruppen utgörs av pekar helt klart i den riktningen. 

Qnipp 4 - Da lokala tlllvàxtfòfatagan 

Förhållande till Informationsteknik 

Den andra låganvändarkategorin av företag återfinns i denna grupp. De har en 
låg användningsgrad generellt sett, men den upplevda relativa fördelen och 
normförenligheten är ändå inte så låg som var väntat. Detta förhållande kan 
tyckas något underligt, eftersom upplevd relativ fördel och normförenlighet 
vanligtvis tenderar att ha en stor betydelse för användningsgraden. Den upp
levda synligheten är låg och den upplevda komplexiteten är hög, vilket är mer 
förenligt med den låga användningsgraden. Orsakerna till att just den upplevda 
fördelen och normförenligheten inte har påverkat användningsgraden, kan 
vara flera. Brist på resurser kan t.ex. vara en orsak. I kommande kapitel 
kommer en inom-grupps-analys att redovisas, varpå ett närmare svar på frå
geställningen kan ges. 
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Företagsledaren 

De företagsledare som återfinns bland de lokala tillväxtföretagen tillhör de 
yngre i populationen. Utbildningsnivån är generellt sett tämligen låg, dock 
något högre än i den andra låganvändargruppen. Förändringsviljan hos dessa 
företagsledare är relativt hög men den interna orienteringen är väldigt låg. 
Konkurrensinriktningen är å andra sidan tämligen hög, medan nivån på auto
nomi för dessa företagsledare intar en mellanställning. De entreprenöriella 
egenskaperna präglas alltså av varierande karakteristika. Företagsledarna upp
lever konkurrens som stimulerande och tenderar att föredra förändringar i 
livet, samtidigt som de inte tror på den egna förmågan att själv påverka de 
händelser som i sin tur påverkar dem själva. Det återspeglas även av det 
faktum att de har en hög riskaversion som en del av hur de ser på sitt företags 
situation. 

Könsfördelningen i stickprovet är väldigt ojämnt fördelad mellan män och 
kvinnor, varför det är svårt att dra säkra s lutsatser kring kön. En tendens är 
dock att denna grupp är den som har den högsta andelen kvinnor i gruppen. 
Förekomsten av användarförebilder är relativt låg, såväl inom familjen som i 
bekantskapskretsen. 

Företaget 

Informationsintensiteten i denna grupp är relativt låg, men är dock högre än 
för den andra låganvändargruppen. Alla typer av företag, med avseende på 
sektor, finns representerade i gruppen och generellt sett tillhör företagen de 
mindre i intervallet. Standardiseringsgraden i företagen är låg och de är också 
relativt decentraliserade. Den relativa tillväxten är ganska hög och tillväxten i 
branschen är också hög. Omgivningen präglas också av innovativa mönster. 
Den upplevda handlingsfriheten bland de lokala tillväxtföretagen är extremt 
låg i förhållande till de andra grupperna. Relationsberoendet är tämligen starkt 
för de företag i denna grupp som i första hand säljer sina p rodukter på en in
dustriell marknad. 

Kunderna 

De lokala tillväxtföretagen har merparten av sina kunder i den lokala närheten. 
Endast en liten del av omsättningen utgörs av utbyten med övriga Sverige eller 
med exportmarknader. Kundkomplexiteten är hög, vilket kan förklaras av det 
faktum att en stor del av kunderna utgörs av slutkonsumenter. En liten del av 
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företagen i gruppen säljer u teslutande till företag, medan den större delen av 
företagen säljer till såväl företag som slutkonsumenter. Det höga relationsbe
roendet som nämndes ovan kan förklaras med att de företag i gruppen som 
har andra företag som kunder också är knutna till det företaget i en stark rela
tion. 

Benämning av gruppen 

Till skillnad från de andra grupperna har inte denna grupp några särskilt tydliga 
kännetäcken som karakteriserar gruppen. Det finns dock ett par faktorer som 
kan betraktas som tydliga. För det första utgörs kundbasen i första hand av 
lokala kunder. För det andra befinner sig företagen i tillväxt. Därav 
benämningen lokala tillväxtföretag. 

Qrupp B - De IndustvMla adhokrattorna 

Förhållande till Informationsteknik 

De industriella adhokratierna är de som är mest sofistikerade användare av 
informationsteknik. Den upplevda synligheten är hög, vilket accentueras av det 
faktum att förebilderna är många. Vidare präglas synen på informationsteknik 
av att den upplevda relativa fördelen och normförenligheten är hög, medan 
den upplevda komplexiteten är låg. Förutsättningarna för användning av 
informationsteknik är alltså gynnsamma, med utgångspunkt i de upplevda 
egenskaperna hos informationsteknik. 

Företagsledaren 

Utbildningsnivån bland företagsledarna i de industriella adhokratierna är hög. 
De tillhör de yngsta företagsledarna i intervallet. Förändringsbenägenheten är 
väldigt hög, liksom konkurrensinriktningen. Den interna orienteringen är 
relativt hög, dock inte markant. Graden av autonomi är tämligen låg. Den inte 
alltför höga interna orienteringen och autonomin påvisas ytterligare i det 
faktum att synen på företagets förutsättningar präglas av en hög grad av risk
aversion. De entreprenöriella egenskaperna i denna grupp av företagsledare är 
relativt tydliga. Företagsledaren har gott om användarförebilder såväl inom 
familjen som i bekantskapskretsen. 
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Företaget 

Informationsintensiteten i dessa företag är väldigt hög. Alla sektorer, förutom 
entreprenadföretag, finns representerade. En tendens är att förskjutningen 
ligger åt tillverkningsföretag, dock med en inte obetydlig andel tjänsteföretag 
och handelsföretag. De företag som ingår i gruppen tillhör de äldre, etablerade 
företagen. Huvudsakligen är företagen lokaliserade i tätortsområden. Vidare 
utgörs gruppen av företag som är stora i intervallet. Handlingsfriheten upplevs 
som väldigt hög. 

Graden av standardisering och formalisering är tämligen låg bland de indust
riella adhokratierna. Så är även fallet med graden av centralisering. Endast 
företagen i grupp 6 är mer decentraliserade än dessa företag. De har uppvisat 
en relativ tillväxt i antalet anställda under de två senaste åren, om än modest. 
Synen på branschen präglas också av att den är i innovativ tillväxt, dock inte 
markant. En stor andel av företagen är koncernanslutna företag och gruppen 
är den som innehåller flest moderbolag. 

Kunderna 

Kunderna utgörs av såväl andra företag som slutkonsumenter, med en för
skjutning mot andra företag. Den geografiska spridningen bland kunderna i 
Sverige är relativt hög och exporten går huvudsakligen till EU. Kundkomp
lexiteten är hög, till antalet kunder och tillväxten i kundstocken och beroendet 
av en större enskild kund är väldigt lågt. 

Benämning av gruppen 

Företagen i denna grupp kan karakteriseras som motsatsen till de industriella 
byråkratierna. De är decentraliserade, har en låg grad av standardisering och 
formalisering och befinner sig i en dynamisk och komplex omgivning. Vidare 
har de en teknisk sofistikation i företaget. Alla dessa egenskaper är i enlighet 
med det som vanligen benämns adhokrati (Mintzberg, 1983, s 253 ff). Det 
enda som avviker från Mintzbergs definition av adhokratier är åldern på 
företagen. Eftersom gruppen främst består av tillverkningsföretag och har de 
flesta kunderna bland andra företag benämns de därför industriella adhokratier. 

149 



Qrupp 6- D« 

Förhållande till Infommttonttmknik 

Även de koncernanslutna underleverantörerna tillhör höganvändarna av 
informationsteknik. Förskjutningen mot höganvändning är dock inte lika 
markant som för de tre andra höganvändargrupperna. Att finna ett stöd för 
den höga användningsgraden i de upplevda egenskaperna hos informations
teknik är dock svårt. Den upplevda synligheten är låg och den upplevda 
komplexiteten är den högsta bland alla g rupper. Det är bara den upplevda 
relativa fördelen och normförenligheten som är relativt hög i gruppen. 
Uppenbarligen är användningsgraden grundad på andra faktorer än den egna 
synen på informationsteknik. En orsak kan ligga i det faktum att företagen i 
huvudsak är koncernanslutna i väldigt stora koncerner, där beslutet om 
användning ligger utanför företagsledarens kontroll. 

Företagsledaren 

Företagsledarna i denna grupp visar inte på några utmärkande entreprenöriella 
egenskaper. Konkurrensinriktningen är låg, liksom den interna orienteringen 
och förändringsviljan. Den egenskap som är relativt hög är dock autonomi. En 
liten del av företagsledarna äger själva sina företag , men de har varit VD under 
relativt sett lång tid. Anledningen till varför dessa företagsledare inte visar på 
några entreprenöriella egenskaper att tala om går naturligtvis inte att bestämma 
med någon som helst säkerhet. En tanke kan dock vara att eftersom företagen 
till stor del är större koncernanslutna företag, så är företagsledaren av en mer 
administrativ natur än entreprenöriell. 

Företaget 

Företagen, som företrädesvis representeras av tillverkningsföretag och tjänste
företag, tillhör de allra största företagen i storleksintervallet. Informations
intensiteten är låg i dessa företag, dock högre än för låganvändargrupperna. 
Den geografiska spridningen av företag är relativt hög, eftersom en över
vägande del av företagen inte är lokaliserade i tätortsområden. En stor andel 
av företagen är koncernanslutna företag i stora koncerner. Merparten av dessa 
koncernanslutna företag är dotterbolag, men en relativt stor andel av dem är 
moderbolag i koncernen. 
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Graden av standardisering och formalisering är hög bland dessa företag och de 
är i hög grad decentraliserade. Handlingsfriheten är relativt hög, men inte 
markant hög. Den relativa tillväxten i antalet anställda är hög i gruppen, men 
synen på branschen innefattar inte att den är innovativ och i tillväxt. 

Kunderna 

Kundkomplexiteten är rätt låg, de har inte så många kunder och antalet kunder 
ökar inte heller märkvärt mycket. Huvuddelen av kunderna utgörs av andra 
företag, men en viss del utgörs även av slutkonsumenter. Företagen har, 
generellt sett, ett högt relationsberoende och är därför beroende av relationen 
till en större kund. Andelen av omsättningen som går på export är hög för 
dessa företag. Endast en tredjedel av produktionen avsätts på en lokal mark
nad. 

IBenämnlng av gruppen 

Benämningen koncernanslutna underleverantörer baseras dels på den höga andelen 
koncernanslutna företag i gruppen och dels på det starka relationsberoende 
som företagen har till en större kund. 

KONKLUSION 

Klassifikationen, som har innefattar en beskrivning av sex grupper, har gett en 
bild av hur typföretagen ser ut. Den övergripande bilden kan också användas 
för en förklaring av variation i spridning av informationsteknik bland 
småföretag, i generella termer. Denna beskrivning blir dock vag, med endast 
ett fåtal intressanta mönster. Som exempel kan nämnas att den upplevda syn
ligheten hos informationsteknik verkar spela en betydande roll för spridningen 
av informationsteknik. Förekomsten av lyckad användning av infor
mationsteknik och möjligheten att prova informationstekniska lösningar före 
inköp inverkar alltså gynnsamt på spridningen. 

En utgångspunkt för studien är att små företag inte ska betraktas som en en
hetlig grupp av företag. Resultaten som redovisas i kapitel 7 och detta kapitel 
visar på att det är möjligt att dela in populationen av företag i ett antal dispa
rata grupper. En analys av orsaker till variation i spridning bör därför göras 
inom dessa olika grupper, istället för över hela populationen. Därför kommer 
nästa kapitel att redovisa en inom-grupps-analys, där orsakerna till varierande 

151 



användningsgrad analyseras inom varje grupp för sig. Resultaten av de analy
serna kommer att ge en betydligt klarare bild av vad som egentligen påverkar 
spridningen av informationsteknik bland små företag. Analysen i kapitel 9 
utgår från att det är nödvändigt att inom en grupp urskilja skillnaden mellan en 
hög användningsgrad och en låg användningsgrad för att kunna identifiera 
mönster för spridning av informationsteknik. Den bilden av vad som är rela
terat med användning inom grupperna kommer sedan att användas till
sammans med den generella klassifikationen för att i kapitel 10 identifiera och 
analysera strategiska förhållningssätt till informationsteknik. 
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9 
Spridning av 

informationsteknik -
inom grupper 

ÖVERSIKT 

I det föregående kapidet redovisades indelningen i olika grupper samt vad som 
karakteriserade grupperna med avseende på de faktorer som är kopplade till 
förhållningen till informationsteknik. Nu är det dags att gå in i varje enskild 
grupp för sig och visa på vad som är kopplat till en variation i spridning inom 
gruppen. Det är nämligen så att de olika typgrupperna inte har en helt 
homogen grad av användning inom gruppen, utan viss variation föreligger. 

Varför är det då nödvändigt mec} en inom-grupps-analys? Det analyserna i 
detta kapitel tillför, utöver karakteriseringen i det förra kapidet, är en förståelse 
för skillnaderna mellan de som är mer sofistikerade användare och de som är 
mindre sofistikerade användare av informationsteknik inom en och samma 
kategori av företag. Dessa analyser ger en bättre grund för identifiering och 
analys av olika strategiska förhållningssätt, eftersom en varierande grad av 
användning förklaras. Detta har hela tiden varit ett grundantagande, eftersom 
populationen antogs vara heterogen, är det inte möjligt att förklara olika grader 
av användning med en universell modell, eftersom heterogeniteten implicerar 
olika bevekelsegrunder för användning. 

En rekapitulation av analysgången från modell till resultat visas i Figur 9.1, där 
detta kapitel redovisar det sista steget som överbryggar den grundläggande 
karakteriseringen av analysobjekt och identifikationen av strategiska förhåll
ningssätt. 
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Datainsamling gerSt 
en uppsättning 

variabler 

Modau och 
mätinstrument 

Faktoranalys 
reducerar data 
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visar pä fyra olika 

mönster för spridning 

Kluster- och diskriminant-
analys grupperar och 

karakteriserar analysobjekten 

Fyra strategiska 
förhållningssätt till 
informationsteknik 

Figur 9.1 Från modell till strategiska förhållningssätt. 

Sex olika diskriminantanalyser har genomförts, med användningsgrad som 
oberoende variabel. En diskriminantanalys per grupp, där skillnaderna mellan 
en relativ höganvändare och en relativ låganvändare inom gruppen kommer att 
redovisas. Ett omedelbart praktiskt problem i analyserna är gruppstorlekarna. 
Några av grupperna uppvisar så få objekt att antalet variabler överstiger antalet 
objekt. Detta leder till problem med diskriminantanalysen och skattningarna av 
diskriminantfunktionerna. I de fall där antalet objekt är mindre än antalet 
variabler beskrivs grupperna med en mer empirinära ansats. 
Diskriminantanalysen används i första hand för att identifiera de variabler som 
är intressanta och analysen baseras istället på generella mönster inom gruppen 
för dessa variabler, snarare än på signifikanta diskriminantfiinktioner. 

Analyserna visar på att olika grupper visar olika mönster i fråga om spridning
ens korrelation till andra fenomen. Det är naturligtvis inte möjligt att fastställa 
kausala förhållanden med säkerhet, i termer av att A påverkar B. Det kan vara 
så att B påverkar A istället, men den korrelation som föreligger mellan två 
fenomen går dock att bestämma. 
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Den beroende variabeln i de olika diskriminantanalyserna, användningsgrad, är 
en ordinalskalevariabel i fyra nivåer. En repetition av vad de olika nivåerna av 
användningsgrad står för kan vara på sin plats: 

1: Telekommunikation sköts med telefon och/eller telefax. 

2: Samma som ovan, men de har dessutom persondatorer som inte är kopp
lade till något nätverk. 

3: Samma som ovan, och datorerna är dessutom sammankopplade i ett internt 
nätverk. 

4: Samma som ovan, och de kommunicerar även externt med datorerna.. 

DE INDUSTRIELLA BYRÂKRATIERNA 

De industriella byråkratierna är relativt få till an talet och diskriminantanalysen 
inkluderar 25 företag. Det ursprungliga antalet i gruppen är 29, men fyra 
företag faller ur . Det beror först och främst på att endast två företag har en 
användningsgrad kodad med två eller lägre, varför endast värde tre och fyra 
inkluderas i analysen. Ytterligare två företag är exkluderade på grund av internt 
bortfall. 

Eftersom gruppen är liten kommer skillnaden i användningsgrad att beskrivas 
utifrån mönster i de variabler som identifieras som intressanta i diskriminant
analysen. I en så liten grupp uppstår problem med den statistiska signifikansen 
varför de mönster som redovisas ska betraktas som tentativa resultat. 
Medelvärdena för de variabler som är intressanta i en diskussion om mönster 
redovisas i Tabell 9.1. 

Som konstaterades ovan är de industriella byråkratierna företag med en gene
rellt sett relativt hög grad av användning. De arbetar med datorer i nätverk, 
såväl externt som internt. De skillnader som redovisas i tabellen ovan avser 
skillnader mellan de som kommunicerar externt med datorerna, grad 4, och de 
som arbetar i interna nätverk, grad 3. 

En generell beskrivning av de industriella byråkratierna redovisades i det 
föregående kapitlet. Vad är det då som kan sägas påverkar skillnader i 
användningsgrad inom gruppen? 
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Tabell 9.1. Medelvärden för de två nivåerna av användningsgrad bland 
de industriella byråkratierna. 

Användningsgrad 

Variabler 3 4 

Relativ tillväxt 2,21 1,08 

Autonomi -0,15 -0,56 

Förebilder i familjen 0,50 0,92 

Standardisering 0,81 1,41 

Kön 0,92 1,00 

Förändrings vilja -0,56 -0,26 

Förebilder bland vänner 0,92 1,00 

Moderbolag 0,08 0,00 

Dotterbolag 0,42 0,92 

Relationsberoende -1,04 -0,40 

Fördel och normförenlighet 0,66 0,49 

Synlighet -0,25 0,79 

Rutininköp -0,40 0,49 

Riskaversion -0,60 -0,96 

Informationsintensitet -0,02 0,21 

Antal anställda 77 116 

Till att börja med är de upplevda egenskaperna hos informationsteknik inte 
särskilt markant inverkande på hur avancerade användare företagen är. Den 
upplevda synligheten är högre bland de företag som har en mer avancerad 
användning, men den upplevda relativa fördelen och normförenligheten är 
lägre bland de mer avancerade användarna. Det kan tyckas märkligt vid en 
första anblick, men det kan finnas naturliga förklaringar till d etta fenomen. 
Om en informationsteknisk lösning inte upplevs som fördelaktig, vad är det då 
som driver till användning? 

En förklaring kan ligga i det faktum att flera av företagen är koncernanslutna 
företag. En hög användningsgrad kan vara konsekvensen av en tvingande 
situation, där koncernledningen avgör huruvida dotterbolaget ska använda 
informationsteknik eller i nte. Dotterbolagen är förskjutna till den högre an
vändningsgraden i denna grupp. Relationsberoendet bland företagen är gene
rellt sett lågt, men de med högre relationsberoende inom gruppen har dess-
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utom en högre användningsgrad. Dessa indikationer på en tvingande situation 
i fråga om användning kan förklara det faktum att en fördelaktigare syn på 
informationsteknik inte leder till en högre användningsgrad inom gruppen. 

Bland andra karakteristika som är kopplade till en högre användningsgrad kan 
nämnas en hög grad av standardisering och formalisering, en högre informa
tionsintensitet och ett större antal anställda i företaget. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att användning av informationsteknik 
i denna grupp inte verkar bero på att informationsteknik betraktas som en 
strategisk resurs, utan snarare på ett situationsberoende. Användningen skulle 
kunna förklaras med en system-struktur-syn, där organisatoriska faktorer 
verkar vara avgörande för användningsgraden. Koncernförhållanden, 
relationsberoendet, standardisering och formalisering har större betydelse för 
användningen än synen på informationsteknik och företagsledarens individ-
karakteristika. 

UVEBRÖDSFÖRETAQEN 

Även levebrödsföretagen är relativt få till antalet. De består av 26 företag, 
varav 11 inte alls använder datorer i företaget. Nio företag använder isolerade 
persondatorer och sex företag använder datorer i interna nätverk. Inget av 
levebrödsföretagen använder sig av datorutrustning för extern kommunika
tion. För att förklara skillnader i användningsgrad bland levebrödsföretagen 
vill jag visa främst på skillnaderna mellan de som inte alls använder dator
utrustning och de som använder datorutrustning, oavsett om det avser 
isolerade persondatorer eller nätverksanvändning. 

Diskriminantanalysen resulterade i två funktioner, där den första funktionen är 
helt dominerande i fråga om relativt egenvärde. I Figur 9.2 visas separationen 
av användarkategorier bland levebrödsföretagen, med avseende på de två 
diskriminantfiinktionerna. 
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Diskriminantfunktion 2 

Diskriminantfunktion 1 

Figur 9.2. Separation av användarkategorier bland levebrödsforetagen. 

Som synes beskriver den första funktionen, som är den betydande, skillnaden 
mellan icke-användare och användare. De två kategorierna som inbegriper 
olika grad av användning separeras inte av den första funktionen, utan först i 
den andra funktionen, som har väldigt låg relativ betydelse i diskriminant-
lösningen. 

Eftersom gruppen är så liten, kommer inte diskriminantlösningen i sig inte att 
användas strikt för att beskriva skillnaderna mellan kategorierna. Diskrimi
nantlösningen ligger istället till gru nd för två saker, dels valet av intressanta 
variabler och dels indelningen av kategorier i icke-användare och användare. 
Liksom var fallet med de industriella byråkratierna, kommer skillnaderna 
istället att redovisas på basis av mönster i skillnader mellan kategorierna, i 
medelvärden för intressanta variabler. I Tabell 9.2 redovisas de variabler som 
betraktas som intressanta. 

En första anblick antyder att det finns vissa gemensamma drag mellan denna 
grupp och den föregående gruppen. Den huvudsakliga skillnaden ligger na
turligtvis att levebrödsföretagen generellt sett består av låganvändare medan de 
industriella byråkratierna består av höganvändare. 
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Tabell 9.2. Medelvärden for olika användarkategorier bland 
levebrödsföretagen. 

Användningsgrad 

Variabler 1 2 3 

Komplexitet 0,45 -0,72 -0,59 
Rutininköp -0,47 0,24 0,87 
Antal anställda 3 50 42 
Förebilder i familjen 0,27 0,55 0,50 
Intern orientering -0,09 0,52 0,72 
Lokalisering i tätort 0,36 0,56 0,50 
Tillverkande företag 0,18 0,22 0,50 
Riskaversion 0,16 -0,10 -0,08 
Företagsledarens utbildningsnivå 1,45 2,44 2,33 
Handlingsfrihet 0,12 0,25 0,50 
Standardisering -0,81 -0,61 -0,37 

Den egenskap hos informationsteknik som påverkar vilken användarkategori 
man tillhör inom gruppen är den upplevda komplexiteten. Det är uppen
barligen så att informationsteknik upplevs som svårt bland de som inte an
vänder datorer och kunskapsnivån är väldigt avgörande. Med risk för att upp
fattas som cynisk verkar det hela lite eländigt i största allmänhet. De som inte 
använder datorutrustning alls tycker som sagt att det är svårt med informa
tionsteknik. Företagsledaren har en låg grad av intern orientering och anser sig 
därför ha svårt att påverka sin egen situation. Han är lägre utbildad, generellt 
sett, än den företagsledare vars företag använder datorutrustning. De visar en 
högre grad av riskaversion och upplever den egna handlingsfriheten som lägre 
än de som använder sig av datorutrustning. De använder inte heller datorer i 
familjerna i någon vidare omfattning bland de som inte har datorer i företagen. 

De företag som inte använder sig av datorer är betydligt mindre, räknat i an
talet anställda. Graden av standardisering och formalisering är också lägre i 
dessa företag, vilket inte är särskilt förvånande. De som använder sig av dato
rer tenderar till at t vara lokaliserade i tätort i högre utsträckning än de som 
befinner sig på landsorten. De tillverkande företagen i gruppen tenderar att 
använda datorer i högre utsträckning. De andra sektorerna finns jämnt repre
senterade i alla tre användarkategorier. En liten del av företagen i gruppen 
utgörs av koncernanslutna företag. Andelen koncernanslutna företag är så liten 
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att jag har valt att inte fasta någon större vikt vid det, men inga av de 
koncernanslutna företagen representeras i kategorin icke-användare. De som 
är koncernanslutna använder sig också av datorutrustning i företaget. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att användningsgraden bland levebröds
företagen är generellt sett låg. De skillnader som ändå föreligger inom gruppen 
förklaras först och främst med individens egenskaper. Den låga 
kunskapsnivån, låga utbildningsnivån och bristen på intern orientering är 
sådana egenskaper som är särskilt tydliga för icke-användarna i denna grupp. 

DE PROFESSIONELLA TJÄNSTEFÖRETAGEN 

De professionella tjänsteföretagen är den minsta gruppen och även den som 
uppvisar den högsta homogeniteten med avseende på användning av informa
tionsteknik. Sexton företag ingår i gruppen, varav 12 använder informations
teknik för extern kommunikation. Att göra en jämförelse mellan olika använ
darkategorier inom gruppen är inte särskilt fruktbart, eftersom objekten är så 
få. 

Det kan dock vara intressant att söka efter tendenser till vad som kan förklara 
den höga användningsgraden bland de professionella tjänsteföretagen som 
helhet. Det är alldeles uppenbart att de använder informationsteknik därför att 
de upplever informationsteknik som en strategisk resurs. Det är de företag 
som är informationsintensiva, som upplever branschen som innovativ och 
som visar den högsta tillväxten som använder sig a v informationsteknik för 
den externa kommunikationen. Företagsledarna är också väldigt förändrings-
benägna och visar generellt sett en hög grad av entreprenöriella egenskaper. 

DE LOKALA TILLVÄXTFÖRETAGEN 

De lokala tillväxtföretagen utgör en större grupp än de tidigare grupperna. 
Därför är en diskriminantanalys mer användbar bland de lokala tillväxtföre
tagen än i de tidigare grupperna. Först av allt måste då relevanta kategorier 
identifieras. I gruppen återfinns alla använda rnivåer, men de två mer avance
rade nivåerna representeras endast av nio företag av totalt 78 företag i 
gruppen. De tidigare diskussionerna identifierade de lokala tillväxtföretagen 
som låganvändare, vilket innebär att förklaringen av spridning inom gruppen 
koncentreras till skillnader mellan kate gori 1 och 2. Som framgår av Tabell 9.3 
är det endast ett fåtal variabler som bidrar till en separation av de två lägre 
användarkategorierna bland de lokala tillväxtföretagen. 
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Tabell 9.3. Medelvärden för de två lägre användarkategorierna bland de 
lokala tillväxtföretagen. 

Användningsgrad 

Variabler 1 2 

Företagsledarens utbildningsnivå 2,1 2,7 

Autonomi -0,33 0,46 

Riskaversion 0,75 -0,10 

Standardisering 0,05 -0,55 

Innovativ tillväxt 0,30 -0,07 

Antal anställda 14 19 

Företagsledarens egenskaper spelar en viss roll med avseende på företagets 
grad av användning. De företag som använder sig av datorutrustning har fö
retagsledare med en generellt sett högre utbildningsnivå än de företag som inte 
alls använder sig av datorer. Användarna har också en högre grad av autonomi 
och deras ledningsstil präglas av en lägre grad av riskaversion än vad gäller 
ickeanvändarna. 

Det som kan vara intressant är en jämförelse med den andra låganvändar
gruppen, levebrödsföretagen. Med en ökad användningsgrad i den gruppen 
följde en högre grad av standardisering. Bland de lokala tillväxtföretagen är det 
precis tvärtom, standardiseringen är lägre bland användarna än bland 
ickeanvändarna. 

Den huvudsakliga skillnaden mellan grupperna, som beskrevs i kapitel 8, an
gav någon form av flexibilitet och dynamik som huvudsaklig skillnad mellan 
levebrödsföretagen och de lokala tillväxtföretagen. Samma skillnad verkar 
också föreligga vid en beskrivning av kriterier för användning inom grupperna. 
En annan skillnad ligger också i synen på informationsteknik. I 
levebrödsföretagen var de upplevda egenskaperna hos informationsteknik 
viktiga för skillnaderna i användningsgrad, men dessa egenskaper påverkar inte 
vilken användarkategori man tillhör inom de lokala tillväxtföretagen. 

Liksom i den föregående gruppen, de lokala tillväxtföretagen, är det främst två 
användarkategorier bland de industriella adhokratierna som är intressanta. I 
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detta fall är det dock de två högsta nivåerna, istället för de två lägsta, som 
huvudsakligen representeras inom gruppen. Den diskriminantanalys som är 
genomförd bland de industriella adhokratiema syftar alltså till att beskriva 
skillnaderna mellan de som använder datorer i lokala nätverk och de som 
dessutom använder datorutrustning för extern kommunikation. 

I Tabell 9.4 visas medelvärden för de båda användarkategorierna med av
seende på de variabler som identifierats som intressanta. Egentligen är det 
brukligt att bedöma variablernas laddning i diskriminantfunktionen för att 
utvärdera resultatet, men en jämförelse av medelvärden leder i detta fall till 
samma resultat och förenklar beskrivningen. 

Tabell 9.4. Medelvärden for de två högre användarkategorierna bland de 
industriella adhokratiema. 

Användningsgrad 

Variabler 3 4 

Förändringsvilja 0,92 0,24 

Fördel och normförenlighet 0,43 0,77 

Komplexitet -0,35 -0,16 

Synlighet 0,17 0,43 

Centralisering 0,11 -0,21 

Standardisering 0,29 -0,27 

Informationsintensitet 0,63 1,09 

Tätorts företag 0,38 0,66 

Moderbolag 0,44 0,08 

Dotterbolag 0,38 0,68 

Antal anställda 135 85 

Synen på informationsteknik skiljer sig åt mellan de två användarkategorierna 
bland de industriella adhokratiema. Bland de som använder datorutrustning 
för den externa kommunikationen upplevs tekniken som mer fördelaktig, mer 
synlig och mindre komplex än bland de som inte använder tekniken för extern 
kommunikation. Den positiva synen på informationsteknik präglar de 
industriella adhokratiema som helhet, men bidrar dessutom till a tt beskriva 
skillnader mellan olika kategorier inom gruppen. 
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Förändringsviljan bland företagsledarna i gruppen är generellt sett hög, men 
det finns dessutom skillnader mellan kategorierna. De som inte använder da
torer för extern kommunikation har en högre förändringsvilja än de som an
vänder datorerna för extern kommunikation. Dessa företagsledare har alltså en 
benägenhet till förändring, men upplever inte att en mer avancerad an
vändning av informationsteknik skulle bidra till förändringar i verksamheten. 

Företagen är informationsintensiva och de mer avancerade användarna har 
också en högre informationsintensitet än de mindre avancerade användarna. 
De mer avancerade användarna är också i högre grad decentraliserade och har 
en lägre grad av standardisering och formalisering. De företag som använder 
informationsteknik på ett avancerat sätt i denna grupp skiljer sig alltså från 
andra grupper på det sättet att de har en högre grad av flexibilitet i företaget. 
Vad som då kan uppfattas som förvånande är det faktum att de mer avance
rade användarna i gruppen i högre grad är dotterbolag i koncerner. Bland de 
mindre avancerade användarna är moderbolagen tydligt representerade. Det är 
uppenbart att de koncerner som representeras i denna grupp leds på ett sådant 
sätt att flexibiliteten bibehålls och styrningen av de olika enheterna inte är 
särskilt hård. 

DE KONCERNANSLUTNA UNDERLEVERANTÖRERNA 

De koncernanslutna underleverantörerna är den största gruppen till antalet 
företag. Den innefattar tre användarkategorier, där den lägsta icke-användar-
kategorin inte är representerad. De tre kategorierna är fördelade så att 14 
företag ingår i kategori 2 , 33 företag i kategori 3 och 45 företag i kategori 4. I 
gruppen, som tidigare har identifierats som en höganvändargrupp, finns alltså 
en förskjutning mot mer avancerad användning. Eftersom gruppen är relativt 
stor och fördelningen mellan kategorierna inte är helt ojämn, finns det anled
ning att lita mer strikt till diskriminantanalysens resultat än vad som har varit 
fallet med de tidigare grupperna. 

De tre grupperna separeras med tre diskriminantfunktioner, vilket visas i Figur 
9.3 och Tabell 9.5, där centroidema för de olika kategorierna med avseende på 
diskriminantfiinktionerna redovisas. 
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Diskriminantfunktion 2 

Diskriminantfunktion 1 

Figur 9.3. Separation av användarkategorier bland de koncernanslutna 
underleverantörerna. 

Tabell 9.5. Centroider for diskriminantfunktionerna i de tre 
kategorierna. 

Diskriminantfunktion 

Kategori. 1 2 

2 0,96 1,30 

3 0,96 -0,55 
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Som synes beskriver funktion 1 främst det som skiljer den högsta användar
kategorin från de två övr iga. Den andra funktionen beskriver i sin tur främst 
skillnaden mellan den lägsta nivån och den näst lägsta nivån. Detta medför att 
det inte går att i alla intressanta variabler beskriva en påverkan på en höjd an
vändningsgrad. Det kan vara så att en variabel påverkar övergången mellan 
kategori 2 och 3 positivt, men övergången mellan 3 och 4 negativt. 

I Tabell 9.6 visas dels en strukturmatris med korrelationer mellan variabler och 
diskriminantfunktioner och dels medelvärden för de ingående variablerna i de 
tre kategorierna. 
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Företagsledarens egenskaper visar ett samband med varierande grad av an
vändning av informationsteknik. Till att börja med skiljer sig konkurrens
inriktningen mellan de som använder datorer för extern kommunikation och 
övriga användare. I den högsta kategorin är konkurrensinriktningen som lägst. 
Detsamma gäller för intern orientering, med undantaget att den skalan är mer 
jämnt fallande över de tre kategorierna. Autonomi är den entreprenöriella 
egenskap som är högre för höganvändarna i gruppen. Entreprenöriella egen
skaper påverkar alltså inte användningsgraden positivt bland de koncern
anslutna underleverantörerna. 

Tabell 9.6. Korrelationer och medelvärden för variablerna ingående i 
diskriminantfunktioner bland de koncernanslutna underleverantörerna. 

Korrelation i funktion Medelvärde i kategori 

Variabler 1 2 2 3 4 

Konkurrensinriktning 0,27* -0,27 -0,25 -0,21 -0,66 

Företagsledarens ålder 0,20* 0,01 51 51 48 

Förebilder i familjen -0,17* -0,11 0,64 0,73 0,84 

Komplexitet 0,15* 0,10 0,60 0,44 0,22 

Kundkomplexitet 0,12* 0,02 -0,05 -0,08 -0,27 

Antal anställda -0,11* -0,09 80 98 114 

Fördel och normförenlighet -0,09* 0,09 0,21 0,09 0,26 

Riskaversion 0,01 0,34* 0,37 -0,11 0,02 

Handlingsfrihet 0,05 0,28* 0,52 0,02 0,08 

Intern orientering 0,21 0,27* 0,49 0,03 -0,20 

Autonomi -0,03 -0,12* 0,10 0,27 0,27 

Informationsintensitet -0,08 -0,09* -0,25 -0,12 -0,03 

Värden markerade med * avser den största absoluta korrelationen mellan variabeln 
och någon diskriminantfunktion 

Företagsledarens ålder laddar i den första funktionen och ska därför skilja 
kategori 4 från de två andra kategorierna. Åldern är också lägre bland de mer 
sofistikerade användarna, dock inte markant. Användning av datorer i före
tagsledarens familj är också relaterat med en mer avancerad användning av 
datorer i företaget. 

De upplevda egenskaper hos informationsteknik som kan relateras till olika 
grader av användning är komplexitet och fördel och normförenlighet. 
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Komplexiteten avtar med ökad användningsgrad, vilket faller sig naturligt. 
Fördel och normförenlighet varierar dock på ett annat sätt. Som den första 
diskriminantfunktionen indikerar, är den upplevda fördelen och normfören
ligheten högre för användare i kategori 4 än för de andra två kategorierna. En 
naturlig tanke är då att den upplevda fördelen skulle minska ytterligare vid en 
jämförelse mellan kategorierna 3 och 2. Det förhåller sig dock precis tvärte
mot. Den lägre kategorin användare har ett mer positivt förhållningssätt till 
fördelar och normförenlighet. Orsaken till detta fenomen går naturligtvis inte 
att fastställa, men det är definitivt ett intressant fenomen. 

En tanke kan vara att de som använder datorer i en begränsad omfattning ser 
en nytta med tekniken, i sin enkelhet tillför den verksamheten en tillfreds
ställande nytta. De som kommunicerar externt med datorerna har uppnått en 
sofistikerad nivå av användning och får sin nytta av ett sofistikerat informa
tions- och kommunikationssystem. De som arbetar i lokala nätverk har upp
nått en viss grad av sofistikation, men kanske känner sig begränsade av att 
lösningen inte är tillräcklig för deras behov. De upplevda nyttoeffekterna ute
blir, d å kraven på tekniken blir högre än prestandan. Resonemanget ska na
turligtvis i nte betraktas som någonting annat än rent hypotetiskt, men i av
saknad av klara kausala förklaringar fyller även en spekulativ hypotes som 
sådan ett syfte. 

Informationsintensiteten bland de koncernanslutna underleverantörerna är 
relativt låg som helhet, men den korrelerar positivt med ökande grad av 
användning av informationsteknik. En intressant koppling är den mellan 
informationsintensitet och kundkomplexiteten. Kundkomplexiteten är nämli
gen negativt korrelerad med en ökad användningsgrad. Detta innebär att en 
mer komplex kundstruktur inte upplevs som informationsintensiv av före
tagsledarna de koncemanslutna underleverantörerna. 

Riskaversion och handlingsfrihet är två variabler som främst skiljer den lägsta 
användarkategorin från de övriga två. Låganvändarna har en högre risk
aversion och upplever handlingsfriheten som högre. 

KONKLUSION 

Avsikten med detta kapitel har varit att ge en bild av vad som är relaterat med 
en hög respektive låg användningsgrad av informationsteknik inom de olika 
grupperna. Anledningen till att denna bild ges är att en generell modell över 
hela populationen inte är tillfredsställande, eftersom det inom undergrupper 
finns olika förhållningssätt till infor mationsteknik. En sådan generell modell 
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skulle därför vara otillräcklig för att fånga in de olika nyanserna i förhållnings
sätten. 

En del av de mönster som har visats i detta kapitel visar vissa li kheter sins
emellan. Exempelvis kan skillnader mellan olika an vändarkategorier jämföras 
mellan de industriella byråkratierna och levebrödsföretagen. Den huvudsakliga 
skillnaden mellan dessa två grupper ligger i graden av användning. Detsamma 
är fallet med de lokala tillväxtföretagen och de industriella adhokratierna. En 
kort rekapitulation av resultatet av den övergripande diskriminantanalysen som 
redovisades i kapitel 8 styrker dessutom detta. 

Levebrödsföretagen och de lokala tillväxtföretagen skiljs från de industriella 
byråkratierna och de industriella adhokratierna i den första diskriminant-
funktionen, som huvudsakligen är relaterad till användningsgraden och 
teknikbenägenheten. I de två följande funktionerna är de dock påfallande lika. 
Detta innebär helt enkelt att det är möjligt att betrakta populationen som fyra 
undergrupper, där spridningen inom varje grupp är relativt stor, men är rela
terad till samma f aktorer inom gruppen. Det bidrar till en förklaring av sprid
ning av informationsteknik på en aggregerad nivå och denna indelning i fyra 
grupper och en förklaring av spridning på en aggregerad nivå utgör en del av 
nästa kapitel som också avslutar studien. 
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10 
Fyra strategiska 
förhållningssätt -

analys och slutsatser 
ÖVERSIKT 

I detta det avslutande kapidet redovisas den avslutande diskussionen, där fyra 
spridningsmönster identifieras. Typföretagen som beskrevs i de föregående 
kapitlen står inte längre i fokus för resonemangen, det är användnings
kontexter och strategiska förhållningssätt som nu är intressanta. De fyra 
användningskontexter och strategiska förhållningssätt som identifieras skiljs åt 
i främst två dimensioner, dynamik och osäkerhetsundvikande. Dynamik avser i 
första hand företagets kontext, som den upplevs av företagsledaren. 
Osäkerhetsundvikande avser hur företagsledaren upplever att denna kontext 
hanteras. Företagets kontext och hur den hanteras lägger grunden för 
användningskontexten, d.v.s. en plattform för ett strategiskt förhållningssätt till 
tekniken. I en given användningskontext förhåller sig företagsledaren till 
tekniken på ett givet sätt. 

De fyra strategiska förhållningssätt som redovisas i detta avslutande kapitel är: 

• Ett inaktivt förhållningssätt i stabila strukturer 
• Ett interaktivt förhållningssätt i en stabil relation 
• Ett reaktivt förhållningssätt i adaptiv förändring 
• Ett proaktivt förhållningssätt i strategisk utveckling 
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Vidare diskuteras kring olika metodologiska ställningstaganden som inled-
ningsvis gjordes i studien och de eventuella konsekvenser som dessa ställ
ningstaganden har fört med sig. 

Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning, där särskilt t re olika pr oblem
ställningar beskrivs som intressanta möjligheter för fortsatt forskning. 

BORTOM KLASSIFIKATIONEN 

I de två föregående kapitlen redovisades en indelning av de små företagen i 
grupper och vad som karakteriserade dessa grupper. Vidare studerades varje 
grupp för sig, för att se vad som är relaterat till varierande användningsgrad av 
informationsteknik inom grupperna. Det som nu blir intressant är då att se om 
det är möjligt att uttala sig om, på en mer aggregerad och dessutom mer 
teoretisk nivå, vad det är som påverkar spridning av informationsteknik bland 
små företag. 

En av två centrala utgångspunkter i studien var en föreställning om att det inte 
är möjligt att betrakta små företag som en homogen grupp av företag. Därför 
är det också troligen svårt att identifiera en enda universell modell som kan 
förklara spridning av informationsteknik bland små företag. Resultaten i 
kapitel 8 och 9 har gett ett stöd åt detta grundantagande. Den andra centrala 
utgångspunkten var av en mer teoretisk natur, nämligen antagandet att 
ageranden i förhållande till olika kontexter inte nödvändigtvis förklaras med 
antingen entreprenöriella eller adaptiva förklaringsmodeller. En relation till 
detta antagande redovisas i ett avsnitt längre fram. 

Klassifikationen resulterade i sex typföretag, som skiljer sig åt i första hand på 
basis av de tre mest betydande diskriminantfunktionerna20. Den första diskri-
minantfunktionen kan huvudsakligen relateras till användning av informa
tionsteknik och teknikbenägenhet. Två av grupperna identifierades i kapitel 8 
som låganvändare och fyra av grupperna som höganvändare. Med hög-, 
respektive låganvändare, avses då det värde som företaget uppvisar på den 
relativt grova indelning av användningsgrad, från enkel telefoni till extern 
nätverkskommunikation. En närmare anblick på vad som ligger bakom den 
första funktionen visar att det egentligen inte är användningsgrad i sig som 
indikeras, utan snarare teknikbenägenhet. Med teknikbenägenhet avses då den 

20 Den betydelse som diskriminantfiinktionerna har redovisades mer uttömmande i kapitel 
8, under avsnittet "diskriminantfunktionernas betydelse". Den redovisningen var dock av 
en teknisk natur och resonemangen i detta kapitel har ambitionen att ge diskussionen ett 
mer teoretiskt innehåll. 
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benägenhet ett företag har att anskaffa tekniken och den betydelse som tekni
ken upplevs ha för företaget. Användningsgrad är i och för sig en betydande 
variabel i funktionen, men även andra faktorer har betydelse för funktionen. 

Om den första funktionen beskriver benägenheten till att använda sig av 
informationsteknik, blir de två följande funktionerna de som egentligen är 
intressanta för att identifiera olika förklaringar till spridning av informations
teknik bland små företag. Anledningen till detta är att en förklaring till sprid
ning av en ny teknik bör innefatta såväl de som använder tekniken som de 
som inte gör det. Skillnaderna mellan användare och icke-användare bidrar 
således med förklaringar till m otiv för användning. De industriella byråkra
tierna visar likheter med levebrödsföretagen och de lokala tillväxtföretagen 
visar likheter med de industriella adhokratiema. Skillnaden mellan dem ligger i 
huvudsak i användning av teknik. De följande dimensionerna är alltså inte 
relaterade till skillnader i användningsgrad, utan andra fenomen som skiljer 
företagen åt. En uppdelning av företagen baserad på de två följande dimen
sionerna ger därför fyra olika gru pperingar, där var och en av grupperingarna 
innefattar företag med varierande användningsgrad. I termer av användning är 
de alltså relativt lika, men de har helt olika grunder för användning eller 
avsaknad av användning. 

Den andra diskriminantfunktionen indikerar dynamik. Med dynamik avses då 
egenskaper hos organisationen och omgivningen i första hand. Dynamik är 
alltså e tt begrepp som avser en egenskap i den kontext som företagsledaren 
befinner sig i. Observera att även företaget som sådant utgör en kontext, 
eftersom det är företagsledaren och dennes uppfattning som studeras. Det 
som kan vara intressant att notera att med en hög upplevd dynamik följer en 
hög förändringsbenägenhet hos individen. Det implicerar att en kontext upp
levs som dynamisk endast om individen som upplever kontexten själv är 
dynamisk till sin personlighet. 

Den tredje funktionen indikerade försiktighet och osäkerhet. Det teoretiska 
begrepp som har relaterats till denna funktion är osäkerhetsundvikande. 
Denna funktion har en starkare relation till individen än de två tidigare. Den 
avser i första hand en övergripande ledarstil. Om den förra funktionen avsåg 
företagsledarens kontext, kan denna funktion ses som en representation av hur 
företagsledaren hanterar denna kontext. Traditionellt sett brukar begreppet 
osäkerhet och osäkerhetsundvikande vara relaterat till en dynamisk omgivning. 
Notera här att det visar sig att ett agerande präglat av osäkerhetsundvikande 
inte nödvändigtvis uppvisas i en dynamisk kontext. Även i en icke dynamisk 
kontext visar det sig att det återfinns ledarstilar som präglas av 
osäkerhetsundvikande. 
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Konsekvensen av de två diskriminantfunktionema är att om ett företag upp
visar olika grader av dynamik respektive osäkerhetsundvikande, så har de 
också olika mot iv för användning eller av saknad av användning av informa
tionsteknik. De olika kontexter som företagen befinner sig i och hur dessa 
företag hanterar dessa kontexter ger upphov till olika användningskontexter. 
Vad innebär då begreppet användningskontext? I Figur 10.1 visas en 
schematisk bild av användningskontext som begrepp och dess funktion som 
brygga mellan kontext och strategiska förhållningssätt. Betänk att tekniken och 
användandet av tekniken är inbäddat i en användningskontext som i sig 
konstitueras av företagets agerande i en given yttre kontext. Företaget befinner 
sig i en situation som innebär ett samspel med omgivningen (a). 
Företagsledaren upplever såväl företaget, företagets kontext och hur företaget 
hanterar denna kontext (b). 

a 
< • Yttre kontext 

X b / 
Användningskontext 

I c 

Figur 10.1. Kontext, användningskontext och strategiskt förhållningssätt 

Sammantaget utgör detta användningskontexten för tekniken, inom vilken 
företagsledaren uppvisar ett strategiskt förhållningssätt till informationsteknik 
(c). 

Eftersom informationsteknik generellt sett kan användas dels för att hantera 
en intern situation och dels för att hantera en extern situation utgör såväl 
kontexten som hanterandet av kontexten den användningskontext som sedan 
lägger grunden för det strategiska förhållningssätt som företagsledaren har till 
informationsteknik. 
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I Figur 10.2 visas en övergripande bild av de sex typföretagen i fyra använd
ningskontexter som skiljs åt av olika nivåer av osäkerhetsundvikande och 
dynamik. Innehållet i dessa fyra användningskontexter kommer i sin tur att 
utvecklas i nästa avsnitt. 

Notera här att intresset för de fyra rutorna i första hand nu inte längre fokuse
ras på grupper av företag i egentlig mening, eftersom två av rutorna innefattar 
sammanslagningar av grupper, utan fyra olika användningskontexter som ger 
upphov till olika förklaringar till spridning av informationsteknik. Anledningen 
till att beskrivningen av spridning är uppdelad ligger i det tidigare konstaterade 
faktum att populationen är så heterogen att en enda förklaring inte är tillräcklig 
för att ge en tillräckligt korrekt bild av situationen. 

Hög 

Dynamik 

Låg 

Figur 10.2. Typforetagen i studien. 

FYRA ANVÄNDNINQSKONTEXfER 

I detta avsnitt utvecklas de fyra användningskontexter som definieras av 
företagets kontext och hur den hanteras. Inom ramen för dessa användnings
kontexter inryms olika motiv för användning av informationsteknik. Motiven 
för användning kommer sedan att ge en grund för hur företagaren förhåller sig 
till tekniken, och dessa strategiska förhållningssätt kommer i sin tur att 
utvecklas i nästa avsnitt. 

Lågt Högt 

Osäkerhetsundvikande 
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StaMla strukturer 

Den första av de fyra användningskontexterna karakteriseras av en låg grad av 
dynamik och osäkerhetsundvikande. De typiska företag som representerar 
denna användningskontext är de industriella byråkratierna och levebröds
företagen. Det som är symptomatiskt för denna användningskontext är att 
användning av informationsteknik i första hand kan relateras till struktu rella 
faktorer. 

Den geografiska spridningen av kunder är direkt relaterad till användningen av 
informationsteknik. De mer sofistikerade användarna är de som har den 
största geografiska distansen till sina kund er. Vidare har de som inte använder 
sig av datorer i företaget sina kunder i den lokala miljön. En ökad geografisk 
spridning av kunder är alltså en tydlig strukturell förklaring till en mer sofisti
kerad användningsgrad. Vidare har de mer sofistikerade användarna en högre 
andel av industriella kunder. 

Även interna strukturella faktorer korrelerar med graden av användning. Okad 
användningsgrad av informationsteknik är relaterat till ökat antal anställda, fler 
sekundära näringsgrenar, ökad grad av standardisering och formalisering samt 
en högre grad av koncernanslutna företag. Informationsintensiteten är 
relaterad till användningen av informationsteknik. Relationen mellan 
strukturell komplexitet och sofistikerad användning av informationsteknik 
förtydligas, då kommunikation internt och externt är framträdande i företaget. 

Företagsledarens individuella egenskaper har inte någon tydlig koppling till 
användning av informationsteknik. Den egenskap som kan kopplas till graden 
av sofistikation är företagsledarens utbildningsnivå. Det är dock inte möjligt att 
konstatera att utbildningsnivån faktiskt påverkar benägenheten till att använda 
informationsteknik i företaget. Det kan lika väl vara en nonsenskorrelation21, 
där det större företaget som använder informationsteknik också har en högre 
utbildad företagsledare. 

21 Vad avses här med nonsenskorrelation? Betänk att ett "större" företag har en högt 
utbildad VD för att styrelsen hellre betror en välutbildad person än en med lägre 
utbildning. Detta företag som har en hög grad av strukturell komplexitet använder 
sofistikerad informationsteknik för att hantera denna komplexitet.. Om användningen av 
informationsteknik motiveras av den strukturella komplexiteten föreligger ändå en 
korrelation mellan företagsledarens utbildningsnivå och användningen av 
informationsteknik. I detta fall rör det sig då om en nonsenskorrelation, eftersom 
utbildningsnivå inte påverkar användning, däremot påverkar den strukturella komplexiteten 
såväl utbildningsnivå som användning av informationsteknik. 
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En slutsats av detta är att informationsteknik används för att hantera struktu
rella egenskaper såväl i företaget som i företagets omgivning. Utveckling och 
förändring är inte ett mål med satsningarna, eftersom dynamiken är låg. Det är 
naturligtvis inte möjligt att fastställa o m användningen av informationsteknik 
är en reaktion på de strukturella egenskaperna, eller om strukturerna är 
möjliggjorda med hjälp av informationsteknik. Den kausaliteten är dock inte 
det centrala, utan den tydliga relatio nen mellan informationssystemet och de 
strukturella egenskaperna är det viktiga i denna användningskontext. 
Kopplingen till strukturer och stabilitet leder till benämningen; stabila strukturer. 

Stabil relation 

Den andra användningskontexten karakteriseras av låg dynamik och en hög 
grad av osäkerhetsundvikande. De typiska företagen är de koncernanslutna 
underleverantörerna. En generell iakttagelse av företagen som använder sig av 
informationsteknik enligt detta spridningsmönster är en stark koppling till ett 
annat företag i en stabil relation. 

De entreprenöriella egenskaperna hos företagsledaren korrelerar negativt med 
användningen av informationsteknik. Det kan i sig spontant låta onaturligt, 
eftersom entreprenöriella egenskaper borde vara positivt relaterat till benä
genheten att använda sig av innovationer i företaget. Det är dock så att an
vändning av informationsteknik i denna användningskontext inte har särskilt 
mycket med innovativa arbetssätt att göra. Resonemangen som följer kommer 
att förtydliga detta påstående. 

En central tendens är beroendet av ett annat företag. Flera av företagen är 
koncernanslutna företag och som helhet har företagen få kunder. Relationerna 
med de lilla antalet kunder är starka och stabila. Informationsintensiteten för 
företagen är relaterad till kundkomplexiteten så att ju färre kunder och mindre 
dynamik i kundstocken, desto högre informationsintensitet. En mer 
sofistikerad användning av informationsteknik är också relaterad till en lägre 
grad av upplevd handlingsfrihet. Företagsledarens interna orientering är också 
som sagt var negativt relaterad till användning av informationsteknik. Det 
verkar vara ett tydligt mönster att användningen av informationsteknik är 
kopplad till en avsaknad av frivillighet i agerandet, där en stark aktör i omgiv
ningen dikterar villkoren för användningen. 

En slutsats av detta är att informationsteknik används för att stödja de befint
liga starka relationer man har med ett fåtal aktörer. Informationsteknik an
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vänds alltså i första hand för att undvika osäkerhet, genom att söka säkerhet i 
en stabil relation. Därför benämns denna användningskontext för stabil relation. 

Adaptiv flörindriiqg 

Den tredje användningskontexten karakteriseras av en hög grad av osäker
hetsundvikande och en hög dynamik. De typiska fö retagen är de lokala till
växtföretagen och de industriella adhokratierna. Det som är symptomatiskt för 
dessa företag är relationen mellan informationsteknik och en kontinuerlig 
förändring av verksamheten. 

De upplevda egenskaperna hos informationsteknik visar en direkt korrelation 
med graden av användning. De som är mer sofistikerade användare av 
informationsteknik upplever tekniken som mer fördelaktig och normförenlig, 
mer synlig och mindre komplex än de som är mindre sofistikerade användare. 
Alldeles uppenbarligen är därför valet att använda informationsteknik delvis en 
konsekvens av att man upplever informationsteknik som en lösning för 
företaget som är fördelaktig i förhållande till andra lösningar. 

Företagsledarens egenskaper är till viss del också i nverkande på användningen 
av informationsteknik, de egenskaper som inte är relaterade till olika grader av 
användning är konkurrensinriktning och autonomi. De mer sofistikerade an
vändarna har en högre grad av intern orientering och förändringsbenägenhet. 

En grundläggande egenskap hos företagen är deras höga grad av dynamik. 
Eftersom informationsteknik upplevs som förenligt med företagets över
gripande arbetsformer är det möjligt att dra en slutsats om att informations
teknik används för att stödja dynamiken. Skillnaderna i användningsgrad kan 
inte förklaras med hjälp av strukturvariabler såsom geografisk spridning av 
kunder, typ av kunder och branschtillhörighet. Den strukturella egenskap som 
är relaterad till användningsgraden är koncerntillhörighet, där en viss 
förskjutning av koncernanslutna företag till de mer sofistikerade användarna 
kan skönjas. Uppenbarligen används informationsteknik för att det passar 
företagets sätt att arbeta, snarare än av orsaker som kan beskrivas i termer av 
objektiva strukturegenskaper. 

En annan central egenskap bland företagen, förutom dynamiken, är en hög 
grad av osäkerhetsundvikande. Detta innebär att en betydande del av de akti
viteter företaget företar sig syftar till att reducera osäkerhet. Slutsatsen av detta 
blir att informationsteknik används för att reducera osäkerhet och att 
upprätthålla en dynamik för anpassning till skeenden som påverkar företaget. 
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Föränderligheten i företagen baseras på anpassning till dessa skeenden, varför 
användningskontexten benämns adaptiv förändring. 

Strategisk utv«ekHng 

Den sista användningskontexten innefattar de professionella tjänsteföretagen 
med lågt osäkerhetsundvikande och en hög dynamik. I denna typ av företag 
har informationsteknik en tydlig strategisk betydelse. I många fall är använd
ningen av informationsteknik en kärnkompetens i företaget. Det rör sig om 
små tjänsteföretag med väldigt stark tillväxt. Branschen är i ständig förnyelse 
och visar på innovativa arbetssätt. 

Spridningen av informationsteknik är inte svår att förklara i detta fall. D en 
strategiska användningen av informationsteknik är tätt kopplad till den strate
giska utvecklingen av företaget. Agerandet i förhållande till informationsteknik 
är helt klart proaktivt. Informationsteknik kan ses som ett verktyg för tillväxt 
och upprätthållande av dynamik. Förnyelse och utveckling är centralt i 
situationen. Jag vill d ärför avslutningsvis benämna denna sista användnings
kontext strategisk utveckling 

SanmiaiifMtiilitg sv MVåmlwImftlcwitoxtw 

De fyra användningskontexter som har redovisats ovan kan ses som de olika 
kontexter som användningen av en teknisk lösning är inbäddad i. Använd
ningskontexten konstitueras av hur företagsledaren upplever den kontext som 
företaget befinner sig i och hur företagsledaren upplever att företaget hanterar 
denna kontext. Inom ramen för en användningskontext kan ett företag ha 
såväl en sofistikerad som en mindre sofistikerad användning av informa
tionsteknik, men förhållningssättet till tekniken är ändå detsamma. 
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Figur 10.3 Fyra användningskontexter. 

De fyra användningskontexterna; 

• Stabila strukturer; informationsteknik används på grund av strukturell på
verkan i en stabil situation, 

• Stabil relation; informationsteknik används för att undvika osäkerhet och 
bibehålla stabilitet i en relation med en annan aktör, 

• Adaptiv förändring, informationsteknik används för att reducera osäkerhet 
och möjliggöra förändring i enlighet med skeenden i omgivningen, 

• Strategisk utveckling, där informationsteknik utgör en central del av före
tagets kärnkompetens och möjliggör tillväxt och utveckling, 

visas i Figur 10.3. Dessa fyra användningskontexter, som inrymmer företagets 
kontext och hur företaget hanterar denna kontext lägger grunden för olika 
bevekelsegrunder för användning av informationsteknik och därmed olika 
strategiska förhållningssätt till informationsteknik. Relationen mellan en över
gripande kontext och hur aktörerna agerar i denna kontext har belysts av 
Karlsson (1997), i en diskussion om strategiska kontexter som bas för strate
giska förhållningssätt gentemot andra aktörer i företagets omgivning. 
Resonemanget är till viss del analogt med begreppen användningskontexter 
och strategiska förhållningssätt till informationsteknik, med den skillnaden att 
Karlssons diskussion avser relationen till aktörer utanför företaget medan 
denna studie avser relationen till e n teknisk lösning i företaget. Det huvud
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sakliga budskapet, att kontextbegreppet inte enbart bör innefattas av faktorer i 
omgivningen utanför företagets kontroll, är dock överensstämmande. 

För var och en av de fyra a nvändningskontexterna antar företagsledarna ett 
strategiskt förhållningssätt till infor mationsteknik som grundar sig på denna 
användningskontext. De fyra olika strategiska förhållningssätten utvecklas och 
förklaras i nästa avsnitt. 

FYRA ANVÄNDNINQSKONTEXTER - FYRA STRATEGISKA 
FÖRHAliimraSSÄTT 

I de föregående resonemangen har fyra användningskontexter för användning 
av informationsteknik identifierats. Dessa fyra användningskontexter visar på 
olika orsaker till varför informationsteknik används i små företag. Ambitionen 
med studien är att analysera och förklara olika strategiska förhållningssätt till 
informationsteknik, varför resonemanget här lyfts ytterligare något och resul
taten relateras till de teoretiska utgångspunkter som diskuterades i kapitel 2. 
Där redogjordes för olika perspektiv som innebar olika teoretiska perspektiv 
på strategier. Syftet med de resonemangen var att finna en lämplig bas för att 
identifiera faktorer som kan ligga till grund för ett beslut att använda 
informationsteknik i företaget. En teoretisk positionering av studien gjordes på 
basis av Pettigrews (1987) systematisering av strategiforskning. Där 
konstaterades att begreppet strategiska förhållningssätt tar hänsyn till såväl 
kontext, innehåll som process. 

De fyra användningskontexter som har redovisats innebär fyra olika 
bevekelsegrunder för användning av informationsteknik. Detta ger även en 
öppning för att identifiera och förklara fyra olika strategiska förhållningssätt till 
informationsteknik. Med strategiska förhållningssätt avses föreställningar, 
tankemönster och sätt att agera i förhållande till e tt fenomen i omgivningen, i 
detta fall informationsteknik. I en given användningskontext, som konstitueras 
av upplevelsen av företagets kontext och hur den hanteras, används 
informationsteknik i relation till denna användningskontext. För var och en av 
dessa användningskontexter förhåller sig företagsledaren till informations
teknik på ett särskilt sätt. Detta strategiska förhållningssätt är alltså en 
konsekvens av användningskontexten och hur informationsteknik upplevs 
kunna tillföra företaget något. I de följande resonemangen utvecklas de fyra 
strategiska förhållningssätten i respektive användningskontexter. 
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I den första användningskontexten, som har benämnts stabila strukturer.; 
används informationsteknik med anledning av en strukturell påverkan. Den 
övergripande kontexten är inte dynamisk, utveckling och tillväxt efter strävas 
inte. De typföretag som representerar stabila s trukturer är levebrödsföretagen 
och de industriella byråkratierna. Företagsledningen i dessa typföretag kan 
karakteriseras som ett administrerande utan några drivkrafter för utveckling. 
Motiven för användning av informationsteknik präglas av likartade tendenser 
och det strategiska förhållningssättet till informationsteknik kan karaktäriseras 
som inaktivt 

Anledningen till att förhållningssättet karakteriseras som inaktivt är avsak
naden av kopplingar mellan en aktiv syn på utveckling av företaget och 
informationsteknik. Företaget behöver i sig inte vara enbart inaktivt med 
avseende på övergripande strategier, men det föreligger inte någon relation 
mellan ett strategiskt arbete och användningen av informationsteknik. Det 
strategiska förhållningssättet är i huvudsak kontextberoende i detta fall, där 
strukturer påverkar användningen av informationsteknik. Vare sig besluts
fattarens individuella karakteristika eller dennes upplevelser av egenskaperna 
hos informationsteknik påverkar förhållningssättet i någon nämnvärd omfatt
ning. 

Ett Intocakllvt fòrhàl Inlng—àtt I stabil rafartkm 

Den andra användningskontexten, stabil relation, karakteriseras av att 
informationsteknik används för att undvika osäkerhet och för att bibehålla 
stabilitet i en relation med en annan stark aktör. Tekniken används som ett 
stöd för denna relation och förhållningssättet till informationsteknik kan 
betraktas som interaktivt. Här avses då interaktionen mellan företaget och den 
andra starka aktören. De typföretag som huvudsakligen uppvisar ett interaktivt 
strategiskt förhållningssätt är de koncernanslutna underleverantörerna. Det ska 
dock inte tolkas som om det enbart är koncernanslutna företag som uppvisar 
ett interaktivt förhållningssätt till informationsteknik. Även andra företag med 
en stark relation till en enstaka stor kund visar detta förhållningssätt. 

Även detta förhållningssätt står under en tydlig inverkan av kontextuella 
faktorer, men även av beteendemässiga faktorer. Det som först och främst 
påverkar förhållningssättet är som konstaterats en stark och stabil relation och 
undvikandet av osäkerhet. Individens karakteristika påverkar användningen av 
informationsteknik så att en lägre grad av entreprenöriella egenskaper påverkar 
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användningsgraden positivt. Därmed kan konstateras att det interaktiva 
förhållningssättet inte direkt kan relateras till entreprenöriella strategier. 

En huvudsaklig skillnad mellan det inaktiva och det interaktiva förhållnings
sättet ligger just i de beteendemässiga faktorerna. De båda förhållningssätten 
är en konsekvens av likartade kontextuella betingelser, men skiljs åt av hur 
företagsledaren upplever hanteringen av dessa kontextuella betingelser. 

•II mm filila il ffff.i. fl-lwrf« • I • •••«Ubi affagli iMbi rf EVI VMKUYI ronuHimiBssaii I MMpov romncnm 

Även i användningskontexten adaptiv förändring används informationsteknik för 
att reducera osäkerhet. Här är dock inte stabiliteten eftersträvansvärd. Det 
finns en tydlig ambition att upprätthålla dynamiken i verksamheten. Dynami
ken och förändringarna av verksamheten sker som en konsekvens av händel
ser i omgivningen och det strategiska förhållningssättet kan därför ses som 
reaktivt De företag som uppvisar detta förhållningssätt till informationsteknik 
är de lokala tillväxtföretagen och de industriella adhokratiema. Om nu dessa 
två typer av företag, med en hög grad av dynamik använder sig av informa
tionsteknik vad är det då som gör att förhållningssättet karakteriseras som 
reaktivt? I första hand är det den höga graden av osäkerhetsundvikande som 
motiverar detta. 

Det reaktiva förhållningssättet baseras på att företagaren, för att undvika 
osäkerhet, reagerar på skeenden i en dynamisk omgivning. Därför kan det 
reaktiva förhållningssättet beskrivas som ett kontextberoende förhållningssätt. 
Det är dock inte enbart den upplevda kontexten som konstituerar det reaktiva 
förhållningssättet. Såväl de individuella egenskaperna hos företagsledaren som 
de upplevda egenskaperna hos tekniken som sådan har ett förklaringsvärde för 
det reaktiva förhållningssättet. Företagsledarna är nämligen förändrings
benägna och ser tekniken som fördelaktig relativt andra problemlösningar. 

0U mmmm iffij. 1II« ••• rf i • Mill I • Ibi •i • iìIbIi •••••• n"" CCI ptfMKuYl fwVVIMNIII|||MMCV I HVH9||IK HIVifJWIHH 

Slutligen kvarstår användningskontexten strategisk utveckling Det konstaterades 
tidigare att informationsteknik utgör en viktig del av företagets kärnkompetens 
för de typ företag som befinner sig i denna användningskontext. Dynamiken 
och viljan till utveckling är hög och osäkerhet upplevs inte som ett problem 
för företaget. Den strategiska betydelse som informationsteknik har för dessa 
företag medför att förhållningssättet kan ses som proaktivt. De entreprenöriella 
tendenserna är väldigt tydliga bland de professionella tjänsteföretagen, som är 
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de företag som i huvudsak uppvisar ett proaktivt förhållningssätt till 
informationsteknik. 

Skillnaden gentemot det reaktiva förhållningssättet som också står i relation till 
en dynamisk kontext ligger främst i hur kontexten hanteras. Den högre graden 
av osäkerhetsundvikande karakteriserar det reaktiva förhållningssättet, till 
skillnad från det proaktiva, där osäkerhet inte utgör ett omedelbart problem 
för företagsledaren. Resultaten kan jämföras med de resonemang som 
redovisades i kapitel 2. Där diskuterades bl.a. Mintzbergs (Quinn, Mintzberg, 
James, 1998) tre modeller för strategiformering; entreprenöriella, adaptiva och 
planerade. Där karakteriserades den entreprenöriella strategin som ett 
proaktivt sökande efter nya möjligheter genom stora steg i osäkerhet där 
tillväxt ä r ett överordnat mål. Den adaptiva modellen innebär å andra sidan 
reaktiva lösningar på uppdykande problem i syfte att undvika osäkerhet. 

Sammanfattning av stratoglafca fôrhàlMng»sàtt 

De fyra strategiska förhållningssätten till informationsteknik som har diskute
rats ovan visas i Figur 10.4. Som sagt var delas de in i fyra typer av förhåll
ningssätt beroende på grad av dynamik och osäkerhetsundvikande. Det kan 
vara värt att poängtera att de fyra förhållningssätten inte är strikt kopplade till 
de sex ursprungliga grupperna av företag. De olika företagstyperna tjänar 
snarare en roll som typiska företag som i den empiriska studien har uppvisat 
generella föreställningar och beteenden som ligger till grun d för indelningen i 
fyra strategiska förhållningssätt till informationsteknik. Exempelvis är det 
naturligtvis inte enbart professionella tjänsteföretag som kan uppvisa ett 
proaktivt förhållningssätt till informationsteknik. Även andra företag med 
tydliga entreprenöriella tendenser, där informationsteknik upplevs som en 
fördelaktig teknik för företaget, relativt andra lösningar, kan uppvisa ett 
proaktivt strategiskt förhållningssätt till informationsteknik. Förutsättningarna i 
detta fall är att företagsledaren är av den entreprenöriella typen, det över
gripande strategiska arbetet kan karakteriseras som entreprenöriellt och att 
informationsteknik upplevs som ett fullgott stöd i denna entreprenöriella 
proaktiva ledningsstil. 
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Figur 10.4. Strategiska förhållningssätt till informationsteknik. 

Frågan är dock vilken giltighet denna taxonomi över strategiska förhållnings
sätt har för andra tekniska innovationer. Jag vill påstå att det skulle vara möjligt 
att betrakta de olika förhållningssätten som giltiga p å ett mer generellt plan. 
Anledningen till detta ligger i kopplingen mellan företagets kontext, 
hanteringen av kontexten, de upplevda egenskaperna hos tekniken och hur 
användningen av tekniken relateras till det övergripande arbetet i företaget. En 
förutsättning för att göra en jämförelse med andra tekniska innovationer är 
dock naturligtvis att dessa också kan antas ha en strategisk betydelse för 
företaget och medföra konsekvenser för såväl hanteringen av företagets 
interna angelägenheter som hanteringen av relationer med omgivningen. 

I en situation med ett lågt osäkerhetsundvikande och en hög dynamik, där 
förändring av verksamheten inte sker för att reducera osäkerhet kan även det 
övergripande agerandet ses som proaktivt. Därför skulle ett förhållningssätt till 
någon annan godtycklig teknologi som upplevs som fördelaktig i situationen 
kunna karakteriseras som proaktivt. Där förändringen istället sker för att 
reducera osäkerhet inbegrips ett beroende av skeenden i omgivningen och 
agerandet kan ses som reaktivt. De två andra situationerna, med låg dynamik 
och förändringsvilja, kan förklaras på liknande sätt. Där osäkerhetsund
vikandet är högt eftersträvas en trygghet genom att upprätthålla en relation 
med en stark aktör. Nätverksteoretiska resonemang och interaktionsmodeller 
skulle kunna vara applicerbara på denna situation och beteendet kan ses som 
interaktivt. I den sista situationen med ett lågt osäkerhetsundvikande, där 
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dynamiken är låg sker inte särskilt mycket annat än ett rent förvaltande av 
verksamheten och agerandet kan ses som inaktivt. 

PRAKTISKA IMPLIKATIONER 

De praktiska implikationerna av denna studie vill jag inledningsvis relatera till 
den praktiska delen av bakgrunden för problemställningen i studien, som till 
stor del bottnar i en uppfattning om att små företag inte är väl utvecklade 
användare av informationsteknik. 

Som det har konstaterats i de tidigare resonemangen föreligger en stor varia
tion i användningsgrad, beroende på olika fak torer. Frågan är då om använd
ningen av informationsteknik bland små företag generellt sett är förskjuten 
mot en låg eller en hög användningsgrad. I Figur 10.5 visas fördelningen av 
företag bland de olika användarkategorierna. 
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Figur 10.5. Fördelning av foretag i olika användarkategorier 

Som synes är ett stort antal av de studerade företagen sofistikerade användare 
av informationsteknik enligt definitionen i denna studie. Jag vill återigen 
poängtera att med sofistikerad avses användning av datorer för kommuni
kation, såväl internt som externt. Jag inbegriper inte för den skull kvalitativa 
dimensioner, som olika applikationsområden. Ett företag kan exempelvis 
endast utföra betalningar till bankgiro via datorerna i företaget och därmed 
betraktas som sofistikerad användare. Ett annat företag kan sköta betydligt 
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mer av sin externa kommunikation med datorers hjälp, men ändå inte 
betraktas som mer sofistikerad än det föregående företaget. Denna grad
skillnad är dock inte så viktig i diskussionen om spridning av informations
teknik, då det inte är de faktiska applikationerna i användning idag som är av 
intresse, utan snarare potentialen i användning. 

Det är alldeles uppenbart att de små företagen är mer benägna att använda sig 
av informationsteknik än vad tidigare studier har visat. Detta kan naturligtvis 
vara en konsekvens av den spridning av informationsteknik som genomsyrar 
vardagslivet i stort, men synen på små företag som mindre sofistikerade 
användare av informationsteknik bör ifrågasättas och säkerligen revideras. 

På själva problemställningen, avseende de faktorer som påverkar spridning, 
finns inte ett enda svar. Denna studie har visat att det går att peka på olika 
förklaringsmodeller för olika typer av företag. De fyra mönstren för spridning 
har redovisats ovan, men finns det några särskilda drag som kan betraktas som 
generella? Till att börja med har nog storleken betydelse ändå. Kanske inte 
storleken i sig, men de egenskaper som en ökning i storlek för med sig. De 
större företagen har generellt sett en högre benägenhet att använda sig av 
informationsteknik. Ett undantag från det är typföretagen i användnings
kontexten strategisk utv eckling där användningen av informationsteknik upplevs 
som en viktig del av företagets kärnkompetens. Dessa företag är små företag i 
stark tillväxt. 

De koncernanslutna företagen har generellt sett också visat sig vara mer 
benägna att använda sig av tekniken. Det skulle i och för sig kunna vara grund 
för ett argument att dessa företag inte bör inkluderas i en diskussion kring små 
företag, eftersom de ofta är företag i stora koncerner. Jag vill dock hävda att de 
koncernanslutna företagen ofta arbetar som autonoma enheter och drivs som 
egna företag som får stå på egna ben. Relationerna i koncernen kan då jäm
föras med de relationer som föreligger i ett starkt kopplat affarsnätverk. 

Frågan är dock om det är de generella grunderna för användning som är in
tressanta. Den enskilt viktigaste empiriska slutsatsen av denna studie är ändå 
att det är viktigt att ha en förståelse för att det finns flera helt olika bevekelse-
grunder för olika små företag att använda sig av informationsteknik. Det 
innebär att om det finns en föreställning i samhället att användning av infor
mationsteknik är positivt för svenskt näringsliv, så finns det inte ett enda 
recept för att stimulera användningen. 

Baserat på de olika strategiska förhållningssätt i olika användningskontexter 
som företagen kan ha till informationsteknik så föreligger helt olika incitament 
till användning av informationsteknik. Förhållningssätten är baserade på de 
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olika föreställningar som en företagsledare kan ha om sin egen och företagets 
situation samt föreställningarna om vad informationsteknik betyder för denna 
situation. För vissa betraktas informationsteknik som ett instrument för 
utveckling eller förändring. För andra innebär informationsteknik en möjlighet 
att upprätthålla stabilitet. 

STUDIENS BIDRAG 

Denna studie bidrar till ett par övergripande områden. Till att börja med ges 
ett empiriskt bidrag i synen på små företag som en heterogen population av 
företag. Resultaten av klassifikationen och analyserna av användningskontexter 
och strategiska förhållningssätt till informationsteknik visar på olika mot iv för 
användning av informationsteknik vilket bidrar till kunskapen om spridning av 
informationsteknik. Den litteratur som har behandlat frågeställningen tidigare 
har sökt generella fö rklaringar som i sig har inneburit svaga re lationer mellan 
de faktorer som påverkar spridning av informationsteknik och den faktiska 
spridningen. Det har visats på indikationer, men korrelationer har varit svaga. 
Enligt min uppfattning har det berott på att studierna har analyserat en 
heterogen population med strävan efter en generell modell för hela 
populationen. Heterogeniteten leder till svårigheter att finna klara 
korrelationer. Därför utgör klassifikationen i denna studie ett bidrag till 
resonemangen om spridning av informationsteknik. 

På en teoretisk nivå b idrar studien med en förklaringsmodell för spridning av 
informationsteknik som baseras på att företagsledare har olika strategiska 
förhållningssätt till informationsteknik i olika användningskontexter. Det 
konstaterades i kapitel 2 att merparten av de teoretiska resonemang som 
beskriver IT-strategier mest hanterar innehållet i strategierna. Denna studie, av 
användningskontexter och strategiska förhållningssätt, bidrar med olika 
förutsättningar för att arbeta strategiskt med informationsteknik bland de små 
företagen. 

Vad det innebär är en syn på olika strategiska förhållningssätt till e n given 
förutsättning i omgivningen. I detta fall är den givna förutsättningen en 
möjlighet att använda informationsteknik som ett verktyg för företagets arbete. 
Denna förutsättning är mer eller mindre likartad för alla, m en beroende på 
företagsledarens karakteristika och de föreställningar företagsledaren har om 
den givna förutsättningen och om företagets situation så identifieras olika 
strategiska förhållningssätt till den givna förutsättningen. De strategiska 
förhållningssätten kan ses som relativt stabila tankemönster som skiljs åt av 
olika nivåer av dynamik och osäkerhetsundvikande. 
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En viktig dimension i studien av strategiska förhållningssätt är relationerna 
mellan individ, organisation och omgivning. Som konstaterades i kapitel 2 har 
studier av strategi som regel e tt fokus på något av de tre elementen. Denna 
studie har visat på att det är nödvändigt att i en förklaring av kontextens 
betydelse även ta hänsyn till de individuella egenskaperna hos företagsledaren, 
eftersom dessa egenskaper påverkar dels upplevelsen av kontexten och hur 
agerandet gestaltar sig i relation till kontexten. 

De inledande diskussionerna i kapitel 2 redovisade två huvudspår bland tradi
tionella perspektiv på strategi, där beslutsfattaren betraktas som antingen 
proaktiv eller reaktiv. Dessa två klassiska huvudgrupper av perspektiv inne
fattar också ontologier som innebär att verkligheten antingen är objektiv eller 
upplevd/skapad. Vidare representerar de två grupperna av perspektiv episte-
mologiska grundantaganden som ytterligare understryker skillnader mellan de 
två perspektiven. Ett annat sätt att klassificera perspektiv var att se på studier 
av strategi som studier av processer, kontexter eller innehåll. Även denna 
indelning innebär såväl ontologiska som epistemologiska skillnader. 

Jag har försökt att gå bortom dessa perspektiv med en syn på beslutsfattaren 
som huvudsakligen inbegriper såväl proaktiva som reaktiva ageranden. Vidare 
inbegriper mitt perspektiv på strategi att det inte är enbart kontext eller 
process eller innehåll som är relevant, utan en kombination av de tre. Ett onto-
logisk grundantagande är att verkligheten är upplevd. Argumentet för detta är 
att ett skeende i verkligheten endast påverkar individen genom någon form av 
perception av skeendet. 

Det har också visat sig att de strategiska förhållningssätten inbegriper ett sam
spel mellan individuella egenskaper och intentioner, upplevelser av aktuella 
kontexter, och hur tekniken man förhåller sig till kan relateras till fö retagets 
övergripande arbetssätt. Är det då verkligen möjligt att hävda att ett kontext
beroende i sig dessutom innefattar ett individberoende? Resultaten av denna 
studie visar på att de strategiska förhållningssätt som har en tydlig kontextuell 
koppling också uppvisas av en viss typ av individ. Den kontextuella inverkan 
som föreligger kan alltså i sin tur sägas vara beroende av företagsledarens 
benägenhet att låta kontexten påverka företaget. Resultaten stödjer därför ett 
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perspektiv som inbegriper såväl kontextuell påverkan som individuell 
intentionalitet. 

Jag ser det dock som relativt svårt att direkt konstatera huruvida valet av 
perspektiv är relevant för en viss studie. Relevansen avgörs snarare i kopp
lingen mellan perspektiv och den ansats och metod som används i studien. 
Frågan blir då snarare huruvida valet av ansats har varit relevant med tanke på 
det perspektiv som ligger till grund för studien. Anledningen till att genomföra 
en breddstudie ligger i föreställningen att objekten i studien, de små företagen, 
visar en hög grad av heterogenitet. För att kunna fånga in heterogeniteten 
anser jag det nödvändigt med en breddstudie med flera studerade objekt. 
Naturligtvis uppdagas problem i en situation, där området är relativt 
obeforskat och studien därför visar vissa explorativa drag. Nyanser och parti-
kulära fenomen går som regel förlorade i den kvantitativa ansatsen, men jag 
har hela tiden haft för avsikt att söka generella drag hos populationen, varför 
jag inte sett detta som ett stort problem. Det har också visat sig att populatio
nen mycket riktigt var heterogen, vilket i efterhand styrker valet av ansats. 

De empiriska data som har använts i studien har bestått i huvudsak av vari
abler som baseras på företagsledarnas föreställningar om sin egen och företa
gets situation. Dessutom har en del objektivt fastställbara variabler använts i 
analysarbetet. Det har visat sig att upplevelsevariablerna har fungerat på ett 
fullgott sätt, men även de objektiva egenskaperna hos företaget har visat sig 
vara användbara i analyserna. Detta kan ge upphov till en fundering kring en 
ontologi där verkligheten betraktas som upplevd. Å andra sidan kan det också 
vara så att de föreställningar som företagsledarna ger uttryck för är relaterade 
till de objektiva egenskaperna som företaget uppvisar, med vissa individuella 
variationer. Det är ändå så att de objektiva variablerna inte har påverkat benä
genheten att använda informationsteknik på samma sätt i alla fall. Dett a beror 
sannolikt på att olika beslutsfattare har olika perception av dessa egenskaper 
och handlar därför i enlighet med sin uppfattning om situationen och inte i 
enlighet med situationen i sig. Därför vill jag ändå hävda att ontologin är 
relevant. 

Kopplingen mellan ambitionsnivån i studien och den valda ansatsen är också 
av stor betydelse. Ambitionen med studien har varit att identifiera och förklara 
olika strategiska förhållningssätt till informationsteknik. Är det då möjligt att 
anlägga en kvantitativ breddstudieansats när ambitionen är att förklara? 
Traditionellt sett brukar förklaringar stödjas av djupare studier av kvalitativ 
natur. Dessa bidrar med en djupare förklaring av ett mindre antal empiriska 
fall, vilket också diskuterades ovan. Som jag tidigare har förklarat ser jag det 
som nödvändigt att fånga in bredden i en heterogen situation, för att kunna ge 
en förklaring som täcker in heterogeniteten. Detta sker naturligtvis på 
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bekostnad av djupet och eventuella nyanser, men den multivariata ansatsen ger 
dock en möjlighet att fånga in mer av dessa nyanser än exempelvis en bivariat 
kvantitativ ansats. 

O—ratlon—»mm» tioiiMi b«gwpp 

En viktig del av arbetet har varit operationaliseringarna av de teoretiska be
grepp som ingick i undersökningsmodellen. De påståenden som ska fungera 
som indikatorer på de teoretiska begreppen fungerar som en brygga mellan två 
teoretiska steg i processen, eftersom de uppmätta variablerna sedan fungerar 
som indikatorer på latenta variabler eller faktorer. 

De delar i enkäten som innefattar individkarakteristika och upplevda egen
skaper hos informationsteknik utgörs av påståenden som är testade i tidigare 
studier. Därför har de också fungerat tillfredsställande. Det har varit möjligt att 
ge de resulterande faktorerna etiketter som har en teoretisk relevans. 

Den del som innefattar begrepp som har operationaliserats för just denna 
studie är den del som avser att indikera företagets upplevda situation. Jag har 
haft för avsikt att med 30 påståenden fånga in en så bred bild av företagets 
situation som möjligt. En fråga som ställdes till mig av en av de insiktsfulla 
individer som bidrog med synpunkter på enkäten var varför jag hade val t just 
dessa påståenden och inte 30 andra? Frågeställningen är naturligtvis helt rele
vant, men eftersom det inte är de 30 påståendena i sig som används för analy
serna, utan en kombination av påståenden i latenta variabler, så blir problemet 
mindre akut. Om ett antal påståenden laddar tillsammans i en faktor och det är 
möjligt att ge faktorn en etikett som har någon form av teoretisk relevans, så 
kan det mycket väl vara så att andra indikatorer för samma fenomen hade gett 
ett liknande resultat 

Den uppsättning faktorer som ger mått på den upplevda situationen har fram
förallt en bredd, med mått på såväl extern och intern situation som mått på en 
kombination av externa och interna situationsfaktorer. Det är denna bredd 
som är viktig och inte de exakta formuleringarna i de olika påståenden som 
ingår i enkäten. Som exempel kan nämnas centralisering. Om de påståenden 
som indikerar centralisering hade bytts ut mot andra påståenden som avser att 
indikera samma fenomen hade resultatet möjligen ändå blivit detsamma. 

Ett problem som uppdagades i samband med bortfallsintervjuerna, där icke 
svarande valdes ut slumpmässigt och telefonintervjuades, var att den skala som 
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använts för definition av användningsgrad inte var helt lyckad i alla avseenden. 
De fyra nivåerna av datoranvändning var tänkta att vara ackumulerade, så att 
ett svar på nivå fyra innebär att de andra tre nivåerna först är uppfyllda. En typ 
av datorkommunikation som inte inbegrips är användning av datorer som inte 
är kopplade i interna nätverk, men med vilka m an kommunicerar externt via 
modem. Dessa respondenter använder alltså da torer enligt nivå två och fyra, 
vilket kan ha ställt till m ed problem för vissa respondenter. Den eventuella 
felkälla som detta kan utgöra ligger helt utanför min kontroll, men jag gör helt 
enkelt det antagandet att felet är försumbart i sammanhanget. 

PÖRSLAQ TILL VIDARE FORSKNING 

Den erfarenhet som successivt har byggts upp under denna studies gång har 
naturligtvis gett upphov till tankar kring fortsatt forskning inom området små 
företag och deras användning av informationsteknik. Jag avser här att över
gripande skissa några av de huvudsakliga idéer om vidare inom området. 

hifuimallomtolQilk «om utvckllngdiwtninwnt 

Ett av de fenomen som de empiriska studierna har pekat på är det faktum att 
en positiv inställning till informationsteknik, som fördelaktigt för företaget, 
står i direkt relation till e n syn på informationsteknik som förenlig med de 
befintliga arbetssätten i organisationen. I den faktoranalys som redovisades i 
kapitel 7 visade det sig att normförenlighet och relativ fördel inte gick att 
separera som ortogonala faktorer. De två begreppen var istället starkt korre
lerade till varandra. En direkt implikation av detta är att informationstekniken 
ska fungera väl med nuvarande arbetssätt för att upplevas som fördelaktig. 
Detta innebär vidare att utnyttjandet av informationsteknik som ett verktyg för 
strategisk förändring förutsätter att företagets nuvarande agerande präglas av 
förändringsvilja. 

En stor del av de resonemang som förs kring management och strategisk an
vändning av informationsteknik idag kretsar kring utveckling och förändring 
av verksamheter. Business process reengineering är ett exempel, outsourcing 
ett annat. Dessa mangementfilosofier som florerar tar sin utgångspunkt i att 
förändring innebär utveckling till d et bättre och att en förändring av verk
samheter med hjälp av informationsteknik är av godo, om designen av syste
men sköts på ett genomtänkt sätt. En spontan frågeställning för då situationen 
i de små företagen. Hur ter sig egentligen synen på informationsteknik som 
utvecklingsinstrument, om en fördelaktig syn på tekniken baseras på en 
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förenlighet med de befintliga arbetssätten? En lyckad satsning på informa
tionsteknik ska enligt modern ledningsfilosofi resultera i nya arbetsformer, 
vilket generellt sett inte verkar vara eftersträvansvärt bland de små företagen. 

Därför är det angeläget att studera problemområdet närmare, förslagsvis med 
observation av strategiska processer som stöds av informationsteknik i små 
företag. En studie av det slaget skulle bidra med en högre grad av förståelse 
för den betydelse som informationsteknik kan ha i termer av verktyg för 
strategisk förändring och utveckling. 

Inforni BILumtrtuilli motor TLLTF IIMIHIMIT 

Två av de användningskontexter som har identifierats i denna studie avser an
vändning av informationsteknik som stöd för stabila strukturer och stabila 
relationer. Jag tycker att dessa två användningskontexter är särskilt intressanta 
för djupare studier. 

Frågan är om informationsteknik upplevs som driver företaget framåt eller 
någonting som hämmar företaget i dess verksamhet. Det har som tidigare 
konstaterats redovisats resultat av tidigare studier där kravet att använda 
informationsteknik i relationer upplevs som otillfredsställande. Teknik
tillämpningarna har definitivt utvecklats oerhört mycket sedan dess och dagens 
teknik kan innebära större möjligheter till individuella aktionsmönster. 
Exempelvis innebär applikationsområden i internet betydligt lägre entry och 
exit barriers än äldre teknikapplikationer som var skräddarsydda för en viss 
aktör. 

Innebär detta också att de stabila relationerna i framtiden kommer att ersättas 
av mer kortsiktiga temporära relationer som hela tiden utvärderas och om
formas av de aktörer som ingår i relationerna? 

Det finns ett antal frågeställningar kring dessa två användningskontexter som 
är obesvarade hittills. Därför ser jag en mer djuplodande studie av företag som 
representerar dessa två användningskontexter som angelägen och mycket 
intressant. 
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ImiYldont iMtyvtoto# ffof dsn •mptawki kontexten 

Ett avslutande förslag till vidare forskning står i och för sig inte i direkt rela
tion till IT-strategier i små företag, utan snarare i relation till strategi och 
ledning i mer generella termer. Denna studie har visat på en relation mellan de 
individuella egenskaperna och den upplevda kontexten. Exempelvis upplevs 
kontexten och företaget som föränderligt och dynamiskt av de individer som 
själva har en högre grad av förändringsbenägenhet. 

Frågan är dock till vilken om fattning det är möjligt att relatera de individuella 
egenskaperna och den individuella intentionaliteten till de kontextuella förut
sättningarna för företagets strategiska agerande. Är det möjligt att hävda att 
upplevelsen av den strategiska kontexten, som lägger grunden för det strate
giska förhållningssättet till fenomen i omgivningen, präglas av de individuella 
egenskaperna hos den som upplever kontexten. Om så är fallet, är det giltigt 
för olika ledarstilar, eller är det giltigt endast för vissa ledarstilar. Finns det 
strategiska kontexter som kan existera oberoende av den individuella inten
tionaliteten? 

Dessa tre tankar kring möjligheter till fortsatt forskning är naturligtvis ett urval 
av ett antal möjliga sp år. Det är dock i huvudsak dessa tre som jag har sett 
som särskilt intressanta och angelägna att studera. 
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English summary 

A dominant view states that information technology is of great importance for 
the economic development in Sweden, both in a national as well as a regional 
perspective. This is based on a conception that businesses have a need to keep 
up with an overflow of information in the information society. In this case, 
information technology would therefore be a necessity in order to maintain a 
high employment level and to achieve dynamics in the industry society. The 
Swedish policy sta tement contains a part stating that the use of information 
technology in business is of great importance for the competitive advantage of 
Sweden (SOU, 1995). 

Furthermore, there is also a widely accepted conception of the importance of 
small business for economic development and industrial dynamics. It has 
however been stated that small business are not using information technology 
in the same extent as larger firms (Lorentzon, 1994; Asplund & Davidsson, 
1990; Kochen, 1988; Nootebom, 1989). These statements give rise to the 
problem field of the study, related to diffusion of information technology 
among small business. The problem is based on a diffusion context, including 
small business in an aggregate form. Since information technology is 
considered as a strategic resource for organisations, will diffusion of 
technology be considered as a consequence of use of information technology, 
which in turn is affected by strategic dispositions to information technology 
among managers. The aim of this study is therefore to define and explain 
strategic dispositions to information technology among small business 
managers. 

A main assumption of the study is that small business is a heterogeneous 
group of firms, why it should be difficult to explain strategic dispositions with 
a universal model of dispositions. In order to handle this heterogeneity, the 
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study is divided into a number of steps to identify relevant factors, to classify 
objects and to identify and explain different strategic dispositions to 
information technology. 

Theoretical starting points 

As mentioned above, information technology is considered to be of strategic 
importance for firms (e.g. McFarlan , 1984; Keen, 1991; Daniels, 1993; Falk & 
Olve, 1996; Clark, 1994). Organisational structures and information systems 
are inseparable and should be regarded with a holistic approach (Harrington, 
1992). There is in fact a duality between structure and system (e.g. Markus & 
Robey, 1988) which makes the situation complex, but information technology 
can clearly be considered a strategic resource. Literature on IT-strategies most 
often account for implementation issues, where the strategic importance is 
taken for granted. The question risen is How? rather than Why? Studies of 
motives for small business to adopt information technology have had a focus 
on operational issues rather than strategic issues (e.g. Doudikis, Smithson, 
Lybereas, 1994). The focus of such studies has also been more empirical than 
theoretical to its nature. 

A strategic importance of an information technology system has to be 
compared to overall strategies of the firm. The following discussions will 
account for a number of perspectives on strategy and implications for IT-
strategies. Lack of strategic importance found in the above mentioned studies 
most likely has a dependence upon a chosen perspective, where strategies are 
viewed upon as plans. Mintzberg & Quinn (1992) describe a concept of 
strategies as plans, patterns, positions or perspectives. A wider view on 
strategies as a concept may illuminate the strategic importance for small 
business. Since a choice to adopt information technology can be considered a 
strategic choice, three different modes for strategy formation (Quinn, 
Mintzberg, James, 1988) can be used as a base; the entrepreneurial, the 
adaptive and the planned mode. The entrepreneurial mode is the one 
supposed to occur in small business, but some studies have however shown 
that adoption of information technology is sometimes not initiated by 
managers within the firm, but actors in the environment (e.g. Beck, 1990; 
Dabinett & Graham, 1994). Obviously, there is a need for more than one 
explanatory model for adoption of information technology, since there are 
several different reasons for adoption among small business. 

The question is then what can be assumed to affect a decision to adopt 
information technology. A main assumption of this study is that a manager can 
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base a decision on perceptions of the situation and the appropriateness of 
technology which leads to a strategic disposition to technology. 

Strategy studies have been classified by Petti grew (1987) as studies of process, 
content or context. This study, of strategic dispositions is a study of all of 
these three issues, with an emphasis on context and content. A manager is 
confronted by an option to adopt a new technology. Perceptions of this 
technology, perceptions of the situation and the managers individual 
characteristics build a base for the strategic disposition to technology. Since 
information technology is a heterogeneous set of techniques and applications, 
a decision for adoption can be made in a situation where other applications of 
information technology already are in use. Strategic dispositions are therefore 
also dependent on this chain of preconditions, decisions and consequences of 
earlier decision situations. 

As mentioned above, a single view on strategy formation is probably not 
enough fro explanations of strategic dispositions to information technology. 
The proactive decision making in the strategic choice view is a part of an ideal 
situation and a bounded rationality is more likely to occur (March & Simon, 
1993). A strategic choice view is suggested to take contextual factors into 
account for a more relevant explanation of decision making (Child, 1997). A 
number of theoretical schools have been studying contextual influence. An 
example is institutionalism, where conformity in an organisational field is of 
interest (e.g. DiMaggio & Powell, 1991). Another example is population 
ecology (Hannan & Freeman, 1977), a theoretical conception based on 
competitive forces within a population. 

The distinction between theoretical statements, where a decision maker is seen 
as either proactive or reactive, has been criticised by a number of authors. 
Ginsberg & Venkatraman (1995) combines contextual influence on 
technological change within an organisational field with individual intentions. 
Managers perceptions of a situation can differ and hence will also actions 
differ. Other criticism of a distinction have been brought forward by e.g. 
Robey (1982) and Van de Ven & Astley (1981). 

Traditional perspectives on strategy account for different ontologies. Smircich 
& Stubbart (1985) claim that these distinctions between objective and 
subjective ontologies in different perspectives are inadequate. Regardless of 
whether a manager is supposed to be reactive or proactive, there is no such 
thing as an objective world. Perceptions and enactment are far more relevant 
than objectified environments. To conclude the theoretical starting points of 
this study, an introduction of information technology in small business is 
assumed to be of strategic importance for the firm. This strategic choice can 
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be of either a proactive or a reactive mode and will be influenced by the 
context, which in turn make an input by the perceptions of decision makers. 
Discussions in the following section will therefore be based on an assumption 
that strategic dispositions to information technology can be explained by 
strategic factors related to an entrepreneurial or an adaptive strategic mode. 

Towards a survey model 

Adoption of Information technology - an ontropronouriat modo 

An entrepreneurial mode of adoption of information technology is assumed to 
be characterised by a proactive strategic intent. Continuous change, 
competitiveness, entrepreneurial tendencies and favourable perceptions of 
attributes of information technology are key concepts. 

There is an ongoing discussion in the literature concerning advantages of 
information technology. Even though several statements imply that an 
introduction of information technology will lead to competitive advantages, 
immediate advantages will no t likely appear if information technology is not 
used to achieve some change in operations (Lin, Vass ar, Clark, 1993). It is 
however important to remember that information technology will not give rise 
to organisational flexibility itself, but a careful planning of the information 
system can make it possible to increase flexibility. (Lucas & Olson, 1994) 
Opportunities for improvements are roughly two-dimensional, where a change 
of methods and/or a change of outputs is possible (Beckman, 1995). A main 
conception is that there has to be a close relation between information 
technology strategies and corporate strategies to achieve an advantageous 
situation (Hagmann & McCahon, 1993; Fisher, 1993; Porter & Millar, 1985; 
Osterie, Brenner, Hilbers, 1993; Udo, 1991; Scopick & Wheeler, 1992, 
Martinssons, 1993). 

Perceptions of attributes of information technology play an important role 
when evaluating technology in comparison to other problem solutions for the 
firms. Rogers (1995) define the following key attributes that affect diffusion of 
an innovation: Relative advantage, compatibility, trialability, observability and 
complexity. In order to evaluate relative advantages of technology, one has to 
be able to objectively establish benefits as well as costs. When costs are 
relatively easy to determine, benefits have on the other hand been hard to 
define (Olve & Westin, 1996, McLeod, 1993, Willoch, 1994, Cragg & King, 
1992). Perceived relative advantages will therefore be based on subjective 
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perceptions rather than objective measures. As mentioned above, relative 
advantages are often related to organisational changes, but studies have shown 
a low degree of correlation between information technology and organisational 
changes (Robey & Azavedo, 1994; Nilsson & Nilsson, 1990). Relative 
advantage has also been hard to separate to compatibility in empirical studies 
(Moore & Benbasat, 1991; Cooper & Zmud, 1990). Perceived compatibility is 
also subject to subjective perceptions rather than objective measures, why 
knowledge is a key concept (Thong & Yap, 1995) Knowledge and experiences 
are crucial also for perceived complexity (Cale & Eriksen, 1994; Pennings & 
Harianto, 1992; Montazemi, 1988). 

Entrepreneurial tendencies and innovative enthusiasm has been shown to be 
important for adoption of information technology in small firms (Cragg & 
King, 1993; Kirby & Turner, 1993). Growth ambitions among managers are 
positive incentives for use of information technology as a t ool for growth and 
development (Schmidt, 1990). Examples of key characteristics of an 
entrepreneur are: Need for Achievement and Locus of Control (Davidsson, 
1989), Competitive edge (Davidsson, 1996), Innovativeness (Thong & Yap, 
1995) and an overall measure of entrepreneurial tendencies, Entrepreneurial 
Value Index (Davidsson, 1993). 

Adoption of In formation technology - an adaptiv# modo 

The adaptive strategic mode contrasts to the entrepreneurial mode in a way 
that managers are supposed to be reactive instead of proactive. Contingencies 
within and outside the firm play a more important role in decision making 
than individual intentions. Besides a division of contingencies into external and 
internal contingencies, or contextual factors, it is possible to differ between 
social and structural contexts or contingencies. 

This study focuses on small business, firms with up to 200 employees. This 
size interval gives rise to structural differences among firms, dependent on 
size, even though size itself do not account for any actual influence. Other 
factors, varying dependent of size, can account for varying influence on firms. 
Examples of effects on structural contingencies because of an increase in size 
are: An increased complexity, vertical as well as horizontal; an increase in 
formalisation and specialisation and a higher degree of decentralisation (Daft, 
1988). Information technology are often used with intentions to reduce 
complexity, but an introduction of information technology has instead often 
increased complexity (Keen, 1991). Larger organisations have a higher degree 
of variation in tasks and higher organisational slack and have therefore been 
found more inclined to use information technology than smaller firms (Lind, 
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Zmud, Fischer, 1989). Another important feature of smaller firms is more 
limited resources for information technology investments, which has been 
shown an important factor (Doudikis, Smithson, Lybereas, 1994; Cragg & 
King, 1993; Montazemi, 1988). It is often stated that information technology is 
an issue mainly for the younger generation, which in fact can have an influence 
on parents, who therefore may be more inclined to use information 
technology in their firm (Doudikis, Smithson, Lybereas, 1994). Age can also 
affect the situation, but in other ways. T he age of the firm (Palvia & Neo, 
1993) and the amount of time the present manager have held his position 
(Kirby & Turner, 1993) can affect inclinations to use information technology. 

Social internal contingencies can also have a great impact on information 
technology strategies. Commitment among individuals in all levels (Newell, 
Swann, Clark, 1993) and consistency with communication behaviour in the 
social context (Fisher, 1993) are examples of requirements for information 
technology strategies. 

Information technology is considered to be an important enabler of 
interactivity with the environment. Relations with customers is a major part of 
external contingencies affecting strategic importance of information 
technology. It is in fact more interesting how business are made rather than 
what business are made. (Sawhney, 1993) Business networks are common in 
business-to-business marketing and these networks can be defined as 
couplings between firms and a continuous flow of information between fiorms 
(Thorelli, 1986). The development of networks has also to some extent been 
dependent on the use of information technology (Freeman, 1991) 

An introduction of information technology in small business has sometimes 
been found to be initiated by a larger firm within a network (Dabinett & 
Graham, 1994). This coercive situation is perceived as inhibiting for small 
business managers (Beck, 1990). 

A survey model 

Based on the above discussions concerning entrepreneurial and adaptive 
modes of strategy in relation to information technology, a survey model for 
further empirical studies is shown in Figure 1. 
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Figure 1. Survey model. 

Strategic dispositions are dependent upon managers individual characteristics, 
perceived internal and external situation, perceived attributes of information 
technology and actual use of information technology. These general factors 
are used to first classify managers and thereafter identify and analyse strat egic 
dispositions to information technology. The theoretical factors are 
operationalised into constructs for questionnaire design in the empirical study. 

Surv«y (M0I and method 

Managers in small business with up to 200 employees in Sweden constitute the 
population of the survey. The sample consists of 600 small business, stratified 
by firm size and geographical location. The response rate is 58%, 
corresponding to 347 respondents. An analysis of non-response showed that 
the respondents can be assumed a representative sample of the population. 

Respondents were interviewed by means of a mail questionnaire. The 
questionnaire was divided into four parts, measuring general background 
variables, individual characteristics, perceptions of information technology and 
perceptions of the firm's situation. 

Analyses of data are carried out with a multivariate approach in a number of 
steps. In the first step, factor analyses a re used to reduce complexity in data 
and to extract factors to be used in subsequent analyses. Factors are rotated 
with orthogonal rotation in order to achieve orthogonality in factors. Cluster 
analysis were used to group respondents. The number of cluster chosen was 
determined by an iterative evaluation where discriminant analysis was used for 
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evaluation of identified cluster solutions. A hierarchical method according to 
Ward's method was used with squared euclidean distance. Finally, discriminant 
analysis has been used to characterise clusters and to define differences 
between clusters. 

Survsy results 

Factor analysis 

Factor analyses was divided into three parts, accounting for individual 
characteristics, perceived attributes of information technology and perceived 
situation respectively. The first factor model, of managers individual 
characteristics, resulted in four factors with a total explained variance of 55% 
based on variables from part 2 of the questionnaire. The extracted factors are: 

• Competitive edge 
• Will for change 
• Locus of control 
• Autonomy 

The second factor model, accounting for perceived attributes of information 
technology resulted in three extracted factors. This model had a total 
explained variance of 59% based on variables from part 3 in the questionnaire. 
The extracted factors are: 

• Advantage and compatibility 
• Complexity 
• Visibility 

Finally, a factor model that accounted for managers perceptions of the firm's 
situation resulted in nine factors explaining 57% of the total variance in 
variables from part 4 in the questionnaire. These factors are: 

• Standardisation 
• Information intensity 
• Customer complexity 
• Innovative growth 
• Risk aversion 
• Freedom for action 
• Centralisation 
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• Routine purchase 
• Relation dependency 

The extracted factors, in all 16 factors, are used together with variables f rom 
part 1 in the questionnaire in the following analyses. 

Classifications 

Cluster analyses was carried out with an iterative approach, in order to 
establish a reasonable amount of clusters. For each and one of different cluster 
solutions, a discriminant analysis was carried out to find a cluster solution with 
the best predictive ability. The final cluster solution resulted in six clusters, 
characterised in a following discriminant analysis. 

Discriminant analysis resul ted in five discriminant functions, of which three 
functions contribute with adequate separation of the six groups. The other two 
functions are less important by means of separation, but they contribute with 
nuances to the overall picture. The first three discriminant functions are 
labelled: 

• Technology inclination 
• Dynamics 
• Uncertainty avoidance 

The six groups of firms, or rather groups of managers, were characterised by 
means of discriminant functions and resulted in the following: 

• Industrial bureaucracies, relatively large firms with a high degree of 
formalisation and standardisation. Information technology is used to a high 
degree and both dynamics and uncertainty avoidance are low. 

• Sustenance firms, relatively small firms, with a high degree of formalisation 
and standardisation. Information technology is used to a low degree and 
both dynamics and uncertainty avoidance are low. 

• Professional service firms, small firms with entrepreneurial managers and a high 
level of information technology use. Information technology is mainly used 
to support high dynamics and uncertainty avoidance is low. 

• Local growth firms, small firms with a high degree of growth and dynamics. 
Information technology is not used to any wider extent and uncertainty 
avoidance is high. 
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• Industrial adhocracies, relatively large firms, with a sophisticated use of 
information technology. There is a low level of standardisation and 
formalisation among these firms. Both dynamics as well as uncertainty 
avoidance are high within these firms. 

• Subcontractors, relatively large firms with a high degree of uncertainty 
avoidance and a low degree of dynamics, are sophisticated users of 
information technology. A key characteristic is a high dependency on a 
relation to a single customer. 

Within group* analysis 

Within-groups-analyses were carried out in order to model diffusion of 
information technology within the distinctively differing groups. The first 
discriminant function, separating groups, where concerned with the inclination 
to use technology. When this first function is eliminated, it is shown that four 
models for diffusion of technology can be used as an adequate classification of 
strategic dispositions. Two of the former six groups are then compared with 
two other groups and four different modes for diffusion of information 
technology are defined. These four modes will be further developed in the 
next section. 

Strategic dispositions to Information technology In 
application contexts 

The four different modes of diffusion mentioned above are separated by 
dynamics and uncertainty avoidance. Dynamics is a concept mainly related to 
the context of the firm. Uncertainty avoidance is related to how the firm is 
handling this context. These contextual factors and handling of contexts found 
a base for application contexts within strategic dispositions are formed. 

An Inactive disposition In statilo structures 

In this first application context, labelled stabile structures, information 
technology is used because of a structural influence. Perceived dynamics as 
well as uncertainty avoidance is low. Industrial bureaucracies and sustenance 
firms are the typical firms in this application context. There are no strategic 
intentions related to the use of information technology and hence is the 
strategic disposition inactive. The contextual influence is rather obvious, such 
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as a geographical diversity among customers, degree of standardisation and 
formalisation and size of the firm. 

An Interactive disposition In stabilerelation 

The second application context, stabile relation, is characterised by a low 
degree of dynamics and a high degree of uncertainty avoidance. Typical firms 
in this application context are subcontractors. A main tendency is a high 
dependency on another, often larger firm. In order to cope with uncertainty, 
managers seek to support a relation to another firm by means of information 
technology and the disposition to information technology is therefore 
interactive. 

An reactive disposition In adaptive change 

Adaptive change is an application context in a dynamic situation with a high 
degree of uncertainty avoidance. Local growth firms and industrial adhocracies 
are typical firms in this application context. Information technology is used, as 
in stabile relation, to cope with uncertainty. Stability is however not aimed for, 
but rather the opposite. There is a high degree of will for change among 
managers and firms are therefore characterised by flexibility. The reactive 
disposition is based on that managers, to avoid uncertainty, react to events in a 
dynamic environment. Information technology is basically used to support this 
adaptive ability of firms. 

A proactive disposition In strategic development 

The final application context is labelled strategic development and is 
characterised by a high degree of dynamics. Uncertainty avoidance among 
managers is however low. Professional service firms are typical firms in this 
application context. Information technology is a part of the core competence 
among the firms. There is a high level of flexibility and entrepreneurial 
tendencies and since information technology has an obvious role for strategies, 
the disposition is proactive. The four strategic dispositions in different 
application contexts are shown in Figure 2. 
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Figure 2. Strategic dispositions in application contexts. 

Conchnkm 

The four different strategic dispositions to information technology are 
dependent on different application contexts. These application contexts are in 
turn dependent on managers perceptions of an interplay between the firm and 
its environment. An interesting fact is that a contextual factor will only have an 
influence to an extent that managers perceive it. Take for example a dynamic 
environment. Dependent on managers individual characteristics, this dynamic 
environment is given different meaning. It can be perceived as uncertain or as 
an opportunity for development. The strategic meaning of information 
technology is in turn a reflection of the way managers act and react in this 
dynamic environment. To conclude: the contextual influence on the strategic 
importance of information technology is also including individual 
characteristics and intentions. 
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ENKÄT - INFORMATIONSTEKNIK I SMÅ FÖRETAG 
(Besvaras och skickas in med det portofria svarskuvertet) 

Enkäten består av fyra delar. I Del 1 frågar jag några allmänna frågor om Dig själv och Ditt företag. I Del 2 
frågar jag om attityder och värderingar som t ex Din inställning till arbete, Dig själv och till livet i stort. En sak 
som jag vill u ndersöka är hur dessa attityder och värderingar kan hänga ihop med jag tar upp i Del 3, nämligen 
vad Du tror och tycker om informationsteknik, dvs dator- eller annan utrustning som man använder för att 
samla in, lagra o ch bearbeta information. I Del 4, slutligen, frågar jag några frågor om den situation som Ditt 
företag befinner sig i, för att kunna jämföra svar mellan olika typer av företag. I flera av frågorna frågar jag om 
"Ditt företag". Med det menar jag det aktiebolag som Du är VD för. Om det ingår i en koncern, är det ändå just 
det företag som Du är VD för som är intressant, inte hela koncernen. 

Del 1. Du själv och Ditt företag 

1. Är Du man eller kvinna? d Man 

2. Vilket år är Du född? År 19 

3. Vilken är den högsta utbildning som Du har genomgått? (Kryssa i rutan för den högsta nivån) 

d Grundskola 

Q 2-årigt gymnasium 

Q 3- eller 4-årigt gymnasium 

Q Högskola/Universitet 

4. Du besvarar enkäten i egenskap av VD för företaget. Äger Du dessutom aktiemajoriteten i företaget? 

Q Ja Q Nej (om "Nej", gå vidare till fråga 6) 

5. Om Du svarade "Ja" på fråga 4, hur många år har Du ägt företaget? år 

6. Hur många år har Du varit VD för företaget? år 

7. Vilket år grundades företaget? År 

8. Hur många anställda (räknat i heltidstjänster) har Ditt företag? 

9. Hur många anställda hade Ditt företag för ett år sedan? 

10. Hur många anställda hade Ditt företag för två år sedan? 

11. Hur vill Du karaktärisera Ditt företag? (Kryssa för ett alternativ) 

• Tillverkande företag 

Q Handelsföretag 

Q Entreprenadföretag 

Q Tjänsteföretag 

12. Är Era kunder andra företag eller slutkonsumenter? 

Q Bara, eller nästan bara, slutkonsumenter. 

Q Både slutkonsumenter och företag. 

Q Bara, eller nästan bara, företag. 

• Kvinna 

anställda. 
..... (Om Du inte vet anställda. v . , 0 exakt, svara då 

_ anställda. med ungefärliga 
siffror!) 
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13. Ungefär hur stor andel av Er omsättning kommer från kunder inom.... 

- Ert eget län? ungefär % 

- Sverige förutom Ert eget län? ungefar % 

- EU förutom Sverige? ungefär % 

- resten av världen? ungefär % 

Summa 100 % 

14. Om ditt företag ingår i en koncern, är det ett moderbolag eller ett dotterbolag?: 

Q Moderbolag 

d Dotterbolag 

• Ingår EJ i koncern (Gå vidare till fråga 17) 

15. Hur många företag ingår i samma koncern som Ditt företag? företag 

16. Om Ditt företag är ett dotterbolag och ett beslut ska fattas om investeringar i informationsteknik, i vilken 
utsträckning fattar Ni själva detta beslut utan inblandning av koncernledningen? 

Helt och I stor I liten Inte 
fullt utsträckning utsträckning alls • • • • 

17. I vilken utsträckning använder Ert företag utrustning för tele- och datakommunikation? Kryssa för det 
alternativ som bäst passar in i Er situation! 

Q Vår telekommunikation sköts med telefon och/eller telefax. 

Q Samma som ovan, och vi har dessutom persondatorer som inte är kopplade till något nätverk. 

O Samma som ovan, och persondatorerna är dessutom sammankopplade i ett internt nätverk. 

Q Samma som ovan, och vi kommunicerar dessutom externt med datorerna. 

18. Om Ni använder datorer i företaget, vilket eller vilka applikationsområden använder Ni dem till? Mer än ett 
applikationsområde kan anges. 

• Ordbehandling Q Bokföring 

Q Kalkylering Q Budgetering 

• CAD/CAM • Kundorderstyrning 

Q Marknadsinformationssystem d Extern databassökning 

Q Interna meddelandesystem d Marknadsföring 

(ää) Lagerstyrning d Produktionsstyrning 

Q EDI mot leverantör/kund 

d Annat, ange vad 

19. Använder Du eller Din familj persondator i hemmet? Q Ja Q Nej 

20. Använder någon av Dina personliga vänner persondator i hemmet? Q Ja Q Nej 
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Del 2: Attityder och värderingar 

Här följer ett antal påståenden som jag vill att Du tar ställning till. Naturligtvis finns det inte något "rätt 
svar" på frågorna. Vad jag vill veta är hur varje enskilt påstående stämmer med just Din åsikt. Markera 
Ditt svar med ett kfyss for varje påstående på skalan till höger. Försök att ta ställning till alla 
påståenden, även om Du inte känner Dig helt säker. 

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer 
mycket bra ganska bra ganska dåligt mycket dåligt 

1. För att trivas riktigt bra behöver jag då och då Qj Q Q Ql 
ha dramatiska förändringar i mitt liv. 

2. Jag gillar att arbeta i situationer som innebär Q Q Q Ql 
konkurrens med andra. 

3. Hur det går för en i livet bestäms främst av saker Q Q Q Q 
som man inte kan påverka. 

4. Det är viktigt för mig att prestera bättre än andra Q Q Q Q 
på en uppgift. 

5. Att möta nya utmaningar och klara av dem är Q Q Q Q 
oerhört viktigt för mig. 

6. Jag tycker att det är viktigt att vara bäst i både Q Q Q Q 
arbete och i spel. 

7. Jag har nog haft lite svårare än andra att låta Q Q Q Q 
auktoriteter som t ex föräldrar och lärare 
bestämma över mig. 

8. Det retar mig när andra presterar bättre än jag Q Q Q Q 
själv. 

9. Jag försöker alltid att lyckas och åstadkomma Q Q Q Q 
något utöver det vanliga. 

10. Jag anstränger mig hårdare när jag konkurrerar Q Q Q Q 
med andra. 

11. Jag brukar göra som jag blir tillsagd och följa Q Q Q Ql 
andras instruktioner. 

12. Människor som ständigt strävar efter nya mål, Q Q Q Q 
även om de nått väldigt mycket framgång, har jag 
svårt att begripa mig på. 

13. Jag vill ha det som jag är van vid att ha det. Q I | I | f""l 

14. Ibland märker jag att jag inte riktigt vågar tro Q Q Q Q 
att det ska gå bra för mig. 

15. Det är helt och hållet jag själv som avgör hur Q Q Q Q 
mitt liv blir. 
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Del 3: Uppfattningar om informationsteknik 

Här följer ett antal påståenden om informationsteknik som jag vill att Du tar ställning tilL Det finns inte heller här 
något "rätt svar" på frågorna. Markera Ditt svar med ett kryss för varje påstående på skalan till höger. Försök att 
ta ställning till alla påståenden, även om Du inte känner Dig helt saker. En del av påståendena är uttryckta på ett 
sådant sätt att de förutsätter att Ni använder informationsteknik Om Ni inte använder informationsteknik, svara 
då hur Du tror att det sk ulle vara om N i använde Er av informationsteknik i företaget. Med informationsteknik 
avses här datorutrustning och annan utrustning som används för att samla in, att bearbeta och att lagra 
information. 

Stämmer 
mycket bra 

1. Vi har goda möjligheter till att prova I I 
informationstekniska lösningar före inköp. 

2. En ny informationsteknisk lösning skulle kräva Q 
omfattande utbildningsinsater i företaget 

3. Med hjälp av informationsteknik förbättras Q 
beslutsfattandet i vårt företag 

4. Jag förstår mig inte på det här med informationsteknik. • 

5. Jag har lagt märke till andra företag som använder I É 
informationsteknik på ett framgångsrikt sätt. 

6. Informationsteknik bidrar till att mina anställda arbetar • 
snabbare. 

7. Jag anser mig ha goda kunskaper om vad Q 
informationsteknik innebär. 

8. Informationsteknik medför inte. någon förbättring av Qj 
arbetet i mitt företag. 

9. Informationsteknik är ett lämpligt sätt att stödja arbetet i Q 
vårt företag. 

10. Informationsteknik höjer kvaliteten på vårt arbete. Q 

11. En investering i ny informationsteknik skulle inte vara • 
svår att anpassa till vårt sätt att arbeta. 

12. Informationsteknik underlättar arbetet för mina Q 
anställda. 

13. Informationstekniska system passar inte vårt sätt att H) 
arbeta. 

14. Det är lätt att få informationsteknik att fungera i ett • 
företag. 

15. En investering i informationsteknik leder som regel Q 
bara till ökade kostnader, som aldrig betalar sig helt. 

Stämmer Stämmer Stämmer 
ganska bra ganska dåligt mycket dåligt 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Del 4: Företagets situation 

Här följer ett antal påståenden om företagets situation som jag vill att Du tar ställning till. Det finns inte 
heller här något "rätt svar" på frågorna, eftersom olika företag befinner sig i helt olika situationer. Vissa 
av påståendena innefattar begreppet "produkt". Med produkt avses det Ditt företag säljer, oavsett om 
det är en vara eller en tjänst. Markera Ditt svar med ett kryss för varje påstående på skalan till höger. 
Försök att ta ställning till alla påståenden, även om Du inte känner Dig helt säker. 

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer 
mycket bra ganska bra ganska dåligt mycket dåligt 

1. Vårt företag kan karaktäriseras som ett företag i l~fc 1~1 l~l Hj 
tillväxt. 

2. Många företagare i min närhet prövar ständigt nya I fc I il I I I 
idéer och arbetssätt. 

3. Ingen av våra kontakter utanför företaget är den Q Q Q Q 
andra lik. 

4. Merparten av arbetet i vårt företag kan betecknas som Q Q Q Ql 
rutinmässigt. 

5. Jag försöker följa rekommendationer från Q Q Q Ql 
branschorganisationer. 

6. Jag fattar själv de viktiga besluten i vårt företag. I I I I I I I I 

7. Vårt sätt att arbeta kräver ett ständigt flöde av Q Q Q Q 
kommunikation mellan de anställda i företaget. 

8. Vi har väldigt många olika kunder. • • • • 

9. Eftersom våra arbetsmetoder är komplicerade, krävs Q Q Q Q 
det detaljerade arbetsbeskrivningar för de flesta 
arbetsuppgifter. 

10. Vårt företag är underleverantör till ett större företag. Q Q Q Q 

11. Vi arbetar med produktutveckling i samarbete med I I I I I I l~i 
leverantörer och kunder. 

12. Försäljningen av våra produkter kräver mycket Q Q Q Q 
kommunikation med våra kunder. 

13. Vi arbetar i stor utsträckning enligt standardiserade Q Ql Q Q 
procedurer, t ex ISO 9000, i vårt företag. 

14. Jag föredrar att delegera beslut och låta min personal Q Q Q Q 
fatta viktiga beslut. 

15. Vår produktionsapparat är väldigt komplicerad. I~| f~~| f~) f~) 

Var god vänd! Enkäten avslutas på nästa sida! 
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Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer 
mycket bra ganska bra ganska dåligt mycket dåligt 

16.1 vårt företag har vi flera beslutsnivåer med Q Q Q Q 
chefsbefattningar på varje nivå. 

17. Våra kunder kräver att vi är certifierade enligt • • • • 
ISO 9000. 

18. Vi köper produkter från många olika • • • • 
leverantörer. 

19. Vi använder informationsteknik för att det är • • • • 
ett bra sätt att utveckla och förbättra vår affärsidé. 

20. Vårt företag jobbar i ett affärsnätverk där ett Q Q Q Q 
annat företag till största delen bestämmer villkoren 
för vårt agerande. 

21. Vi har inte så många kontakter utanför • • • • 
företaget. 

22. Vår bransch förändras och utvecklas hela tiden • • • • 
i hög takt. 

23. Vi har ett stort finansiellt utrymme för att göra • • • • 
investeringar som känns nödvändiga. 

24. Stödåtgärder från myndigheter är nödvändiga • • • • 
för att kunna driva ett företag. 

25. Det är helt nödvändigt för oss att använda [~~1 Q Q 
informationsteknik för att kunna konkurrera med 
andra. 

26. Vi har flera olika avdelningar i vårt företag. • • • • 

27. Vår personal har generellt sett en hög • • • • 
utbildningsnivå. 

28. Handlingsutrymmet för vårt företag är ofta Q Q Q Q 
begränsat, eftersom vårt agerande styrs av sådant 
som händer i omgivningen. 

29. Vi får hela tiden fler och fler kunder, så vårt d Q Q Q 
kundregister ökar ständigt. 

30. Våra kundkontakter kräver personlig I I 1~~1| I | r~| 
kommunikation. 

Ännu en gång ett stort tack för Din medverkan! Glöm nu inte att posta det portofria 
svarskuvertet så snart som möjligt! OBS! Det behövs inget frimärke! 
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834 

Till Verkställande Direktören 
Företaget AB 
Kapitalgatan 18 
123 45 Mammonavik 

Fyll i min enkät och bidra till kunskapen om små och medelstora foretag! 

Hej! 

Jag driver ett projekt om informationsteknik i små och medelstora företag. Projektet kommer att leda 
till en avhandling i företagsekonomi och är en del av min forskarutbildning. På Handelshögskolan i 
Umeå har vi länge intresserat oss för just de mindre företagens förutsättningar. I den här studien vill jag 
ta reda på vad som styr användningen av informationsteknik i de mindre företagen. Därför skickar jag 
en enkät till ett slumpmässigt urval av små och medelstora aktiebolag över hela landet. Just Ditt företag 
har kommit med som en del av urvalet och just Ditt svar är viktigt för att det ska bli en bra 
undersökning. Om Du är expert på informationsteknik eller inte spelar ingen som helst roll - alla som 
har kommit med i urvalet är precis lika viktiga för mig. 

Jag hoppas att Du har möjlighet att ta Dig den tid som behövs för att hjälpa mig i min studie, Din 
medverkan är värdefull, dels för min studie, men även som bidrag till kunskapen om de mindre 
företagens förutsättningar. Det är viktigt att VD för företaget besvarar enkäten själv, eftersom en del av 
frågorna behandlar hur företagsledningen ser på företagets situation. 

Jag frågar inte om särskilt känsliga saker i enkäten. Det kan ändå kännas tryggt att veta att alla svar 
behandlas konfidentiellt. Svaren kommer givetvis enbart att användas för forskningsändamål och 
redovisas i form av statistiska sammanställningar där enskilda företag inte kan urskiljas. 

Fyll i enkäten och återsänd den i det medskickade svarskuvertet. Något frimärke behövs inte - vi står 
för portot. Svara gärna redan idag, så slipper jag skicka ut onödiga påminnelser. 

Ett stort TACK! På förhand för Din medverkan! 

Sven Junghagen 
Projektledare 

P.S. Adressen har jag fått från SCB:s företagsregister. 
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HANDELSHÖGSKOLAN I UMEÅ 
UMEÅ UNIVERSITET 
INSTITUTIONEN FÖR FÖRETAGSEKONOMI 
901 87 UMEÅ 
Sven Junghagen 
Tel 090-16 67 98 

Hej! 

För ungefär en vecka sedan fick Du ett brev av mig med en enkät som behandlar användning av 
informationsteknik bland svenska små och medelstora företag. Med detta brev vill jag påmin na om 
enkäten och återigen be Dig att besvara den. 

Kanske har du redan fyllt i enkäten och returnerat den i det portofria svarskuvertet som följde med 
enkäten. I så fall tackar jag för Din medverkan och ber Dig ha överseende med denna påminnelse. 

Om Du ännu inte har fyllt i enkäten vill jag förklara varför just Ditt svar är intressant. Min studie 
kommer att kunna ligga till grund för en ökad kunskap om de små och medelstora företagens 
förutsättningar. I synnerhet vad det gäller användning av informationsteknik. Det talas mycket om 
informationsteknik, men man vet för lite om de mindre företagens förutsättningar. Ditt svar blir därför 
betydelsefullt som ett bidrag till en ökad kunskap. 

I enkäten finns inte några känsliga frågo r, men det kan ändå vara tryggt att veta att svaren behandlas 
konfidentiellt och att de endast presenteras i form av statistiska sammanställningar. Det tresiffriga numret 
som är en identifikationskod använder jag bara för att veta att Du har svarat så att jag inte besvärar Dig 
i onödan med påminnelser. 

Jag vill också poängtera att alla företag som ingår i det slumpmässiga urvalet är intressanta, oavsett om 
man använder informationsteknik eller inte. Det spelar heller ingen roll om Du känner Dig särskilt 
kunnig om informationsteknik eller inte. Det är just skillnader mellan olika företag som gör det 
intressant. 

Jag hoppas alltså a tt Du besvarar enkäten - gärna redan idag - och returnerar den i det portofria 
svarskuvertet. 

Ett stort Tack! på förhand för Din medverkan! 

Sven Junghagen 
Projekdedare 
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HANDELSHÖGSKOLAN I UMEÅ 834 
UMEÅ UNIVERSITET 
INSTITUTIONEN FÖR FÖRETAGSEKONOMI 
901 87 UMEÅ 
Sven Junghagen 
Tel 090-16 67 98 

Du har för ett par veckor sedan fått en enkät från mig som Du inte har besvarat. Kanske har Du inte 
enkäten kvar? Jag skickar därför en ny enkät som jag ber Dig att fylla i och returnera den i det portofria 
svarskuvertet. Jag skickar även med en penna som Du kan använda när Du fyller i enkäten. 

Du har kanske redan fyllt i enkäten och returnerat den i det portofria svarskuvertet som följde med 
enkäten. I så fall tackar jag för Din medverkan och ber Dig ha överseende med denna påminnelse. 

Jag vill gärna återigen förklara varför just Ditt svar är intressant. Min studie kommer att kunna ligga till 
grund för en ökad kunskap om de små och medelstora företagens förutsättningar. I synnerhet vad det 
gäller användning av informationsteknik. Det talas mycket om informationsteknik, men man vet för lite 
om de mindre företagens förutsättningar. Ditt svar blir därför betydelsefullt som ett bidrag till en ökad 
kunskap. Ditt bidrag kommer dessutom att hjälpa mig med mitt avhandlingsarbete. 

I enkäten finns inte några känsliga fråg or, men det kan ändå vara tryggt att veta att svaren behandlas 
konfidentiellt och att de endast presenteras i form av statistiska sammanställningar. Det tresiffriga numret 
som är en identifikationskod använder jag bara för att veta att Du har svarat så att jag inte besvärar Dig 
i onödan med påminnelser. 

Jag vill också poängtera att alla företag som ingår i det slumpmässiga urvalet är intressanta, oavsett om 
man använder informationsteknik eller in te. Det spelar heller ingen roll om Du känner Dig särskilt 
kunnig om informationsteknik eller inte. Det är just skillnader mellan olika företag som gör det 
intressant. 

Jag hoppas alltså att Du besvarar enkäten - garna redan idag - och returnerar den i det portofria 
svarskuvertet. 

Ett stort Tack! på förhand för Din medverkan! 

Till Verkställande Direktören 
Företaget AB 
Kapitalgatan 18 
123 45 Mammonavik 

Hej! 

Sven Junghagen 
Projektledare 
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Instruktioner för bortfallsintervju 

Bland de icke svarande företagen har 25 företag valts ut slumpmässigt för 
uppföljningsintervju. Syftet med uppföljningsintervjun är att få en bild av de företag som 
inte har svarat, för att se om de utmärker sig i förhållande till de företag som har svarat. 

Ring upp företagen enligt bifogad lista. Som regel hamnar du hos växel, varpå du 
presenterar dig och ber att få tala med VD. Om det inte är möjligt för tillfället, fråga då 
efter en telefontid. Då du får tala med VD vill jag att du följer denna mall för samtalet: 

Hej, jag heter N N och ringer från Handelshögskolan i Umeå. Jag arbetar som assistent 
åt en forskare som heter Sven Junghagen, som har genomfört en enkätstudie som 
handlar om små företag och informationsteknik. Enkäterna skickades ut under våren 
1996. Ditt företag tillhör de företag som fick en enkät från Sven, men ni har valt att inte 
besvara enkäten. Jag undrar om jag kan få ställa några frågor till dig, det tar ungefär fem 
minuter. 

(Om personen du talar med inte vill, tacka då för den tid du tagit i anspråk, avsluta 
samtalet och notera att de inte vill medverka) 

Anledningen till att jag ringer ä r att vi vill göra en enklare uppföljning bland de företag 
som har valt att inte svara. Det gör vi för att försäkra oss om att våra resultat inte ger en 
skev bild av de företag som ingår i urvalet. 

Först av allt vill jag veta om det är av någon särskild anledning som ni valde att inte delta 
i studien. (Notera i formulär) 

(Ställ sedan de frågor som står i formuläret och avsluta sedan samtalet genom att tacka 
för den tid du har fått ta i anspråk) 
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Formulär för bortfallsintervjuer 

Företag: 

löpnr: 

Anledning till "icke svar": 

Kön: (FRÅGA INTE!) • Man • Kvinna 

Vilket år är Du född? ^ År 19 

Vilken är den högsta utbildning som Du har genomgått? (Kryssa i rutan för den högsta nivån) 

Q Grundskola 

Q 2-årigt gymnasium 

d 3- eller 4-årigt gymnasium 

d Högskola/Universitet 

Om ditt företag ingår i en koncern, är det ett moderbolag eller ett dotterbolag?: 

Q Moderbolag 

Q Dotterbolag 

Q Ingår EJ i koncern 

I vilken utsträckning använder Ert företag utrustning för tele- och datakommunikation? Kryssa för det alternativ 
som bäst passar in i situationen! 

Ql Vår telekommunikation sköts med telefon och/eller telefax. 

• Samma som ovan, och vi har dessutom persondatorer som inte är kopplade till något nätverk. 

• Samma som ovan, och persondatorerna är dessutom sammankopplade i ett internt nätverk. 

O Samma som ovan, och vi kommunicerar dessutom externt med datorerna. 
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Tabellbilaga. Faktorladdningar i analys av Del 2; Attityder och värderingar. 

Factor 1 Factor 2 

Bl  ,13009 ,78448 
B2 ,09374 ,73765 
B3 ,02142 - ,07355 
B4 ,72528 ,08700 
B5 ,38542 ,60857 
B6 ,74253 ,07082 
B7 ,23303 ,14600 
B8 ,73624 - ,03820 
B9 ,62862 ,16547 
BIO ,62804 ,35091 
B l i  - ,04286 ,01252 
B12 ,14197 ,34532 
B13 -,14317 ,49796 
B14 -,05579 ,04074 
B15 ,06839 ,36905 

Fac tor  3  Fac tor  4  

,00366 ,09597 
,04953 ,10103 
,78649 ,06360 
,11836 - , 02040 
,21451 - ,01918 
,03239 - ,09967 
,06502 ,73672 
,14701 ,16007 
,14291 ,20480 
,03906 ,03042 
,18830 ,80423 
,50561 ,01644 
,50012 ,32281 
,68583 ,07674 
,39723 - ,16116 
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Tabellbilaga. Faktorladdningar i analys av Del 3; Uppfattningar om 
informationsteknik 

Fac tor  

Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 
C9 
CIO 
Cll 
C12 
C13 
C14 
C15 

,08109 
,04859 
,71879 

- ,51766 
,50245 
,71184 

- ,40235 
,80623 
,81682 
,85337 
,46239 
,81149 
,79652 

- ,00180 
,60222 

Fac to r  Factor  3  

- ,05984 
,83213 
,23236 
,53396 
,00231 
,05911 
,41641 

• ,12204 
• ,07992 
• ,04885 
- ,30306 
- ,05674 
- ,19323 
,52197 

- ,26512 

,84621 
,09921 
,25621 

- ,13237 
,44789 
,35842 

- ,41692 
,06879 
,10495 
,13532 
,08988 
,22620 
,04141 

- ,40132 
- ,05482 
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Tabellbilaga. Faktorladdningar i analys av Del 4; Företagets situation. 

F a c t o r  1  F a c t o r  2  F a c t o r  3  F a c t o r  4  F a c t o r  5  F a c t o r  6  F a c t o r  7  F a c t o r  8  F a c t o r  9  

D l  , 0 1 9 7 2  , 0 3 8 8 8  , 2 0 2 5 9  , 6 7 6 9 4  - , 1 2 2 9 1  , 1 9 7 9 1  - , 1 0 5 7 2  , 1 7 4 9 8  , 0 8 8 7 7  
D 2  , 1 5 1 2 8  , 1 0 6 7 2  , 0 6 5 0 4  , 6 7 0 1 4  , 0 5 5 2 4  , 0 4 9 2 9  , 0 7 7 7 4  - , 1 6 1 8 2  - , 1 0 5 8 8  
D 3  , 1 8 9 4 7  - , 1 6 0 6 3  , 5 3 2 3 2  , 1 9 0 4 2  - , 1 9 5 1 2  - , 1 7 4 7 9  , 1 4 4 0 8  - , 1 1 0 3 1  , 0 3 8 7 3  
D 4  - ,  0 0 4 4 8  - , 1 1 8 3 3  - , 0 4 2 4 7  - , 0 7 0 3 9  , 5 5 0 6 6  - , 1 3 6 2 5  , 0 3 1 6 5  , 3 1 6 6 6  , 2 2 0 0 2  
D 5  - , 0 3 0 3 7  - , 0 0 9 0 8  , 0 9 8 3 0  - , 0 4 9 4 7  , 6 4 3 1 4  , 0 2 2 1 2  , 0 5 6 5 7  - , 0 0 0 8 9  , 0 2 5 9 7  
D 6  - , 0 9 7 8 5  - , 0 5 9 4 7  , 1 1 5 7 8  - , 0 3 7 0 6  , 1 1 9 0 6  , 0 1 8 1 2  , 7 5 2 6 0  , 0 9 6 4 3  , 0 7 5 0 5  
D 7  - , 0 0 5 5 0  , 4 9 3 5 4  , 5 0 6 2 4  , 0 4 8 4 6  - , 0 4 8 6 4  - , 1 2 0 1 9  - , 2 3 6 0 3  , 1 7 3 3 4  , 0 6 0 2 5  
D 8  - , 1 6 8 8 2  , 0 6 7 5 9  , 6 6 8 0 6  , 1 0 1 5 4  , 2 7 4 3 9  , 0 8 4 7 8  - , 0 1 5 7 1  , 0 3 8 2 3  - , 1 5 4 8 0  
D 9  , 5 1 1 3 5  , 0 5 8 6 2  , 5 4 7 8 0  - , 1 6 5 6 1  , 2 1 9 5 0  - , 0 1 4 0 4  , 0 5 1 5 3  - , 1 2 9 3 1  , 0 0 5 7 1  
D I O  , 4 1 8 1 1  - , 0 3 7 7 5  - , 0 8 7 5 6  , 1 1 8 4 0  - , 0 0 1 6 2  , 1 4 4 1 0  , 3 4 9 7 8  , 1 3 5 5 9  , 4 4 6 8 4  
D i l  , 4 8 5 8 3  , 1 7 6 6 2  - , 0 2 3 5 5  , 2 9 1 0 1  - , 3 4 9 9 5  - , 0 5 9 8 1  , 0 2 5 6 1  , 0 6 8 6 5  , 2 9 4 8 6  
D 1 2  , 2 8 5 4 6  , 4 8 0 7 4  , 2 3 0 5 2  , 2 3 6 5 5  - , 0 9 4 2 8  - , 2 8 7 7 8  , 0 6 9 6 4  , 1 3 8 5 1  - , 1 2 4 5 3  
D 1 3  , 8 0 3 4 8  , 1 5 6 5 4  - , 0 4 5 1 5  , 1 1 1 0 6  , 1 0 1 6 7  , 0 9 5 3 2  - , 0 7 6 6 1  , 0 4 1 5 0  - , 0 7 3 3 0  
D 1 4  , 1 3 1 5 6  , 2 3 1 0 8  , 2 2 6 5 8  , 0 1 2 5 1  - , 1 2 0 8 4  , 0 7 1 2 2  - , 5 0 7 6 7  , 4 2 1 3 6  , 2 9 0 7 1  
D 1 5  , 5 8 8 7 7  , 1 3 4 6 4  , 1 5 9 5 9  - , 0 1 5 4 4  - , 2 5 3 0 0  - , 0 1 5 2 8  - , 1 3 7 2 2  - , 1 2 5 3 7  , 1 3 4 0 5  
D l  6  , 4 0 3 5 3  , 2 2 2 4 2  , 1 0 8 5 8  - , 0 7 0 4 5  , 1 8 7 5 8  , 4 4 1 9 2  - , 2 6 1 3 4  , 1 8 1 5 1  - , 1 1 6 9 0  
D 1 7  , 7 8 8 6 0  , 0 9 5 9 5  - , 1 0 0 0 2  , 1 2 1 9 7  , 0 5 0 3 4  - , 0 1 0 0 4  - , 0 3 4 7 5  , 1 1 7 7 5  - , 0 5 5 8 6  
D 1 8  , 0 9 3 2 4  , 0 5 7 8 3  , 0 2 2 5 8  , 0 9 6 4 8  , 0 7 4 1 0  , 0 2 8 7 6  , 0 6 4 0 2  , 7 5 4 5 9  - , 1 0 0 0 2  
D 1 9  , 1 9 8 5 7  , 7 4 1 0 1  , 0 7 0 8 0  , 1 4 1 9 6  - , 0 4 0 2 4  , 2 4 5 2 2  , 0 0 5 3 9  - , 1 1 4 1 9  , 0 1 5 1 4  
D 2 0  , 2 1 1 6 3  , 3 2 8 6 6  - , 1 4 0 2 4  , 0 1 9 3 9  , 3 2 6 1 6  - , 2 1 4 4 5  , 1 4 8 5 4  - , 1 0 3 1 6  , 3 9 3 3 5  
D 2 1  - , 1 1 6 9 3  - , 1 4 9 4 8  - , 1 1 3 7 8  - , 1 2 6 9 8  , 1 4 0 0 2  - , 0 2 0 7 2  - , 0 6 0 4 0  - , 0 8 9 6 7  , 7 1 7 5 1  
D 2 2  , 0 5 0 3 2  , 4 0 1 6 9  , 0 6 5 4 5  , 5 6 7 7 6  - , 0 4 0 3 8  - , 0 5 0 9 3  - , 0 5 8 1 3  , 0 9 1 8 6  - , 0 5 7 1 9  
D 2 3  , 1 6 0 3 1  , 0 6 8 5 1  , 0 3 2 2 8  , 1 9 6 7 1  - , 0 4 4 9 8  , 7 0 6 5 4  , 0 0 5 8 2  - , 0 4 4 6 5  , 0 7 6 7 4  
D 2 4  , 1 2 9 5 2  - , 1 6 3 0 7  - , 0 4 6 4 3  , 2 6 3 8 5  , 4 4 7 8 0  - , 4 0 8 6 4  , 0 1 7 8 4  , 0 2 1 7 5  , 0 1 1 3 1  
D 2 5  , 1 6 0 2 1  , 7 6 6 4 6  - , 0 4 5 5 2  , 1 2 1 5 9  - , 0 6 4 7 0  , 1 4 1 1 4  - , 1 0 2 4 4  , 0 4 7 5 4  - , 0 9 6 3 7  
D 2 6  , 3 8 7 4 6  , 2 8 9 8 4  , 1 3 9 6 9  - , 0 2 8 7 0  , 1 0 1 2 4  , 3 3 1 6 2  - , 3 5 5 0 2  , 3 1 1 3 9  - , 2 2 4 2 0  
D 2 7  , 0 9 3 5 6  , 3 6 2 5 5  , 2 0 1 0 4  , 2 0 8 9 7  - , 2 6 5 3 1  , 1 5 5 5 8  - , 0 7 3 9 8  - , 4 3 3 2 2  - , 0 3 1 9 4  
D 2 8  , 2 2 5 1 9  - , 0 3 4 4 2  , 2 0 4 9 5  - , 1 5 3 0 5  , 3 4 3 5 4  - , 5 0 6 6 0  - , 0 7 6 6 1  - , 0 0 4 9 4  , 2 0 8 4 9  
D 2 9  - , 0 4 6 9 3  , 1 1 8 5 6  , 5 7 1 9 4  , 3 6 8 9 1  - , 0 1 0 3 1  , 1 7 2 9 5  , 0 2 3 9 5  , 0 1 2 9 2  - , 1 2 7 3 5  
D 3 0  - , 0 6 1 4 7  , 2 5 9 8 1  , 3 7 0 1 5  - , 0 5 3 5 3  - , 1 8 8 4 9  - , 1 2 2 9 9  , 3 6 8 9 1  , 1 7 1 7 0  - , 1 4 3 4 3  
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Tabellbilaga. Summary table, diskriminantanalys 

Step 
Action 

Entered Removed Vars in Wilks' 
Lambda 

Sig. Label 

1 USE 1 0,45681 0,000 Användningsgrad 

2 FAC1_3 2 0,3257 0,000 Fördel och normförenlighet 

3 FAC5_6 3 0,24414 0,000 Riskaversion 

4 FAC1J3 4 0,18948 0,000 Standardisering 

5 FAC3.8 5 0,14944 0,000 Intern orientering 

6 FAC2_6 6 0,12438 0,000 Informationsintensitet 

7 FAC2_3 7 0,10905 0,000 Komplexitet 

8 FAC1_8 8 0,09479 0,000 Konkurrensinriktning 

9 FAC7_6 9 0,08537 0,000 Centralisering 

10 FAC9_6 10 0,07696 0,000 Relationsberoende 

11 FAC6_6 11 0,07015 0,000 Handlingsfrihet 

12 FAC4_6 12 0,06406 0,000 Innovativ tillväxt 

13 FAC4_8 13 0,05829 0,000 Autonomi 

14 FAC2_8 14 0,05364 0,000 Förändrings vilja 

15 FAC8_6 15 0,0493 0,000 Rutininköp 

16 FAC3_6 16 0,04594 0,000 Kundkomplexitet 

17 UTB 17 0,04386 0,000 Utbildningsnivå 

18 CONSUMER 18 0,04222 0,000 Slutkonsumenter 

19 FRIENDS 19 0,04072 0,000 Vänner som förebild 

20 FAC3_3 20 0,03931 0,000 Synlighet 

21 SEX 21 0,03807 0,000 Kön 

22 URBAN 22 0,03693 0,000 Tätort 

23 EUROPE 23 0,03581 0,000 Export till EU 

24 MODER 24 0,03487 0,000 Moderbolag 

25 CEOAGE 25 0,03393 0,000 Företagsledarens ålder 

26 GROWTH 26 0,03293 0,000 Relativ tillväxt 

27 NGSEK 27 0,03205 0,000 Antal sekundära näringsgrenar 

28 INDUSTRI 28 0,03115 0,000 Industriella kunder 
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I skriftserien Studier i företagsekonomi Serie B utges löpande rapporter frän den företagsekonomiska forskningsgru ppens 
verksamhet rid Umeå universitet. 
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Marknadens rumsliga spridning i små 
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6. Dezsö Horvåth och Dick Ramström 
Organisationsuppdelning i samband med 
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medelstora företag. 
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Umeå 1972. Pris 20:-. 
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Umeå 1972. Pris 40:-. 

11. Carl Fredriksson och Leif Lindmark 
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14. Lars-Peter Holmlund 
Hur man tillämpar teorier om planering. 
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Strategiska förhållningssätt 
till informationsteknik 

i små företag 
I n fo r m a t ions t ekn ik ens  b e t y d e l s e  f ö r  d e  små  fö r e t agen  ä r  e tt  områd e  
som på  s ena re  t i d  ha r  t i ll d r ag i t  s i g  e t t  s t o r t  i n t r e s s e ,  s åvä l  i  e n  a l lmän  
deba t t  som inom fo r skn ingen .  Den  s t r a t egi ska  be tyde l s e  som in f o r 
ma t ion s t ek n i ken  ha r  f ö r  f ö r et ag  i  a l lmänhe t  an se s  va r a  s t o r ,  meda n  
be t yd e l s e n  f ör  de  små  för e t a gen  i n t e  ä r  he l t  up penba r .  D enna  bok  
behand l a r  s t r a t eg i s ka  fö rh å l l n in g s sä t t  t i l l  i n fo rma t ions t ekn ik  b l and  
fö r e t a gs l eda re  i sm å  fö r e t ag ,  f ö r  a t t  b i d r a  m e d  en  fö r s t å e l s e  f ö r  vad  
de t  ä r  som på ve rka r  s p r i dn ingen  av  i n fo rm a t ions t ek n ik  b l and  små  
fö r e t ag .  

Små  för e t a g  som popu l a t i on  v i s a r  up p  o l ika  s t r a t eg i ska  fö rhå l l n ings 
s ä t t  t i l l  i n fo rma t ions t e kn i k ,  b e r o en d e  p å  de n  a nvändn i ngsk on t ex t  
som fö re l i gge r  i  f ö r e t a g e t .  Använ dn ingskon t ex t en  kons t i t ue ra s  a v  
e g enskape rna  hos  för e t a ge t s  s i t ua t i on  s amt  h u r  f ö r et age t  han t e r a r  
den na .  Be r oen de  på  o l i ka  s t r a t eg i ska  fö rh å l l n in g s sä t t  i o l i ka  använd
n i ngsk o n t ex t e r  ha r  de t  v i s a t  s i g  a t t  de  s må  för e t agen  använd e r  s i g  
av  i n f o r ma t ions t eknik  av  he l t  o l i ka  mo t iv .  De  fy r a  s t r a t eg i ska  fö rh å l l 
n i n gs sä t t  s om ha r  i den t i f i e r a t s  ä r :  E t t  p r o ak t i v t  f ö r hå l l n ings sä t t  i  
s t r a t e g i s k  u tveck l i ng ;  e t t  r e ak t i v t  f ö rh å l l n in g s sä t t  i  a da p t iv  f ö r ä nd 
r ing ;  e t t  i n t e r ak t i v t  f ö rh å l l n in g s sä t t  i  e n  s t ab i l  r e l a t i on ;  e t t  i nak t i v t  
f ö r hå l l n ings sä t t  i s t ab i l a  s t r u k t u r e r .  

S t ud i en ,  f i nans i e r ad  av  Kommunika t i ons fo r skn ing sb e redn in g en ,  
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