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Valg, vane og vision

er en oversættelse af ti artikler,

som er skrevet og udvalgt af James G. March. Artikler-

ne handler hovedsageligt om beslutningsprocesser og

handlingsvalg.

Artiklerne udfordrer almindelige forestillinger om be-

slutningstagning på især tre måder: De udfordrer den

gængse rationalitetsforestilling og søger efter alterna-

tive former for beslutningsfornuft, de gør identiteter

og præferencer til en variabel i stedet for en præmis

for beslutningerne og de tilføjer beslutningstagningen

nye redskaber i form af fantasi, vision, tro, identitet,

leg og eksperimentering.

Bogens titel henviser til, at tilværelsen kan opfattes

som en lang serie af valg: Mange af disse valg er ikke

rationelt bestemt, men er styret af vaner tillært i for-

tiden, og visioner om fremtiden er lige så styrende for

handlingsvalg som de faktiske forhold og betingelser

er det.

giver et meget inspirerende nyt

bud på en moderne beslutningsteori.

Artiklerne er oversat af Kristian Kreiner og Mie Augier.
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58 · VALG OG L ÆRING

James G. March har gennem sit forfatterskab ydet et centralt bidrag til 
udviklingen af den adfærdsteoretiske forståelse af beslutninger og lære-
processer i organisationer. Han har ført an i opgøret med de urealistiske 
antagelser om beslutningstagernes evne og muligheder for at handle fuld-
komment rationelt, som de neoklassiske økonomiske teorier bygger på. 
Han har et stort medansvar for vores viden om, hvordan organisationer, 
som ønsker at være rationelle, men som ikke har forudsætninger for at 
være det, fi nder måder at fungere og overleve på – og træffe fornuftige 
(men ikke optimale) beslutninger.
 March er, sammen med fx Simon, en central repræsentant for 
“begrænset rationalitet”-skolen, hvor fokus er på beslutningstagernes 
manglende kapacitet til at kalkulere konsekvenserne af de alternative 
beslutninger. Men rationaliteten udfordres ikke blot af det vanskelige 
gæt om fremtidige konsekvenser. Det gør rationaliteten også af det 
vanskelige gæt om de fremtidige præferencer og mål. Ved at inddrage 
beslutningstagernes manglende kapacitet og lyst til at forudsige de mål 
og præferencer, som konsekvenserne skal måles i forhold til, har March 
ydet et vigtigt bidrag til videreudviklingen af behavioralismen. Fx æn-
drer præferencerne sig over tid, ligesom de delvist udvikles efter, at 
konsekvenserne har vist sig i praksis.
 Kapitel 2: “Begrænset rationalitet, uklarhed og design af beslutninger” er 
March’s første artikel, hvor dette budskab formuleres fuldt ud. Artiklen 
rummer en oversigt over alle de måder, som en organisation kan være 
rationel på. Desuden defi nerer March en række udfordringer, som 
opstår, når man realistisk antager, at præferencer er dynamiske, kon-
tekst-bestemte og til dels et resultat af de selv samme beslutninger, som 
de formodes at bestemme. Som resultat bliver ambitioner ikke noget 
naturgivet; klarhed ikke et absolut gode; og synd ikke et absolut onde. I 
alle tilfælde gør Marchs analyse det til et spørgsmål om at bestemme og 
beslutte et optimalt niveau: et optimalt niveau for ambitioner, klarhed 
og synd.
 I kapitel 3: Design af beslutninger behandler March en problematik 
om beslutningers kvalitet. Han analyserer de to klassiske procedurer for 
adfærdsvalg, nemlig den konsekvensstyrede, rationelle beslutningspro-
ces, og den erfaringsstyrede, regelbaserede adfærd. Ingen af dem, viser 
det sig, er i stand til at garantere fornuftige resultater: et tema, som har 
stået centralt i forfatterskabet i de seneste ti år.
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