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ABSTRACT 
 

Even if strategy research often assumes that strategies are the result of intentional 
and purposeful behaviour the individual and human agency have tended to be 
neglected. Few empirical studies focus on how the individuals, their conceptions 
and actions interact with strategy formation. Based on ideas from process research 
and critical realism we made a review of the research and we maintain that the bulk 
of the research is based on simplified assumptions. We therefore propose a 
supplementary socio-cognitive approach based on more realistic assumptions, a 
synthesis and action logic approach, emphasising the individuals, the leading team 
and their embeddedness. 

In a process study with a comparative case study design we followed, in real 
time for about a decade, strategy formation processes in intermediate organisation 
in local economic development. Various methods of data collection and analysis 
were combined. By laying bare some of the mechanisms that explain the outcome 
in four processes we demonstrate the use of the proposed approach.  

A theoretical construction, the agent´s strategic concepts of action (SCA), 
aims at capturing the conceptions as an expression of the individual frame of 
reference providing reasons for action. The SCA carries explanatory power and is 
significant for both the process and content of the strategies. A typology of the 
SCAs is developed. The composition, the interaction and the structure of the team 
are other central aspects. We conclude that a strong group well suited to lead a 
formation process include a proactive strategist with a strategic idea and social 
capability; the role constellation is differentiated, and supplementary and other 
strategic actors relate to the strategy and the contextual roots in a way that will 
support the strategy. We also demonstrate in which circumstances some cognitive, 
social and political mechanisms discussed in earlier research are activated. 

 
Key words: Human agency, strategic actors, strategy formation, synthesis, action 
logic, individual, team, role constellation, process study, critical realism, way of 
thinking, strategic concepts of action. 
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 FÖRORD 
 

Till slut blev den alltså färdig den avhandling som vi nu lägger fram. Den process 
som startade av en tillfällighet med ett gemensamt ”paper” till en doktorandkurs 
för många år sedan har nu nått en slutpunkt. En del presenteras i denna skrift, men 
fortfarande finns idéer och material som väntar på att ytterligare utvecklas. En rad 
händelser och tillfälligheter har fått oss att samarbeta under en längre tid än vi från 
början tänkt oss. Arbetet har oftast varit spännande och intressant och inneburit 
många och långa diskussioner mellan oss, men också under perioder varit vilande 
när andra uppgifter tagit all kraft. 

En rad personer har på olika sätt bidragit till arbetet. Först och främst alla de 
som avsatt tid för att dela med sig av sina reflexioner, erfarenheter och idéer under 
sina försök att utveckla det lokala näringslivet. Vi vill särskilt tacka dem som under 
många år varit utsatta för våra frågor. 

När ett projekt pågått under så lång tid som vårt ger det upphov till tankar 
om uthållighetens och tålamodets betydelse. Vår förste handledare professor Leif 
Lindmark var tålmodigt med under många år, även sedan han lämnat Umeå. Det 
har känts bra att ha tillgång till en så erfaren person. Vi är också mycket tacksamma 
för att vår handledare ek dr Maj-Britt Johansson Lindfors, trots en längre 
utlandsvistelse och arbetsuppgifter utanför institutionen, oförtrutet ”pushat” på 
och stått oss bi hela vägen ända fram. Professor Maria Bengtsson har haft flera 
olika roller under avhandlingsarbetets slutfas. Hon var granskare under det interna 
slutseminariet och har som prefekt gett oss sitt stöd bland annat genom att ställa 
upp som handledare under det sista intensiva halvåret. Detta har vi uppskattat. 

Fil dr Inger Bierschenk, professor Bernhard Bierschenk och fil dr Helge 
Helmersson har också funnits med under lång tid och ständigt varit engagerade 
och villiga att diskutera metod- och andra forskningsfrågor med oss. Den senare 
ingick också i granskningsgruppen vid slutseminariet och har beredvilligt svarat på 
våra frågor om datorsystemet Pertex. Ett arbete som rör olika kunskapsområden 
leder till behov av stöd även från forskare inom andra ämnen. Vi vill särskilt nämna 
professor Ingvar Johansson som har läst och kommenterat vårt kapitel om kritisk 
realism samt professorerna Abdul Khakee och Sverker Sörlin som under projektets 
formella inledningsfas ingick i vår referensgrupp. 

Många av våra övriga kollegor på företagsekonomiska institutionen har också 
haft en roll. Tack till professor Håkan Boter och ek dr Jessica Eriksson, som ingick 
i den interna granskningsgruppen vid slutseminariet, för deras synpunkter. 
Forskningsarbetet har under många år bedrivits parallellt med heltidsundervisning 
och då är studierektorns stöd och förståelse viktigt. Tack till Håkan Bohman, Rune 
Andersson, Ulrika Nylén och Ove R. Hedström för att ni tagit hänsyn till våra 
specifika behov vid kursplaneringen. Håkan Bohman stöttade oss också under sin 
tid som prefekt genom att förmedla forskningsfinansiering under ett drygt halvår. 

Tankesmedjan, numera en vilande institution, har betytt mycket för att 
stimulera och muntra upp oss! Där fick vi möjlighet att informellt under trevliga 



former diskutera allmänna och filosofiska frågor och utbyta synpunkter runt 
allehanda mer eller mindre allvarliga spörsmål. Deltagarna har växlat under årens 
lopp, många har idag flyttat, men Karl-Johan Bonnedahl har alltid varit en drivande 
och stimulerande kraft och förtjänar tillsammans med Tommy Jensen, som de 
senaste åren försökt återuppväcka den, ett speciellt tack. De har båda genom sin 
empati, hjälpsamhet och alltid närvarande intresse för akademiska och filosofiska 
frågor varit ett stort stöd.  

Utan det finansiella bistånd som ger tid för forskning hade projektet inte varit 
möjligt. Huvudfinansiär har Humanistiskt Samhällsvetenskapliga forskningsrådet 
varit, men finansiering har också erhållits från Handelsbankens forskningsstiftelser, 
Byggforskningsrådet och Riksbankens Jubileumsfond. 

Ett tack går slutligen till alla dem som visat tålamod och uppmuntran under 
den långa processen med avhandlingen. Det gäller främst våra respektive makar 
och våra familjer som stått ut med oss under de perioder när vi arbetat alldeles för 
mycket och försummat dem. Våra respektive barn Fredrik, Björn och Linus 
Paulsson och Lena Gabrielsson har också på olika sätt under perioder konkret 
hjälpt till med arbetet! Avslutningsvis är studien, på gott och ont, genomförd helt 
utifrån våra egna strategiska handlingsbegrepp (innebörden framgår av den text 
som följer) och det fulla ansvaret för den är därmed också vårt. 

 
Umeå i december 2004 

 
 

Margareta Paulsson  Åke Gabrielsson 
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Kapitel 1 Individer i strategiska processer 
 
 
 
Introduktion 
 
När vi i mitten av 1980-talet arbetade med andra forskningsprojekt kom vi i 
kontakt med två mindre samhällen där arbete pågick för att omvandla näringslivet. 
Avsikten var att reducera sårbarheten genom att stimulera ny- och småföretagandet 
och att öka den sektorns lokala betydelse. Detta var i sig inte något 
anmärkningsvärt. Den strukturomvandling som tog fart under 1970-talet hade 
synliggjort ensidiga och storföretagsdominerade näringsmiljöers sårbarhet och 
försök att utveckla det lokala näringslivet förekom på många ställen. Det som 
väckte vår nyfikenhet var i stället att i de två samhällena utvecklades helt olika 
strategier. Eftersom de strukturella förutsättningarna var så likartade framstod 
detta för oss som förbryllande. Två samhällen, med en i stora delar gemensam 
historia, kultur och ekonomisk situation, väljer helt olika inriktning på sitt 
utvecklingsarbete. En naturlig fråga blev därför: Hur kommer det sig att så skilda 
strategier framträder i samma tid och rum? 

I båda samhällena hade, sedan några år, nya personer tillträtt ledande 
befattningar. Detta gav upphov till ytterligare frågor. I vilken utsträckning finns 
förklaringen hos de ledande personerna i de strategiska processerna? Personerna 
var lika med avseende på demografiska karakteristika som kön, ålder, 
yrkesbakgrund, uppväxtvillkor, politisk partitillhörighet och position. Denna 
iakttagelse ledde vidare till nya reflektioner: Finns förklaringen i deras tolkningar av 
lokalsamhällets situation och syn på framtiden? Förstås processerna bättre om man 
känner till deras föreställningsvärldar? Uttryckt på ett mer principiellt sätt: Vad 
betyder enskilda individer och deras föreställningar i sociala förändringsprocesser? 

Observationerna och de reflektioner som följde kom att leda till en studie av 
de två samhällena som blev en förstudie till ett mångårigt arbete om individer och 
strategiska processer. Studien visade på bristerna i de idéer och redskap som stod 
till vårt förfogande och stimulerade oss att tränga vidare in i för oss helt nya 
metateoretiska, teoretiska och metodologiska tankegångar. Arbetet har därefter 
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växlat mellan två parallella, delvis separata, processer som över tid inneburit perio-
der med varierande intensitet av abstrakt och konkret forskning. 

Våra iakttagelser förde vidare till frågor som skär rakt in i den filosofiska och 
samhällsvetenskapliga debatten och som vi måste ta ställning till. I vilken utsträc-
kning kan människan handla efter eget val? Vilken relation finns mellan individ och 
samhälle? Under varje samhällsvetenskaplig teoribildning finns, ofta implicita och 
ibland inte insedda, ställningstaganden till denna typ av ontologiska grundfrågor. 
Länken mellan mänskliga handlingar och sociala strukturer är särskilt besvärlig att 
hantera, och teorier om social förändring har därför tenderat att antingen få en 
slagsida mot strukturella förklaringar eller mot individers tolkningar och 
handlingar. Extrempositionerna tycks emellertid rimma illa med människans 
verkliga situation och har utsatts för omfattande kritik.  

Intresset för begrepp som social struktur, föreställningar och handling ger 
också upphov till epistemologiska problem. Hur kan vi få kunskap om individers 
föreställningar och sociala strukturer när de inte är möjliga att observera direkt, 
utan blir synliga först genom sin inverkan på handlingar och deras effekter? De 
metateoretiska ställningstagandena är avgörande för vad som betraktas som 
relevant kunskap och hur sådan skapas, och därmed för våra resultat. Metateori, 
teori och metod samspelar när vi söker svar på varje forskningsfråga. Metateorin 
ger vägledning för det konkreta metodologiska angreppssättet och därmed för 
vilken information som samlas in och hur den behandlas.  
 
Individ, strategi och förändring 
 
Våra inledande frågor lyfter fram individen, dennes föreställningar och handlingar 
och möjligheter att förändra. Webers sociala handlingsteori (1920/1983), med dess 
betoning av att verkligheten upplevs genom varje individs medvetande och att 
individen agerar intentionellt utifrån sin subjektiva upplevelse av situationen, utgör 
också en tidig inspirationskälla. Att förstå handlingens subjektiva komponent är 
nödvändigt, men inte tillräckligt, för att förklara sociala processer, eftersom 
verkligheten inte är begränsad till vad en viss individ uppfattar och alla villkor för 
en handling därför sällan är kända.  

Drivkrafterna bakom förändring har alltid intresserat människan och 
möjligheten att förändra, agentskapet, har förknippats med gudar och naturkrafter, 
med ”stora män” i kraft av överlägsna egenskaper eller har förlagts till sociala roller 
där innehavarna kan reglera andras beteenden (Sztompka, 1991). Förändring och 
strategisk ledning hör nära samman. I litteraturens karakteristik kännetecknas 
strategiska processer av att de är framtidsinriktade, långsiktiga, har avsiktliga inslag 
och innebär en hög grad av osäkerhet (jfr Johnson, 1987). Strategi handlar både om 
att tolka förändringar i omgivningen och att utveckla handlingsmönster för att 
hantera dem, dvs. strategi har såväl en mental som en handlingsdimension, som 
innebär vägval inför framtiden.  
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Trots det underliggande antagandet om bedömningar och avsiktligt beteende 
har mänskligt agentskap och individen som förändringskraft getts begränsad 
uppmärksamhet i empirisk forskning om strategi, och även i de studier som 
programmatiskt betonar individens betydelse tenderar denne att försvinna. En 
orsak kan vara att mycket av forskningen har en deterministisk syn på individen; en 
annan de metodproblem som sammanhänger med studiet av intention och 
handling. Det finns få studier av individer som aktörer i strategiska processer och 
än färre som ger en djupare förståelse för mentala strukturers och processers 
inverkan på strategierna. Mintzberg och Waters (1983) konstaterar att man inte vet 
mycket om strategen och hans eller hennes ”mind”1 och senare kritiserar Stubbart 
(1989) strategiforskningen för att ägna sig åt att studera beteende och resultat utan 
att explicit nämna ledares sätt att tänka. Även om det kognitiva skiftet inom 
organisationsforskningen något förändrar bilden är fortfarande kunskapen om 
strategen i strategiska processer bristfällig. Ericsson, Melander och Melin (2001) 
menar att detta sammanhänger med att det saknas ett utvecklat socialt 
aktörsperspektiv.  

De förändringsprocesser som gav upphov till vår grundfråga uppfattar vi som 
organiseringsprocesser för att hantera genomgripande omgivningsförändringar. På 
1970-talets kris följer några decennier när de näringar som tidigare stod för tillväxt 
utsätts för ett starkt omvandlingstryck och tjänstesamhället och det postindustriella 
samhället får sitt genombrott. I den situationen startas i många kommuner lokala 
utvecklingsprojekt för att möta framtiden. De är exempel på organisering som 
förenar krafter och resurser från flera samhällssektorer och som pågår i deras 
gränsområde. Organiseringen är mellansektoriell och organisationerna betecknar 
Steinthorsson (1995) som mellansektorsorganisationer. De processer som utveck-
las i projekten är framtidsinriktade, har intentionella och avsiktliga inslag och vi ser 
dem därför som strategiska. Strategierna framträder genom de handlingar och 
handlingsmönster som utvecklas för att åstadkomma förändring. Processerna är 
komplexa med många aktörer, med skilda synsätt och intressen som är förankrade i 
olika regel- och resurssystem, och som samverkar över formella organisations- och 
institutionsgränser. Det råder därför osäkerhet om hur arbetet skall bedrivas, något 
som bidrar till att situationen präglas av relativt hög autonomi. Detta ger 
möjligheter till vägval och projekten är därför lämpliga objekt för det fenomen, 
individen i strategiska processer, som är avhandlingens fokus. 
 
Från för- till huvudstudie 
 
Den förstudie som våra inledande observationer resulterade i prövade några 
centrala idéer, metoder och undersökningsinstrument och den har därför haft stor 
betydelse för det fortsatta arbetet. I förstudien intervjuades kommunalråden i de 

                                                      1 I engelskan används termen ”mind” som saknar en motsvarighet i svenskan. Mind är en 
mer omfattande term än medvetande (den omfattar även det omedvetna). 
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två tidigare nämnda samhällena i ett tidigt skede av projekten. Båda uppfattades 
som viktiga personer i arbetet och syftet var att fånga deras föreställningar med 
avseende på situationen i lokalsamhället och hur det lokala näringslivet kan 
utvecklas. Vi hade sedan tidigare en viss kunskap om de strategier som följdes och 
vi kompletterade denna med intervjuer och studier av dokument. Dessutom 
gjordes en uppföljning av strategierna sju år senare.  

Förstudien är redan publicerad2, varför vi här endast redovisar några tentativa 
slutsatser från studien och de metodologiska reflektioner som den gav upphov till. 
En första slutsats i studien är att ledande aktörer förefaller ha ett handlings-
utrymme som tillåter dem att utveckla strategier utifrån egna intentioner och 
föreställningar. En andra är att det i mycket lika omgivningar tycks vara möjligt att 
utveckla och få stöd för helt skilda strategier genom att relatera sig till olika delar av 
omgivningen. Förstudien ger sålunda ett visst stöd för tanken om strategiska val 
(jfr Child, 1972; Whittington, 1989). Vi demonstrerar i studien också att de båda 
aktörernas föreställningar om den lokala utvecklingen, trots deras demografiska 
likhet, är mycket olika och förefaller ha sin grund i skilda idétraditioner och 
tankefigurer (jfr Asplund, 1979, 1991). Föreställningarna avspeglar sig också i 
respektive strategi.  

I förstudien prövar vi för första gången, med enligt vår mening positivt 
resultat, den formella metod för att sammanfatta en persons föreställningar som vi 
arbetar med också fortsättningsvis. Förstudien är en mindre tvärsnittsstudie av en 
ledande aktör och den realiserade strategin i de två samhällena, kompletterad med 
retrospektiv uppföljning och ger endast begränsad information om de strategiska 
processerna. Vad som händer, hur och varför det hände samt vilka resultat som 
åstadkoms beror väsentligen på när det händer i en process. I en diskussion om 
individer och strategi bör därför också det dynamiska i strategiska processer lyftas 
fram. En person agerar heller inte ensam utan vanligen tillsammans med andra i 
det strategiska arbetet och individen måste följaktligen sättas in i ett socialt 
sammanhang. Över tid kan aktörer komma och gå och en ledningsgrupps 
sammansättning förändras. Det finns dock relativt få studier av strategi som 
longitudinellt och praxisnära följer verkliga aktörer och ledningsgrupper i realtid. 
Genom sådana processtudier kan vi få fördjupad kunskap om individer, deras 
interaktion och samspel med kontexten i strategiska processer, dvs. en kunskap 
som fortfarande till stora delar saknas (Denis, Lamothe & Langley, 2001; Johnson, 
Melin & Whittington, 2003; Pettigrew, 1992). 

I den fortsatta diskussionen gör vi en första positionering av arbetet inom 
strategiområdet och problematiserar på skolnivå de utgångspunkter som huvud-
delen av strategiforskningen vilar på. I anslutning till en diskussion av kom-
munernas förändrade utvecklingssituation och forskningen om lokal ekonomisk 

                                                      2 Gabrielsson. Å., & Paulsson, M. (1996). The actor view of nature and strategic change. 
Scandinavian Journal of Management, 12, 317-332. 

4



 

utveckling belyser vi det konkreta tillämpningsområdet för studiens teoretiska 
huvudproblem – individers betydelse i strategiska processer. 
 
Det teoretiska problemet: Individ och strategi 
 
Efter en kort översikt av utvecklingen inom den organisationsteoretiska 
strategiforskningen identifieras och jämförs de två huvudtraditionerna inom den. 
Vi kritiserar de grundläggande antaganden som den klassiska traditionen baseras på 
och argumenterar, med stöd i den kunskap som skapats inom den andra 
traditionen, för behovet av ett förändrat perspektiv vid studier av individ och 
strategi. 
 
Strategi och strategisk förändring 
 
Strategi är som akademiskt forskningsområde ungt. Startpunkten brukar hänföras 
till några centrala verk från 1960-talet3 (Chandler, 1962; Ansoff, 1965). Under 
1960- och 70-talet görs få studier av strategiska processer och den empiriska basen 
är svag. Forskningen har en utpräglat normativ inriktning. Idag finns betydligt mer 
kunskap om processerna och litteraturen om strategi- och strategiformering 
omfattas av ett mycket snabbt ökande antal artiklar och publikationer. Forskningen 
har utvecklats i många olika riktningar och ett stort antal olika strategikonceptioner 
och klassificeringar av området har presenterats (Bengtsson & Skärvad, 1988; 
Bourgeois, 1980; Chaffee, 1985; Johnson, 1987; Mintzberg, 1973, 1988, 1990a; 
Pettigrew, 1987; Van der Heijden & Eden, 1998, Whittington, 1993). En tidig 
klassificering görs av Mintzberg (1973) när han sammanfattar den teoretiskt 
inriktade litteraturen inom strategifältet i tre modeller; den planerande, den 
entreprenöriella och den adaptiva. Chaffee (1985) kompletterar med ytterligare en 
modell – den tolkande. 

Senare identifierar Mintzberg (1990a) tio olika skolor. Tre av dessa (design-
skolan, den planerande skolan och positioneringsskolan) har en analytisk och 
normativ inriktning och kan ses som en utveckling av den planerande modellen. 
Centrala verk inom denna grupp är Andrews (1971, 1980); Ansoff (1965, 1991) 
och Porter (1980, 1985). Fem av de övriga skolorna – den entreprenöriella (ser 
strategiformering som en visionär process), den kognitiva (en mental process), den 
lärande (en framväxande process), den politiska (en politisk process) och den 
kulturella (en ideologisk process) – är deskriptivt inriktade och fokuserar speciella 
aspekter av strategiska processer. De tre sistnämnda kan uppfattas som utvecklade 
ur vad Mintzberg (1973) kallade den adaptiva modellen med Cyert och March 

                                                      3 Det finns naturligtvis även äldre arbeten. Militär strategi behandlades redan under fjärde 
århundradet före Kristus (Mintzberg, 1990b). Det näraliggande forskningsområdet offentlig 
planering har enligt Friedmann (1987, s 53-86) 200-åriga intellektuella traditioner som 
delvis sammanfaller med strategiområdets. 
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(1963), Lindblom (1959, 1968), Pettigrew (1985, 1987) och Quinn (1980) som 
främsta företrädare. Den nionde skolan, omgivningsskolan, ger inget utrymme för 
mänskligt agentskap då den hävdar, att strategier uppkommer som en passiv 
respons på externa krafter. Viktiga arbeten är Hannan och Freeman (1988) och 
Williamson (1991). Inom den tionde, konfigurationsskolan, är ambitionen att 
integrera erfarenheter från andra skolor, att beskriva konfigurationer och att 
åstadkomma typologier. Exempel på arbeten är Mintzberg (1979) och Miller och 
Friesen (1978). Denna skolas förklaringar av strategisk förändring ger inte heller 
något direkt utrymme för individer och mänskligt agentskap då den egentligen inte 
behandlar hur strategier formeras (jfr Tsoukas & Knudsen, 2002). 

Whittington (1993) karaktäriserar området med hjälp av fyra grundläggande 
angreppssätt på strategi. Ett av dessa kompletterar Mintzbergs typologi nämligen 
det systemiska angreppssättet. Dess huvudbudskap är att strategier reflekterar det 
speciella sociala system i vilket de formeras. Olika system innebär olika intressen 
och regler. Variationer i klass, kön, nationalitet, profession etc. är därför också 
viktiga förklaringar till strategiers utformning. 

Den pluralitet som uppvisas av ovanstående korta genomgång är inte särskilt 
överraskande med tanke på att strategi är ett komplext fenomen som behandlas av 
många olika discipliner. Mångfalden innebär också stor variation i sättet att se på 
hur strategier formeras och på individers roll i strategiska processer. Klassi-
ficeringarna antyder dessutom en annan egenskap hos forskningen, nämligen att 
ytterst få forskare har försökt åstadkomma teoretiska synteser. Normanns (1975) 
bidrag är ett sällsynt exempel på att olika aspekter integreras till en teoretisk helhet. 
Flera författare argumenterar dock för det önskvärda i att åstadkomma mer 
omfattande teorier om strategisk förändring (Bengtsson & Larsson, 1993; Miller, 
Friesen & Mintzberg, 1984; Mintzberg, 1990a; Pettigrew, 1987; Thomas & Pruett, 
1993; jfr också Volberda & Elfring, 2001). 

Pettigrew (1987) är en av de forskare som kritiserar strategiforskningen för att 
inte tillräckligt beakta samspelet mellan de olika dimensionerna i strategisk 
förändring. Han identifierar dimensionerna innehåll, process och kontext (yttre och 
inre) som uppmärksammas i varierande grad. Inre kontext syftar på organi-
sationens interna strukturella, kulturella och politiska kontext medan yttre kontext 
avser ekonomiska, politiska och sociala förhållanden i omgivningen. Innehåll rör 
innehållet i de handlingar som bildar strategin och process hur handlingarna 
utvecklas över tid. Olika skolor inom strategiforskningen tenderar att betona vissa 
aspekter och försumma andra. Positioneringsskolan riktar exempelvis sitt intresse 
mot innehåll och yttre kontext och då särskilt den ekonomiska. Processforskningen 
har däremot, enligt Pettigrew, ofta en bias mot inre kontext och process.  

Vi föreslår att Pettigrews modell utvidgas så att den blir mer fullständig. I en 
studie av individer och agentskap bör agenten få en mer framträdande plats än som 
en del av processdimensionen. Burkes (1969, s. xv) pentad för att karaktärisera vad 
människor gör, och varför de gör det, kan användas för att fånga den strategiska 
förändringens aspekter:  
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You must have some word that names the act (names what took place, in thought or deed), 
and another that names the scene (the background of the act, the situation in which it 
occurred); also you must indicate what person or kind of person (agent) performed the act, 
what means or instruments he used (agency), and the purpose.  
 
För att belysa en handling fullständigt krävs att alla dessa fem aspekter finns med. 
De går, enligt Burke, inte att reducera till färre utan att något väsentligt förloras. 
De olika aspekterna har också en tendens att övergå i varandra. En beskrivning 
eller analys av en aspekt kommer om den fördjupas att ge de övriga. I figur 1:1 
illustrerar vi Burkes idéer tillämpade på strategisk förändring4. 
 

INNEHÅLL
(Vad?) 

 PROCESS
 (Hur?) 

KONTEXT
(Var och när?)

SYFTE
(Varför?)

AGENT
(Vem ?)

STRATEGISK 
FÖRÄNDRING

 
 

Figur 1:1 Den strategiska förändringens aspekter. 
 
Överfört till forskning om strategi ger var och en av aspekterna svar på en 

grundfråga och varje aspekt bidrar med mening till de övriga och därmed en bättre 
förståelse för strategin. Vi instämmer med de forskare som menar att studier av 
strategisk förändring bör inriktas mot fler dimensioner än vad som vanligen sker 
och att mer omfattande teoretiska referensramar är önskvärda, dock med ett par 
reservationer. Olika skolor bygger på olika synsätt på människan och omgivningen, 
synsätt som kanske inte är förenliga. Här måste varje forskare ta ställning, göra 
grundläggande antaganden som är konsistenta med varandra och arbeta i enlighet 
med dessa. Även om de olika aspekterna i modellen bör finnas med, bör ändå varje 
studie ha ett fokus som väljs av forskaren. Att välja fokus för en studie innebär 
emellertid inte att övriga aspekter kan negligeras. Om exempelvis agenten och 
agentskapet sätts i centrum för arbetet kommer av nödvändighet övriga aspekter 
att träda fram så snart reflektionen fördjupas. En handling sker alltid i tid och rum. 
Kontexten är inte enbart en bakgrund utan den utgör en förutsättning för 
handlingen och påverkas av den. Fokus innebär snarare ett ställningstagande för att 
låta vissa aspekter av ett fenomen träda fram i förgrunden men ändå bibehålla ett 
helhetsperspektiv. 

                                                      4 Litteraturforskaren Burkes arbete har tidigare använts bl.a. av Asplund (1980) och 
Hyrenius (1983). Figuren är inspirerad av Bengtsson och Larsson (1993, s. 5) men är 
närmare Burkes (1969) egen version.  
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Kritiken av den klassiska ansatsen 
 
I alla ovan nämnda klassificeringar ingår en grupp som omfattar de normativa 
inriktningar som ser strategiformering som en avsiktlig process av analys och 
kalkylering och som vi, i likhet med Whittington (1993), benämner den klassiska 
ansatsen. Denna typ av ansats har, som framgått, sina rötter i de första verken 
inom området och är trots omfattande kritik från forskare med andra 
utgångspunkter fortfarande mycket inflytelserik och dominerar läroböckerna i 
strategi. Grundmodellens samhälleliga och samhällsvetenskapliga genomslagskraft 
framgår också av den starka ställning den har inom andra områden, exempelvis 
inom det närbesläktade fältet offentlig planering (Faludi, 1973; Friedmann, 1987). 

Enligt den klassiska ansatsen uppfattas strategiutveckling som en 
kontrollerad, avsiktlig, medveten, formell och sekventiell process. Formulering och 
implementering är åtskilda – strategier formuleras först, helst explicit, därefter 
implementeras de. Ansvaret för att utveckla strategier ligger hos en organisations 
högsta ledning. Den klassiska ansatsen kombinerar ett intellektuellt arv från 
nationalekonomin med modeller från det militära området (Whittington, 1993) och 
militära metaforer är ofta förekommande i strategilitteraturen. En strategi bildas 
genom en beslutsprocess och blir en order för andra, längre ner i en hierarki, att 
genomföra (Mintzberg, 1990b). Detta angreppssätt förutsätter antingen en 
förutsägbar omgivning eller en organisation som är isolerad från omgivningen. 
Ytterligare en förutsättning är en organisation med låg grad av inre komplexitet 
eller en tätt kopplad organisation (t.ex. en militär hierarki), så att det som beslutas i 
toppen verkligen utförs som avsett. 

Det kanske viktigaste bidraget från nationalekonomin är den människosyn 
som ligger i antagandet om ”rational economic man” eller ”homo œconomicus”. 
Strategin är en produkt av en enskild individ som handlar med perfekt rationalitet 
för att maximera sin egennytta. Det neoklassiska idealet ger en mycket förenklad 
bild av aktören som bestämd av sin inre natur. Alla aktörer antas ha samma 
kunskap, resonera på samma logiska sätt, uppmärksamma samma hot och 
möjligheter och sträva efter samma mål. En konsekvens av detta blir att man kan 
bortse från de enskilda strategernas sätt att tänka och handla, eftersom de alla 
fungerar enligt samma grundlogik. Aktörens föreställningar (kognition) kan därmed 
tas för givna och får en axiomatisk position (Stubbart, 1989). Sammantaget leder 
det till en determinerad individ och något utrymme för mänskligt agentskap ges 
egentligen inte. Det överförenklade i ett sådant antagande antyds också av 
slutsatserna av vår förstudie. 

En av de forskare som vid upprepade tillfällen kritiskt granskat det klassiska 
angreppssättet är Mintzberg (1989, 1990a, b, 1994). Han sammanfattar sin kritik i 
ett antal fundamentala misstag som han menar att de klassiska skolbildningarna 
baseras på. Dessa misstag sammanhänger med deras grundläggande antaganden 
om förutbestämdhet, åtskillnad, kvantifiering och formalisering. I antagandet om 
förutbestämdhet ligger att strategiformeringens kontext är stabil eller åtminstone 
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möjlig att förutsäga och att processen därför kan kontrolleras. I själva verket hör 
strategiutveckling ihop med förändring och förnyelse. Strategier utvecklas ofta just 
därför att villkoren förändras. Många förändringar, exempelvis i form av tekniska 
innovationer, hör ihop med diskontinuitet. Hur utvecklingen kommer att se ut och 
vilka nya mönster som formeras är omöjligt att förutsäga – åtminstone på längre 
sikt (Stacey, 1993). 

Antagandet om åtskillnad bygger på föreställningen om att tanken kan 
frikopplas från handling, strategikonception från implementering och därför också 
”the 'strategists' from the objects of their strategies” (Mintzberg, 1994, s. 223). 
Nära förbunden med idén om åtskillnad är föreställningen om möjligheten att 
kvantifiera och bygga processen på hårddata. Uppgifter om organisationen och 
omgivningen kan sammanställas för ledningens räkning. Utifrån denna typ av 
underlag formulerar ledningen organisationens strategi. Antagandet om formalisering 
hör ihop med den analytiska naturen hos det klassiska angreppssättet. Analys 
innebär att en helhet bryts ned till sina beståndsdelar. Här döljer sig den mest 
fundamentala frågan om ”the place of analysis, not only in our organizations but 
also in our cognitive makeup as human beings” (Mintzberg, s. 2). Mintzberg (1976, 
1989, 1994) argumenterar därför med stöd bland annat i Sperrys (1974, 1993) 
forskning om hur den mänskliga hjärnan fungerar, och i polemik med exempelvis 
Simon (1987), för antagandet att människan kognitivt fungerar syntetiskt. Syntesen 
bör därför tillmätas större betydelse i strategiforskningen. 

Underförstått i analytiska ansatser är att analys ger upphov till syntes, men 
Mintzberg (1994, s. 321) menar att analysen har en annan roll än vad den klassiska 
ansatsen antar. Den kan visserligen både föregå och stödja syntes och den kan 
också komma efter och utveckla syntes, men ”no amount of elaboration will ever 
enable formal procedures to forecast dicontinuities, to inform managers who are 
detached from their operations, to create novel strategies” och analys kan därför 
inte ersätta syntes. Den traditionella organisations- och strategiforskningens 
ensidigt analytiska inriktning har kritiserats också av andra forskare (Hendry & 
Johnson, 1993; Spender & Eden, 1998; Porac, Meindl & Stubbart, 1996). Även 
områdets kognitivt inriktade forskning drabbas av denna kritik, och då framförallt 
det mer eller mindre implicita antagandet att den mänskliga hjärnan fungerar enligt 
samma analytiska logik som styr datorfunktioner (Bierschenk, 1994; Harré, 1983; 
Spender, 1989; Stubbart, 1989). Sammantaget innebär ovanstående att kunskap om 
viktiga aspekter av strategiska processer saknas. 

Mot den klassiska ansatsen ställer vi i nästa avsnitt en annan tradition med 
andra synsätt på individ och strategi. Den är inte lika väl sammanhållen som den 
klassiska och låter sig, som framgått, mycket väl uppdelas i flera olika tankeskolor. 
Framväxten av denna tradition har sin grund både i den mer deskriptivt inriktade 
forskningen om hur strategier faktiskt formeras och i de erfarenheter av 
misslyckade framtidsbedömningar som blev vanliga under 1970-talet, exempelvis 
på grund av oväntade förändringar eller helt nya fenomen i omvärlden. 
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Motsvarande utveckling uppvisar den forskning som primärt är inriktad mot 
offentlig planering och policy (Friedmann, 1987; Khakee, 1989; Karlqvist, 1990). 
 
Mottraditionen 
 
De klassiska skolbildningarna bygger som framgått på dikotomin 
formulering/implementering och intresset riktas främst mot formuleringen av 
strategin, mot strategi som konception eller plan. Mottraditionen däremot öppnar 
för att strategier kan uppkomma på andra sätt och har också i högre grad behandlat 
de realiserade strategierna. Mintzbergs välbekanta begrepp bygger just på 
distinktionen mellan strategi som plan och strategi som ett i efterhand konstaterat 
handlingsmönster, dvs. realiserad strategi. Om en organisation har en medvetet 
uttryckt och avsedd handlingsinriktning kallas den intenderad strategi. Om denna 
intenderade strategi också genomförs benämns den avsiktlig (deliberate). En 
intenderad strategi som inte blir implementerad benämns orealiserad. Om man i 
stället talar om framväxande strategi öppnas för möjligheten att strategier – i 
meningen mönster av handlingar och beteenden – kan formeras trots eller i 
avsaknad av en intenderad strategi. En realiserad strategi kan således antingen vara 
framväxande eller avsiktlig. Mintzberg och Waters (1985) hävdar att framväxande 
strategier kan ses som ett resultat av krafter i omgivningen och att skilda strategier i 
varierande grad uttrycker avsiktlighet eller framväxt. En helt och hållet avsiktlig 
strategi innebär avsaknad av inlärning och en rent framväxande betyder avsaknad 
av kontroll (Mintzberg, 1994). Ingetdera av extremalternativen förefaller rimligt; en 
strategi står alltid på två ben, ett avsiktligt och ett framväxande. 

Den klassiska ansatsens syn på hur strategier framkommer får inte stöd av 
den kunskap om hur strategiformeringsprocesser faktiskt går till som utvecklats 
under de två senaste årtiondena. Denna kunskap skulle kunna sammanfattas på 
följande sätt: 
 
This research tells us that strategy making is an immensely complex process involving the 
most sophisticated, subtle, and at times subconscious of human cognitive and social 
processes. We know that we must draw on all kinds of informational inputs, many of them 
nonquantifiable and accessible only to strategists who are connected to details rather than 
detached from them. We know that the dynamics of the context have repeatedly defied any 
efforts to force the process into a predetermined schedule or onto a predetermined track. 
Strategies inevitably exhibit some emergent qualities, and even when largely deliberate, 
often appear less formally planned than informally visionary. And learning in the form of 
fits and starts as well as discoveries based on serendipitous events and the recognition of 
unexpected patterns, inevitably plays a key role, if not the key role in the development of all 
strategies that are novel. Accordingly we know that the process requires insight, creativity 
and synthesis, the very things that formalization discourages {vår kursivering}. (Mintzberg, 
1994, s. 117)  
 

Den deskriptivt inriktade forskningen om strategi och strategiska processer 
skiljer sig avsevärt från det klassiska synsättet såväl i sina metoder och instrument, 
som i de förklaringar och rekommendationer som ges. Denna teoretiska tradition 
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betonar snarare lärande, handling och social interaktion än analys och planering. 
Strategiformering ses som en komplex, dynamisk process där moment som analys, 
planering och genomförande är mer otydliga och sammanvävda. Mänsklig insikt, 
kreativitet och syntes krävs för att strategier skall kunna växa fram genom aktörers 
handlingar. Strategerna, som inte nödvändigtvis behöver vara högsta ledningen, 
framställs som inbäddade i sociala och kulturella sammanhang. Deras intressen, 
kunskaper, värderingar och föreställningar får då betydelse för de nya handlings-
mönster som bildar de realiserade strategierna. En slutsats som kan dras av forsk-
ningsresultaten är att strategiutveckling inte handlar om att planlägga och 
systematisera världen med avseende på upprepning utan snarare bygger på 
människans förmåga att skapa mening i komplexa fält (jfr Elstrup Rasmussen, 
1994a).  

Ett ständigt aktuellt tema i litteratur om strategisk ledning (Finkelstein & 
Hambrick, 1996) och ledarskap i allmänhet (Bass, 1990) är vad ledare betyder, om 
de nu överhuvudtaget har någon betydelse, för organisatoriska processer och utfall. 
Vi redovisar inte den diskussionen utan antyder bara spännvidden i de svar som 
givits. Den populärt hållna managementlitteraturen (Kotter, 1988; Peters & 
Waterman, 1982) tenderar att framhäva ledarnas betydelse, men även andra 
(Normann, 1975; Pettigrew & Whipp, 1991; Whittington, 1989) argumenterar för 
att ledare påverkar sina organisationers strategi. Pfeffer (1977) däremot är exempel 
på en forskare som tvivlar på deras betydelse och som betonar de externa och 
organisatoriska begränsningarna på ledarskapet. 

Mottraditionen uppfattar strategiformering som en i grunden social process 
och därmed mer som en kollektiv än en individuell strävan. Den pågår i en social 
kontext där såväl makt- och inflytanderelationer, som andra typer av sociala band 
har betydelse. Som en konsekvens argumenterar flera forskare (Child, 1972; 
Finkelstein & Hambrick, 1996; Miles & Snow, 1978; Normann, 1975; Pettigrew, 
1992) för att strategisk ledning inte bara handlar om en enskild individ utan snarare 
om en grupp av ledande individer och att deras inbördes relationer är av betydelse. 
Ledningsgruppen har benämnts på olika sätt (kärngrupp, dominerande koaliton, 
”top management team”, inre cirkel), men poängen är att processernas komplexitet 
och sociala karaktär gör det rimligt att tänka sig att en koaliton eller grupp av 
ledande individer formeras. Sett ur en enskild individs synvinkel kan lednings-
gruppen ses som en del av den sociala inbäddningen. Viktiga frågor blir därmed: 
Vilket inflytande har ledningsgruppen på processen? Vad betyder dess samman-
sättning och interaktion för möjligheterna att formera en strategi? 

Vi delar det klassiska perspektivets antagande om att strategiprocessen kan ha 
avsiktliga och intentionella inslag, men skiljer oss i synen på individen, omgiv-
ningen och processen. Mottraditionens olika skolor skiljer sig åt när det gäller 
synen på individen och ledningsgruppen, men flera av dem ger ändå en mer 
realistisk bild av individen och omgivningen än den klassiska traditionen. Senare i 
arbetet (kap. 3-5) gör vi en fördjupad granskning av hur individen och agentskapet 
har behandlats inom strategiforskningen och relaterar detta till vår ansats. Redan 
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nu kan vi konstatera att trots att strategiforskningen ofta antar ett intentionellt och 
avsiktligt beteende, och att antal studier med kognitiv inriktning ökar, så har 
fortfarande relativt få empiriska studier ägnats åt aktörers föreställningsvärldar och 
hur de påverkar strategiska idéer och gemensamt agerande i strategiformerings-
processer. Detta beror delvis på de metodologiska problem som är förknippade 
med studiet av mentala dimensioner, men framför allt på de förenklade och 
deterministiska modeller av människan som används i organisations- och 
strategiforskningen. 

Den deterministiska traditionen har utsatts för en omfattande kritik – inte 
minst för oförmågan att hantera potentialen för mänskligt agentskap i förändrings- 
och förnyelseprocesser (Reed, 1988; Whittington, 1989; Tsoukas & Knudsen, 
2002). Tsoukas och Knudsen menar att det sistnämnda innebär ett dilemma för 
forskningen om strategisk ledning som bör föranleda en granskning av de 
filosofiska utgångspunkterna. Whittington utvecklar distinktionen mellan 
omgivningsdeterminism och handlingsdeterminism; två centrala begrepp i vår fortsatta 
diskussion. Han skiljer mellan inre och yttre former av begränsningar på en individ 
som båda leder till att endast en typ av handling är möjlig. Vid 
omgivningsdeterminism gör kontexten att endast en strategi är förenlig med en 
organisations överlevnad, medan begreppet handlingsdeterminism refererar till 
forskningens antaganden om de inre mekanismer som avgör hur en individ 
handlar. Antagandet om att människan alltid maximerar nyttan vid beslut är ett 
exempel. Whittington menar att ett äkta strategiskt val endast kan ske om 
människan varken är internt eller externt determinerad. Ett avståndstagandet från 
handlingsdeterminism riktar intresset mot ”mind”, meningsskapande och kognitiva 
processer och därmed mot det mentala som betydelsefull aspekt av agentskap och 
strategi. Som en konsekvens efterfrågas ett rimligare och mer utvecklat synsätt på 
människan som baseras på en syn på aktören som varken internt eller externt 
determinerad.  
 
Ett metateoretiskt och metodologiskt problem 
 
En förutsättning för att frågan om mänskligt agentskap i strategiska processer skall 
kunna behandlas är således lämpliga metateoretiska och metodologiska 
utgångspunkter. Strategi som akademiskt forskningsfält är tämligen ungt; 
detsamma kan inte sägas om de grundfrågor som är centrala problem i sociala 
förändringsprocesser. Här behandlar vi två av dem; relationen mellan individen 
och det överindividuella (gruppen, organisationen, samhället) och det metodo-
logiska problemet att studera intentionalitet. I avsnittet gör vi en första meta-
teoretisk positionering. 
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Ett samhällsvetenskapligt metaproblem 
 
Framstående filosofer och samhällstänkare har under århundraden diskuterat 
relationen mellan individ och samhälle. Skilda antaganden leder till olika uppfatt-
ningar om hur relationen bör hanteras. Vi gör inte här någon genomgång av den 
filosofiska debatten utan koncentrerar diskussionen till relationen aktör och 
struktur5 respektive det subjektiva och det objektiva – metaproblem som 
genomsyrar de flesta studier inom samhällsvetenskapen (Astley & Van de Ven, 
1983; Burrel & Morgan, 1979; Cuff & Payne, 1982; Elstrup Rasmussen, 1994a, b, 
c; Lukes, 1977; Lundkvist, 1984; 1987; Månsson, 1989; Rothstein, 1988; Van de 
Ven & Joyce, 1981). 
 
It emerges at a number of levels. At the most general, metaphysical level, it takes the age-
old form of the conflict between voluntarism and determinism: At the methodological, it 
emerges as a dispute between theoretical frameworks, explanatory paradigms or 
problematics over whether the historical ”subject” has or has not an ineradicable and 
perhaps crucial explanatory role. . . . It also underlies the division within contemporary 
sociology between, on the one hand, all those who are concerned to study social actors, 
their modes of constructing and negotiating social reality, and, on the other hand, those 
whose focus is upon systems and objective co-ordinates, on what Durkheim called ”social 
facts” . . . And at the most common sense and mundane level, the issue is simply this: to 
what extent and in what ways are social actors, whether individuals or collectivities, 
constrained to think and act in the ways they do? (Lukes, 1977, s. 3) 
 

Två paradigm dominerar den samhällsvetenskapliga forskningen. Utifrån 
olika filosofiska föreställningar betonas inom respektive paradigm antingen sociala 
system eller individer vid försök att förstå och förklara olika samhällsfenomen. 
Strukturansatserna, med rötter hos Durkheim, lyfter fram betydelsen av sociala 
strukturer när individers handlingar förklaras. Kännetecknande är den översocia-
liserade synen på människan och att objekt och sociala fakta står i centrum för en 
analys. Aktörsansatserna däremot, med sitt intellektuella arv från Weber 
(1983/1920), ser sociala fenomen som resultatet av intentionellt och meningsfullt 
mänskligt agerande. Pendeln svänger till den andra extremen och den 
undersocialiserade synen på människan (jfr Giddens, 1984). Individens handlingar 
och tolkningar dominerar då analysen av sociala fenomen. 

Inom organisationsteoretisk forskning finns motsvarande diskussion (jfr 
Astley & Van de Ven, 1983). Länge ses organisatoriskt beteende som ett resultat av 
opersonliga mekanismer som fungerar som yttre begränsningar för aktörer. Roller, 
inte individer, struktureras hierarkiskt för att uppnå gemensamma mål och 
handling analyseras därför utifrån sin plats och funktion inom ett socialt system. 
Förändring sker i form av anpassning till yttre omständigheter. Paradigmet har en 
tydligt deterministisk karaktär vilket gör att det har svårt att hantera förändring, 
och individen som handlande subjekt ges en mycket undanskymd roll. Under 

                                                      5 Innebär ställningstagandet att världen (omgivningen) har struktur. 
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1970-talet sker ett paradigmskifte från system- till handlingsteori (Reed, 1988)6 
samtidigt som organisationsteorin alltmer betonar betydelsen av individers 
tolkningar. Handling, individer och deras samspel, sociala konstruktioner, 
självständighet och val sätts i centrum. Organisationer ses som kontinuerligt 
skapade, bevarade och förändrade av aktörernas definition av situationen, och 
omgivningen uppfattas som en resurspool i stället för som en uppsättning 
begränsningar. Aktörer bestämmer subjektivt (enacts) omgivningen som kan 
utnyttjas och manipuleras. När intresset för handlingsteori ökar betonas det 
dynamiska och organiserings- och formeringsprocesser ges större betydelse. 

Båda paradigmen kritiseras i sin renodlade form. Struktur- och 
systemansatserna för att reifiera (Silverman, 1970) och besjäla organisationer 
(Johansson, 1990), som därmed framstår som något annat än mänskliga skapelser 
och som utom räckhåll för mänsklig påverkan. När organisationer tilldelas 
egenskaper som medvetande och vilja försvinner individen som aktör, och som 
Bhaskar (1989, s. 37) sammanfattar det ”there are … conditions, but no actions”. 
Aktörsansatser som förklarar sociala fenomen enbart med utgångspunkt i individen 
ger å andra sidan upphov till relativism och bortser från att värdet av egenskaper 
hos individen förutsätter en social kontext. Med Bhaskars ord är huvudkritiken att 
”there are actions, but no conditions”. Aktör och struktur, är ett grundläggande 
dilemma som hanteras genom att begreppen ställs mot varandra och där 
forskningen väljer att antingen lyfta fram den ena eller andra utgångspunkten. I sin 
renodlade form är ansatserna programmatiskt, men mera sällan i handling, på väg 
att upplösas (Rothstein, 1988).  

I debatten förekommer olika huvudståndpunkter. En ståndpunkt hävdar att 
det i grunden handlar om helt olika sätt att se på mänskliga aktörer och deras 
omgivningar (Burrel & Morgan, 1979; Bhaskar, 1989; Etzioni, 1988; Whittington, 
1989). De ontologiska antagandena bakom angreppssätten gör dem oförenliga, 
varför forskaren måste välja utgångspunkter för sin forskning och sedan hålla sig 
till dem. En annan argumenterar för att de kan förenas genom en dialektisk syntes 
där handling samtidigt uppfattas som beroende av aktör och struktur (Astley & 
Van de Ven, 1983). Bhaskar kritiserar denna modell utifrån huvudargumentet att 
relationen inte är dialektisk. Samhället finns där före individen och människan 
skapar därför inte samhället utan återskapar och transformerar det.  

Som andra forskare betonar också vi nödvändigheten att kombinera 
medvetna aktörer och deras inplacering i reellt existerande strukturer. För en mer 
realistisk forskning bör dock aktör-strukturdualismen upphävas. De vidgade 
referensramar för studier av strategi som vi tidigare argumenterat för, innebär att 
teorier från flera områden utnyttjas. Sztompka (1991) argumenterar för att varje 
form av eklekticism7 bör disciplineras och hållas samman av en uppsättning 

                                                      6 Sztompka (1991) beskriver en motsvarande förändring inom teoretisk sociologi. 
7 Eklekticism innebär att olika teorier läggs vid sidan av varandra på ett additativt sätt och 
gör anspråk på att utgöra något nytt. 
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gemensamma antaganden, grundläggande utgångspunkter och referensramar. En 
sann syntes kräver, menar Sztompka, att den integrerande ramen förbättras och att 
ensidigheten i aktör- och strukturdualismen överbryggas. Ett sammanhängande 
metateoretiskt perspektiv med utgångspunkter som upphäver dualismen under-
lättar en fruktbar syntes. Bhaskars (1989) transformatoriska modell för social 
aktivitet inom realistperspektivet, Giddens (1984) strukturationsteori och 
Sztompkas (1991) ”theory on social becoming” inom sociologin är teorier om 
social förändring och sociala processer som kan bidra till ett sådant.  

Gemensamt för dem är att sociala handlingar sker inom ramen för strukturer 
som, samtidigt som de är en förutsättning för handling, formas, omformas och 
upprätthålls av handlingar, ofta på ett sätt som varken är avsett eller insett. 
Teorierna fokuserar möjligheterna att förändra rådande handlingsmönster och 
sociala strukturer, men ger på förhand inte människan frihet att handla utan 
bindningar. Endast ett metateoretiskt perspektiv som inte determinerar individen är 
förenligt med idén om agentskap. Genom att ta individers kunskaper och förmågor 
på allvar och samtidigt erkänna sociala strukturers betydelse, erbjuder ovanstående 
teorier alternativa vägar till förståelse av social förändring. Teorierna kan 
därigenom bidra till att kasta nytt ljus på individen i strategiska processer. 
 
Att studera intentionalitet – ett metodologiskt grundproblem 
 
Vårt ställningstagande för ett metateoretiskt perspektiv som söker upphäva 
motsättningen mellan aktör–struktur och subjektiv–objektiv får också 
metodologiska konsekvenser. Samhällsvetenskapen studerar, till skillnad från 
naturvetenskapen, en verklighet som består av subjekt som handlar utifrån den 
mening som omgivningen har för dem; individer som har förmågan att välja och 
därmed handla på annat sätt. Ett problem är hur deras meningsskapande och 
intentionalitet skall hanteras metodologiskt. 

Ett vanligt sätt är att bortse från individens tolkningar och perspektiv, dvs. att 
bortse från meningsaspekten och att välja en objektiv referensram för arbetet 
(Schutz, 1964). Detta innebär att forskarens antaganden om människan och den 
sociala världen sätts i centrum. För att göra människors handlingar förståeliga 
konstruerar forskaren någon form av schema, ofta baserat på ett antagande om 
rationalitet, utifrån vilket handlingarna kan ges en rimlig innebörd. Nackdelen med 
tillvägagångssättet är att forskaren genom att använda ett sådant tvingar på 
aktörerna sin rationalitet. Klassiska exempel på detta tillvägagångssätt är 
antaganden om ”economic man” eller ”administrative man”. Forskarens 
beskrivning i objektiva ’ärliga’ termer är då det väsentliga (Schutz). 

Om vi däremot, som i denna studie, betonar förståelsen av socialt handlande 
bör aktörernas egna perspektiv och intentioner tydliggöras. Anknytning finns 
därmed till den intellektuella tradition som, inspirerad av Kant (1723 – 1803), söker 
förstå och förklara den sociala världen utifrån de inblandade aktörernas synpunkt 
(Blumer, 1969; Weber, 1983). En subjektiv referensram innebär att forskaren söker 
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kunskap om aktörens tolkningar och perspektiv genom att försöka leva sig in i 
aktörens föreställningsvärld för att förstå de subjektiva motiv som styr agerandet. 
Ett problemen med detta angreppssätt är intersubjektiviteten. Kan man lita på 
forskarens resultat? Hur vet man att det är aktörernas perspektiv och föreställ-
ningar som uttrycks och inte forskarens? 

En objektivitetsuppfattning som innebär att verkligheten kan beskrivas utan 
referens till observatören, hävdas knappast längre av någon. Samtidigt är det viktigt 
att reducera forskarens inflytande om det är aktörernas föreställningar och 
perspektiv som skall friläggas (jfr Porac & Thomas, 2002; Walsh, 1995). En till 
synes paradoxal slutsats blir att, om forskaren vill föra in de studerade individernas 
subjektivitet i forskningen, är det viktigt att använda metoder som reducerar 
forskarens inflytande när deras subjektivitet skall friläggas. 

Detta innebär en metodologisk utmaning. Med synen på strategiformering, 
som gemensam handling och som ett resultat av ”medvetna orienteringar inom ett 
fält av möjligheter och begränsningar” (Melucci, 1992, s. 41) och föreställningen att 
individer samtidigt som de interagerar med andra i en organiseringsprocess 
definierar handlandets möjligheter och begränsningar, blir individernas intentioner 
och orienteringar centrala aspekter på strategisk förändring. Med ställningstagandet 
att människan fungerar syntetiskt snarare än analytiskt följer att det behövs en 
metod som möjliggör att syntesen framträder och som samtidigt reducerar 
påverkan från forskarens subjektivitet. Den formella metod som används i denna 
studie gör detta genom att utnyttja språkets funktion som ett kognitivt instrument. 
Genom rigorös analys av naturligt producerad text friläggs syntesen som ett uttryck 
för individens definition av fältet av möjligheter och begränsningar (se kap. 8). 

Diskussionen lyfter fram individen som en aktör som varken är helt fri att 
handla eller helt determinerad. Ställningstagandet att förena aktör och struktur, 
tillsammans med idén att individen kognitivt fungerar syntetiskt och behovet av 
mer helhetsinriktade referensramar vid studier av strategi, innebär att vi behöver 
ett perspektiv för studier av individer och agentskap som anpassas till dessa 
ställningstaganden. 
 
Det konkreta tillämpningsområdet 
 
1970-talets industrikris demonstrerar konsekvenserna av beroendet av enstaka 
företag eller näringar i många kommuner. Arbetslösheten ökar och regionala 
obalanser sprider sig till alltfler områden samtidigt som statliga stödåtgärder och 
krispaket inte kan lösa de långsiktiga problemen. När effekterna blir tydliga 
organiserar sig aktörer från olika sektorer i lokala utvecklingsprojekt för att hantera 
omvärldsförändringar och främja lokal ekonomisk utveckling8. Avhandlingens 

                                                      8 Med lokal ekonomisk utveckling förstås "vitalisering av näringslivet, nyföretagande och/ 
eller ökad service och utveckling inom ett geografiskt begränsat område" (Carlsson, 1993, s. 
23). 
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konkreta forskning handlar om individer och strategiformering i två lokala 
utvecklingsprojekt som pågår i samhällen som vuxit fram med skogen som bas. I 
detta avsnitt antyder vi några genomgripande samhällsförändringar av betydelse för 
lokal ekonomisk utveckling (se också kap. 9). Vi diskuterar också kommunernas 
förändrade ansvar och avsnittet avslutas med att vi relaterar vår konkreta forskning 
om strategi till, främst den svenska, forskningen om lokal ekonomisk utveckling. 
 
Nya förutsättningar för näringsutveckling 
 
Naturresurser är historiskt basen för Sveriges ekonomiska utveckling och 
materiella välfärd. Kring de viktigaste råvaruresurserna byggs lokal industri upp 
och företagen är starkt kopplade till lokalsamhället genom lokalt ägande och lokala 
insatsvaror. Specialisering, stordrift, rationaliseringar, internationalisering och 
centralisering av ägandet ökar över tid avståndet mellan råvara, producent och 
konsument och minskar näringslivets förankring i lokalsamhället. Industriali-
seringen innebär också ökad betydelse för naturresurserna och dessa är fortfarande 
basen i många orters näringsliv och en betydelsefull del av vår ekonomi (Selstad, 
1988). 

Under 1900-talets sista decennier får en rad långsiktiga förändringar 
genomslag i ekonomi och samhälle. I stället för naturresurser betonas nu kunskap 
och information. Beteckningar som informations-, kunskaps- och tjänstesamhälle 
uttrycker nya dynamiska krafter i utvecklingen. Under denna period förlorar 
Sverige sin tätplats i den internationella ”tillväxtligan” och ökat stöd för nyliberala 
idéer bidrar till att relationerna mellan politik och marknad förändras, den svenska 
modellen ifrågasätts och den offentliga sektorn omprövas. Tjänster betyder 
alltmera och tjänstesektorns tillväxt innebär att den 1995 svarar för 70 procent av 
sysselsättningen i Sverige. Miljöfrågorna kommer nu på allvar in i debatt och 
politik och ”hållbar utveckling” blir ett accepterat begrepp. Den internationella 
trenden mot globalisering är tydlig också bland svenska storföretag, som genom 
utlandsinvesteringar och fusioner över nationsgränserna blir allt mindre nationella 
till sin karaktär. Genom medlemskapet i EU 1995 integreras Sverige politiskt och 
ekonomiskt i det europeiska samarbetet. Ny- och småföretagandet tilldrar sig ökat 
intresse och småföretagens roll i samhället omvärderas. 

Perioden från mitten av 1970-talet till mitten av 1990-talet analyseras i 
efterhand som en tid av strukturella kriser och omvandling i Sverige och 
omvärlden (jfr Schön, 2000). Krisen i världsekonomin efter oljeprischocken under 
1970-talet utvecklas, enligt detta perspektiv, till en internationell strukturkris som 
följs av ett skede av snabb omvandling under 1980- och 1990-talen. Kring 
elektroniken växer nya utvecklingsblock fram, med genomgripande konsekvenser 
för företag, branscher och samhällen. De personer och strategiska processer som 
står i fokus i vår empiriska studie ingår då i en omvandlingsprocess som innebär 
dramatiska förändringar, jämförbara med andra historiska kris- och 
omvandlingsperioder. 
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De långsiktiga utvecklingstendensernas konsekvenser för den lokala 
ekonomin kan sammanfattas i begreppet ökad sårbarhet, ekonomiskt och eko-
logiskt, men innebär också nya krafter i utvecklingen. Teknik som överbryggar 
avstånd i tid och rum, reducerade transaktionskostnader, informationens och 
kunskapens ökade betydelse är exempel på drivkrafter som bidrar till att nya sätt att 
organisera ekonomisk verksamhet växer fram. Nya affärslogiker utvecklas med 
ökade krav på flexibilitet och tätare interaktion mellan aktörerna i affärssystemen 
(Normann, 2001; Stevrin, 1991; Wikström & Normann, 1994). Under 
omvandlingsperioder minskar hinder och begränsningar i betydelse samtidigt som 
framtidsbedömningar är svårare att göra och effekterna av olika åtgärder mer 
osäkra. De lokala perspektiven har mindre enhetlighet än tidigare. Helt nya 
möjligheter att påverka och att välja strategiska inriktningar växer fram.  

Ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och näringsliv i näringsfrågor är 
under denna period oklar. Sysselsättningen uppfattades tidigare som näringslivets 
och statens uppgift, där staten påverkar genom expansion av offentliga utgifter och 
industri- och regionalpolitik. Situationen förändras i början av 1980-talet när det 
sker en decentralisering och kommunerna i praktiken får ett ansvar för den lokala 
sysselsättningen, som går längre än det formella (Hjern & Bergendahl, 1987; Pierre, 
1992). Den statliga näringspolitiken inriktas nu på att underlätta strukturell 
anpassning, något som upplevs som hotfullt av de kommuner som drabbas av 
strukturförändringarna. De börjar därför utveckla en egen näringspolitik. 

Svenska kommuner har av hävd en formellt stark ställning och är samtidigt 
centrala aktörer vid implementering av statliga åtgärder. När storkommuner bildas 
under 1960- och 1970-talet stärks det professionella kunnandet i kommunerna 
inom många områden (Pierre, 1992). I takt med det ökade ansvaret för 
näringspolitiken utvecklas den administrativa kapaciteten för kommunal 
näringspolitik under 1980-talet (Hjern, 1989). Rättsligt och formellt är den ett 
statligt ansvar och inte en primär kommunal uppgift. Kommunal näringspolitik 
faller inom den oreglerade delen av kommunernas verksamhet med få och 
generella statliga regler. Handlingsutrymmet i näringspolitiska frågor begränsas av 
kommunallagen och ett antal prejudicerande fall. Kommunerna får allmänt främja 
näringslivet genom åtgärder som att ordna industrimark och bygga industrilokaler, 
men får inte med bidrag gynna vissa företag mer än andra, med undantag för vid 
akuta sysselsättningskriser (Pierre). 

I en situation av arbetslöshet och företagsnedläggningar, och när 
kommunerna befarar att ekonomiska åtstramningar kommer att drabba den egna 
verksamheten, ökar efterfrågan på kommunala initiativ i näringslivsfrågor. När det 
finns osäkerhet om hur kommunernas näringslivsarbete skall bedrivas startas under 
1980-talet många, i regel lokalt initierade, utvecklingsprojekt. Kommunen och dess 
företrädare har inte sällan en central position i projekten, även om initiativen inte 
alltid uppstår där. Arbetet syftar till att minska lokalsamhällets sårbarhet och 
åstadkomma en bärkraftig ekonomisk utveckling och i projekten samverkar aktörer 
över samhällssektorer och formella organisations- och institutionsgränser. Statliga 
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och kommunala organ, privata företag och organisationer, politiker, företagare, 
tjänstemän och ”vanliga” medborgare deltar ofta i arbetet. 
 
Studier av lokal ekonomisk utveckling 
 
Under de senaste decennierna, med tyngdpunkten under 1980-talet, har en rad 
utredningar, forskningsrapporter och avhandlingar publicerats som med olika 
utgångspunkter och fokus behandlat lokal ekonomisk utveckling. Området 
intresserar forskare med olika ämnesbakgrund och ett antal större tvärveten-
skapliga studier har också genomförts. Dessa behandlar kommunerna och struktur-
omvandlingen (Melin et al., 1983; Melin, Alsén, Berger & Nilsson, 1984), lokal 
självtillit (Mårtensson, Alfredsson, Dahlgren & Graham, 1988), kommunerna och 
framtiden (Gidlund et al., 1988), utvecklingsförutsättningarna i en speciell region 
(Snickars, Hjern, Johansson, Lindmark & Åberg, 1989) och samverkan mellan 
lokala privata och offentliga aktörer för att stärka lokalsamhällets problemlösnings-
förmåga (Prahl, 1993). 

Ett flertal studier undersöker kommunernas näringspolitiska satsningar och 
aktiviteter och näringspolitikens framväxt, former och innehåll (Henning, 1983; 
Liljenäs & Sundin, 1984; Lindmark, 1984; SIND, 1984; Hjern & Bergendahl, 1987, 
Hjern, 1992; Pierre, 1992; Hudson, 1993). Lokala utvecklingsprojekt analyseras 
med fokus på den i utvecklingsarbetet ledande aktören; benämnd samhällsentre-
prenör (Westin, 1987). Andra studier behandlar de allmänna förutsättningarna för 
ekonomisk utveckling och/eller strategier i olika lokalsamhällen (Brunsson & 
Johannisson, 1983; Davidsson, Lindmark & Olofsson, 1994, 1996; Gabrielsson & 
Paulsson, 1985; Grahm, 1988; Gustafsson, 1986; Hjalager & Lindgaard, 1984; 
Holm & Pitkänen, 2000; Johannisson & Spilling, 1986; Larsson, 2000; Spilling, 
1985; Wahlström, 1984). 

I studier av lokal ekonomisk utveckling utnyttjas bara undantagsvis (t.ex. 
Sundin, 1980; Öström, 1979) traditionell utvecklingsteori på ett mer systematiskt 
sätt. Något som kan förklaras både av utvecklingsteoriernas inriktning och 
forskarnas ämnesbakgrund och forskningsintresse. Utvecklingsteorierna är starkt 
influerade av nationalekonomisk teori med en inriktning på samhälleliga strukturer, 
världsekonomins utveckling etc. (jfr Blomström & Hettne, 1981). Övergripande 
(globala) strukturer antas forma utvecklingen på lokal nivå enligt någon given logik. 
Mänskligt agentskap finns knappast med i bilden utan det är en underförstådd 
”homo œconomicus” som dominerar scenen. Detta gör inte teorierna särskilt 
lämpade som förklaringar till lokal ekonomisk utveckling om, som i merparten av 
de ovan nämnda studierna, förklaringar också söks i agerande och organiserings-
processer på lokal nivå. 

Vissa utvecklingsteoretiskt inspirerade idéer har dock haft stor 
genomslagskraft i forskningen om lokal ekonomisk utveckling. Galtungs arbeten 
(t.ex. 1980) har varit viktiga inspirationskällor när forskarna försöker tillämpa 
självtillitstankegångar, ursprungligen utvecklade för nationer, på lokal och regional 

19



 

nivå. Friedmann och Weaver (1979) som diskuterar relationen mellan territoriellt 
och funktionellt verkande krafter i utvecklingen och territoriella självtillitsstrategier 
är ett annat centralt arbete. Ytterligare ett återkommande tema i forskningen med 
relevans för lokal utveckling är den ökande sammanflätningen av de privata och 
offentliga sfärerna i det moderna samhället. Fenomenet benämns på olika sätt – 
förhandlingsekonomi (Hernes, 1978), organisationsekonomi (Lundin & Svarfvar, 
1983), lokal politisk ekonomi (Pierre, 1992) – när dess innebörd och konsekvenser 
behandlas. 

Självfallet har forskarnas ämnesbakgrund i hög grad präglat deras perspektiv- 
och problemval. Kulturgeografer inriktar sig på regionala balansproblem, 
industristrukturens förändring och glesbygdens problem. Statsvetare undersöker 
relationerna mellan stat och kommun, förhandlingsekonomins sätt att fungera och 
uppbyggnaden av kommunal kapacitet för att hantera näringslivsfrågor. Företags-
ekonomer slutligen intresserar sig främst för företagen och företagarnas roll i den 
lokala ekonomiska utvecklingen, relationerna mellan den lokala miljöns egenskaper 
och företagens utveckling, den industriella dynamiken samt organiserings-
processerna. 

Strategiteori är ett centralt fält inom organisationsforskningen och vi 
använder området lokal ekonomisk utveckling för att konkretisera vårt teoretiska 
huvudproblem, mänskligt agentskap i strategiformeringsprocesser. Ett viktigt 
antagande är att agerandet lokalt har betydelse för samhällsutvecklingen och, 
relaterat till detta, ett intresse för hur handlingsmöjligheterna för aktörer kan 
gestaltas. Detta antagande gör också flertalet av ovan nämnda forskare. Ytterligare 
en utgångspunkt som vi delar med många av studierna är synen på aktören som 
inbäddad i ett komplext sammanhang. Aktörerna agerar inte bara som kalkylerande 
individer i ekonomiska transaktioner utan ingår i ett vidare sammanhang av sociala 
relationer och nätverk som påverkar både deras mål och medel (Granowetter, 
1985). En viktig konsekvens av detta synsätt blir att vad som skall uppfatta som 
rationellt och effektivt avgörs av lokala kriterier och inte av någon övergripande 
rationalitetsnorm.  

Studien kan som en bieffekt ändå komplettera forskning om lokal utveckling i 
några avseenden. Tidigare studier klassificerar olika slags lokala utvecklings-
strategier. Däremot är det ovanligt att, som i detta arbete, genomföra processtudier. 
Åtminstone ett par arbeten där organiseringsprocessen utgör analysenheten bör 
dock nämnas. Det ena är en avhandling i företagsekonomi som undersöker den 
handlingslogik som utvecklas i interaktionen mellan de aktörer som utformar 
näringspolitiken (Söderholm, 1991) och det andra en avhandling i statsvetenskap 
om lokal ekonomisk utveckling som policyskapande (Carlsson, 1993). Även 
Steinthorsson (1995) har beröringspunkter med vår studie. Hans syfte är att 
utveckla en differentierad teori om strategisk ledning i mellansektorsorganisationer, 
dvs. att uppmärksamma det som är specifikt för dessa. I vår studie har 
mellansektorsorganisationerna och de strategiska processerna en annan roll. De 
används som ett uttryck för och exempel på ett generellt problem, och vår 
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ambition är att ge ett bidrag till en mer generell teori om strategisk ledning. De tre 
senast nämnda arbetena saknar dock beskrivning och analys av de mänskliga 
aktörerna, deras föreställningar, handlingar och agentskap, något som är centralt i 
vårt arbete. Beröringspunkter finns även med ovan nämnda studie av samhälls-
entreprenörer som också har fokus på enskilda individer och deras roller i 
processerna. Däremot skiljer vi oss från denna i ansats och teoretiskt perspektiv, 
och genom att vi inte fokuserar bara en enskild aktör utan också flera strategiska 
aktörer och deras interaktion.  
 
Studiens problem och syften 
 
Ett genomgående tema i den tidigare framställningen är att kunskapen om 
strategen och de ledande aktörerna i strategiska processer är bristfällig. Ur den 
inledande konkreta frågan om hur det kommer sig att vitt skilda strategier 
utvecklas i två miljöer trots deras strukturella likhet föddes en rad reflektioner, 
teoretiska studier och en förstudie. Framställningen har visat på en grundläggande 
paradox i strategiforskningen. Trots antagandet om intentionellt och avsiktligt 
beteende har mänskligt agentskap och individen som förändringskraft getts 
begränsad uppmärksamhet. Även om antalet studier med kognitiv inriktning ökar 
har få empiriska studier ägnats de strategiska aktörerna och deras föreställnings-
världar, och hur de samspelar med de strategier som formeras. I och med detta 
saknas väsentlig kunskap om individen i strategiska processer.  

Med utgångspunkt från en diskussion av olika skolor inom strategiforsk-
ningen kritiseras den klassiska traditionen för dess alltför förenklade antaganden 
om individen. Det universella rationalitetsantagande som görs leder till en 
determinerad individ och forskningen ger därför inte utrymme för mänskligt 
agentskap. Individen som handlande subjekt med förmåga att handla på annat sätt 
får en undanskymd plats. Om intentionen inte är à priori given måste den i stället 
undersökas och tillåtas variera mellan människor. Individens föreställningar och 
tolkningar (perspektivet), intressen, kunskaper och värderingar är då av intresse. 
Ett antagande om att människan kognitivt fungerar syntetiskt i stället för analytiskt 
får också det konsekvenser för hur vi kan förstå handling och strategi. En är att 
individernas föreställningsvärldar uttrycker deras perspektiv i form av personligt 
formade och sammansmälta begrepp (syntes) och därmed de mentala förutsätt-
ningar som individernas handlingar vilar på. 

Mottraditionens syn på individen är varierande, men flera av skolorna har 
ändå mer realistiska antaganden om individen. Individens sociala inbäddning och 
relationer till andra inom en ledningsgrupp lyfts exempelvis fram. Vanligen betonas 
emellertid endast några av strategins dimensioner och den mänskliga agenten 
tenderar att försvinna. Vi argumenterar därför för att agent och individ ges en 
självständig plats bland strategins dimensioner och för att komplexiteten hanteras 
genom mer helhetsinriktade referensramar. Få studier följer också longitudinellt 
och praxisnära processerna i realtid. Kunskapen om de individer som agerar 
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tillsammans i en ledningsgrupp och hur deras interaktion, i samspel med kontexten 
över tid, inverkar på strategiska processer är därför fortfarande ofullständig. Mer 
helhetsinriktade och omfattande teoriramar sätter samtidigt de metateoretiska 
utgångspunkterna i fokus. Mänskligt agentskap förutsätter en individ som varken 
är internt eller externt determinerad och att människan kan handla efter egna val. 
Ett perspektiv med inriktning på agentskap förutsätter därför att aktör och struktur 
syntetiseras som aspekter av en och samma helhet. 

Argumentationen i avhandlingen byggs sålunda kring tre huvudlinjer. En 
första är att strategiska processers komplexitet skall hanteras och inte reduceras 
och att diskussion av strategiska processer bör ske inom ett perspektiv som också 
inkluderar agenten som viktig dimension. En andra är att det dominerande 
analytiska paradigmet inte är tillräckligt för att förstå och förklara handling. 
Antagandet om att människan fungerar syntetiskt, dvs. har en syntetiserande 
förmåga som kan utveckla begrepp om världen, pekar på föreställningarnas och det 
strikt personligas betydelse i strategiska processer. En tredje argumenterar för ett 
metateoretiskt perspektiv som löser upp forskningens aktör och strukturdualism 
och som inte fullständigt determinerar individens handlingar. Ett perspektiv som 
bygger på ovanstående utgångspunkter kan möjliggöra nya svar på frågor som: Hur 
och varför framträder strategier på det sätt som de gör? Vilken betydelse har 
individen? Hur inverkar ledningsgruppens sammansättning och interaktion på 
möjligheterna att formera en strategi? Kan idén om mänskligt agentskap bidra till 
bättre förståelse av drivkrafterna bakom strategiska processer? Mot bakgrund av 
ovanstående formulerar vi problemet som: Vad betyder enskilda individer, deras 
föreställningar och handlingar i strategiska processer?  

Problemet och argumentationslinjerna ovan innebär att de metateoretiska, 
teoretiska och metodologiska idéerna och redskapen behöver utvecklas ytterligare. 
Ett utvecklat perspektiv och en förändrad ansats skall göra det möjligt att, utifrån 
våra argumentationslinjer ovan, förklara de strategiska formeringsprocesserna och 
deras utfall på ett sätt som kompletterar andra ansatser. En förutsättning är att per-
spektivet tillåter agentskapet att framträda. Vi behöver också genomföra konkreta 
studier av strategiska formeringsprocesser. Målet med studien är att bidra till en 
teori om strategisk ledning genom att särskilt uppmärksamma vad de ledande 
strategiska aktörerna, deras föreställningar och interaktion betyder i strategiforme-
ringsprocesser.  

Huvudsyftet är att, med fokus på individer och ledningsgrupp, förklara hur 
och varför strategier framträder på det sätt som det gör genom att lyfta fram några 
krafter och mekanismer som driver processerna. Huvudsyftet kan specificeras i 
följande delsyften:  

Att utveckla ett sammanhängande perspektiv för studiet av mänskligt 
agentskap. Detta implicerar ett val av lämpliga metateoretiska och metodologiska 
utgångspunkter, men också en granskning av strategiforskningens bidrag till 
kunskapen om individen i strategiska processer utifrån idén om agentskap. 
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Att tillämpa perspektivet på några strategiska förändringsprocesser vid lokal 
ekonomisk utveckling. Speciellt diskuteras den inverkan som individens föreställ-
ningar och ledningsgruppens interaktion kan ha för strategiformeringen. 
 
Disposition 
 
Vårt sätt att skriva och disponera avhandlingen speglar vårt sätt att se på forskning. 
Forskning handlar inte bara om att välja och använda redan färdigutvecklade 
perspektiv för att skapa kunskap till praktiken. Forskning innebär också att 
utveckla idéer, begrepp och teorier som bättre fångar verkligheten i dess olika 
skepnader. Bhaskar använder sig av skulptrisens arbete som metafor för att 
beskriva forskarens arbete. En skulptris utnyttjar ett material som gradvis formas, 
omformas och utmejslas med hjälp av olika verktyg för att skapa den figur som är 
målet för arbetet. Varje led i arbetet bygger på föregående led. Inte heller inom 
forskningen skapas teorier ur tomma intet utan forskaren formerar sin produkt ur 
det material och med de hjälpmedel som hon förfogar över. Forskarens situation 
kan uttryckas på följande sätt: 
 
Thus in science the raw materials used in construction of new theories include established 
results and half-forgotten ideas, the stock of available paradigms and models, methods and 
techniques of inquiry, so that the scientific innovator comes to appear in retrospect as a 
kind of cognitive bricoleur. (Bhaskar 1989, s. 34) 
 

Citatet ovan uttrycker hur vi uppfattar att vårt arbete vuxit fram. Embryot till 
det arbete som presenteras är en idé att studera individers handlingsutrymme vid 
lokal näringsutveckling. Denna har allt eftersom formats, omformats, begränsats 
och utvidgats till dess den fått den form som vi nu väljer att presentera. Arbetet 
har inneburit flera parallella processer, uppehåll och revideringar fram till arbetets 
slutliga resultat. Trots detta upplever vi i efterhand att de bärande idéerna, ofta på 
ett tämligen intuitivt sätt, har funnits med från start. Mycket har handlat om att ge 
det intuitivt förstådda en riktning och ett innehåll genom att söka efter och lägga 
ihop befintliga teorier och resultat till en föreställning, som gör att vi kan betrakta 
det av oss studerade huvudproblemet – individer i strategiformeringsprocesser – 
på ett nytt sätt.  

Avhandlingen behandlar ett fält där olika ansatser existerar sida vid sida. 
Detta innebär att det material som vi redovisar kan uppfattas på olika sätt. Vi gör 
en granskning av fältet och utnyttjar kunskap från olika håll för att utveckla ett 
perspektiv. Delar av den forskning som vi diskuterar bygger på andra traditioner 
och den redovisar sällan sina metateoretiska utgångspunkter. Studien skall förstås 
inom ramen för vårt perspektiv, men vi vill också kommunicera med forskare med 
andra utgångspunkter, varför vi försöker att tydligt argumentera för och redovisa 
våra utgångspunkter. Vi använder också metateorierna som ett sätt att disciplinera 
den teoretiska diskussionen. 
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Studiens fortsatta disposition är organiserad runt fyra huvuddelar (se fig. 1:2) 
med olika funktioner i en helhet där varje del har betydelse i sig och representerar 
olika aspekter av det formulerade huvudproblemet.  Vi diskuterar avhandlingens 
teoretiska huvudproblem i två steg. I det första behandlar vi det samhällsveten-
skapliga huvudproblemet att förena aktör och struktur, ett problem som också 
finns inom strategiforskningen. I kapitel 2 presenterar vi den kritiska realismen 
som en del i vårt perspektiv och kombinerar den med andra tankegångar till en 
metateoretisk föreställning som vägleder våra fortsatta ställningstaganden. Målet är 
att integrera metateori och teori till ett perspektiv för studiet av individer i strate-
giska processer. I det andra steget granskar vi i kapitel 3-5 den kunskap om individ 
och strategi som organisations- och strategiforskningen kan bidra med. I kapitel 3 
lyfter vi fram några klassiska studier och deras sätt att behandla individerna. I 
kapitel 4 undersöker vi vad den framväxande kognitiva organisationsforskningen 
har att bidra med och i kapitel 5 reflekterar vi över några processtudier som dels 
har likheter med vår studie, dels är viktiga inspirationskällor. Här behandlas några 
centrala verk av kontextualisterna tillsammans med en av få strategistudier som har 
en uttalad utgångspunkt i kritisk realism. Med stöd i granskningen utvecklar vi ett 
sammanhängande perspektiv för studier av agentskap och strategiformerings-
processer i kapitel 6. Där integrerar vi begrepp och ställningstaganden till ett 
abstraherat perspektiv. Perspektivet skall ses både som ett bidrag och som ett 
hjälpmedel vid den konkreta forskningen. 

Den föreställning som utvecklas ställer krav på metoder som är konsistenta 
med våra idéer och begrepp. I kapitel 7 redovisas våra viktigaste val och redskap i 
forskningsprocessen. Kapitlet argumenterar för abstrakt och konkret forskning 
som två parallella processer och för att processtudier i realtid är lämpliga vid 
forskning om individer och strategi. Dessutom redogör vi för hur vi konkret gått 
tillväga. Kapitlet avslutas med att vi diskuterar de strategier som vi använder för att 
skapa mening i den processinformation som samlats in. I kapitel 8 presenterar vi 
och argumenterar för den metod som vi valt för att fånga och representera 
föreställningar. Perspektivet och våra metodologiska ställningstaganden utvecklas 
till en syntetisk och handlingslogisk ansats på strategi. 

Den konkreta forskningens processtudier med tonvikt på organisering och 
aktiviteter redovisar vi i den tredje delen. Vi följer två projekt för lokal ekonomisk 
utveckling i kommunerna Västskog och Östskog och dokumenterar processerna 
under mer än ett decennium, varav åtta år i realtid. Projekten äger rum under en 
period som innebär omfattande omvandling. Vi inleder därför med att i kapitel 9, 
karakterisera den allmänna ekonomiska utvecklingen och också några 
institutionella och strukturella förutsättningar för aktörernas handlingar. Kapitel 
10-13 rekonstruerar de händelser, handlingar och aktiviteter som växer fram över 
tid och presenterar de viktigaste individerna i projekten. De båda processerna är 
indelade i vardera två perioder. 
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Figur 1:2 Avhandlingens disposition 
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I den avslutande delen är syftet att med speciell tonvikt på individers 
betydelse, förklara hur och varför strategier framträder som de gör och att belysa 
några mekanismer och krafter i processerna. Vi demonstrerar därför hur de 
begrepp och samband som vi tidigare utvecklat operationaliseras och ges ett 
konkret innehåll. Kapitel 14 presenterar den analysmodell som används som en 
strategi för att skapa mening i vår processinformation och hur vi går till väga när vi 
använder den i vår analys och tolkning. Kapitel 15-16 lyfter fram de viktigaste 
individerna genom att presentera korta biografier och en formell analys av deras 
föreställningar. Vi jämför också deras tänkesätt och speglar dem i strategin, 
uppfattad som ett underliggande mönster i handlingarna, och reflekterar över vad 
sammansättningen av ledningsgruppen kan betyda för strategiformeringen. Vi 
diskuterar processerna och hur olika sociala system och strukturer kan inverka på 
dessa. I avhandlingens avslutande kapitel 17 och 18 drar vi ihop trådarna genom att 
jämföra processerna och demonstrera några mekanismer som inverkar på 
strategiformeringen och antyda under vilka förhållanden som mekanismerna kan 
utlösas. 
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Kapitel 2 Agentskapets metateori 
 
 
 
I detta kapitel presenteras realistperspektivet eller, som det också kallas, den 
kritiska realismen som är en del av vår metateoretiska utgångspunkt. I diskussionen 
utnyttjas även andra arbeten (t.ex. Giddens, 1984; Sztompa, 1991) som tillhör 
samma metateoretiska utvecklingslinje – agentskapsteori. Efter en diskussion av 
perspektivets grundantaganden fördjupas speciellt synen på samhället respektive på 
människan, hennes föreställningar och handlingar. Kapitlet avslutas med att den 
tidigare diskussionen sammanlänkas med avhandlingens huvudproblem, agentskap 
och strategiformering. 
 
Den kritiska realismen 
 
Den vetenskapsfilosofiska debatten inom samhällsvetenskapen under de senaste 
hundra åren beskrivs av Bhaskar (1989) som en historisk gungbräda med pendling 
fram och tillbaka mellan två positioner; naturalist- respektive antinaturalist. 
Debatten har sin grund i frågan om i vilken utsträckning samhället kan studeras på 
samma sätt som naturen. Inom naturalistpositionen har den positivistiska 
traditionen dominerat, medan antinaturalismens förespråkare främst har funnits 
inom den hermeneutiska traditionen. Den sistnämnda har framhållit särdragen vid 
studier av mänskligt medvetande, kultur och samhälle grundade i tanken om en 
radikal skillnad i ämnesinnehåll. 

Realistperspektivet (Archer, Bhaskar, Collier, Lawson & Norrie 1998; 
Bhaskar, 1978, 1986, 1989; Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson, 1997; 
Djurfeldt, 1996; Harré, 1979, 1983; Sayer, 1992) utvecklas som en icke-positivistisk 
naturalism som delar vissa av den positivistiska respektive den hermeneutiska 
traditionens utgångspunkter, men förkastar andra. Fortsättningsvis diskuteras de 
viktigaste likheterna och skillnaderna mellan samhällsvetenskapens och naturveten-
skapens studieobjekt och några av konsekvenserna för samhällsvetenskaplig 
kunskapsbildning och praktik. 
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Grundantagande 
 
Det finns enligt realismen en väsentlig enhetlighet i metod mellan natur- och 
samhällsvetenskapen, men det finns också betydande skillnader som har sin grund i 
verkliga olikheter i ämnesinnehåll. Kritiken av positivismen sammanfattar Bhaskar 
(1989, s. 21) på följande sätt: 
 
The positivist tradition is correct to stress that there are causal laws, generalities, at work in 
social life. It is also correct to insist (when it does) that these laws may be opaque to the 
agent's spontaneous understanding. Where it errs is in the reduction of these laws to 
empirical regularities, and in the account that it is thereby committed to giving of the 
process of their identification. For in the absence of spontaneously occurring, and given 
the impossibility of artificially creating, closed systems, the human sciences must confront 
the problem of the direct scientific study of phenomena that only ever manifest themselves 
in open systems – for which orthodox philosophy of science with its tacit presupposition 
of a closure, is literally useless. 
 
Realismen accepterar att det finns kausala lagar och generalitetet som människor 
inte nödvändigtvis behöver ha en omedelbar förståelse av. Däremot kritiseras idén 
att dessa lagar antas ha formen av empiriska regelbundenheter och att forskningens 
uppgift ses som att registrera eller förkasta empiriska invarianter. Att samhällsve-
tenskapen alltid studerar fenomen i öppna system gör detta sätt att se på kausalitet 
olämpligt. Bhaskar (1989, s. 21) relaterar sig också till den hermeneutiska 
traditionen: 
 
The hermeneutical tradition is correct to point out that the social sciences deal with a pre-
interpreted reality, a reality already brought under concepts by social actors, that is, a reality 
already brought under the same kind of material in terms of which it is to be grasped 
(which is the only possible medium of its intelligibility). So that to put it crudely, the human 
sciences stand, at least in part, to their subject-matter in a subject-subject (or concept-
concept) relationship, rather than simply a subject-object (or concept-thing) one. It is also 
correct to insist upon the methodological significance of this difference. Where it errs is in 
a reduction of social science to the modalities of this relationship, and its consequent 
failure to situate, through the possibility of reference to aspects of reality at once social and 
inadequately conceptualised, the possibility of rationally defensible conceptual criticism and 
change, most fully in the development of the concept of ideology. 
 

Hermeneutikens viktigaste bidrag är att den har belyst det begreppsliga i 
forskningen (Bhaskar, 1983). Samhällsvetenskapen skiljer sig från naturveten-
skapen genom att den studerar en verklighet som redan är tolkad och därmed 
meningsfull. Människan reflekterar, till skillnad från träd och stenar, över samhället 
och sina handlingar; hon har ett socialt medvetande (mind) som kan ta många olika 
former, allt ifrån sunt förnuft och praktiska diskurser till filosofiska och teoretiska 
diskurser (Sztompka, 1991). 

Samhällsvetenskapen innebär därför en dubbel hermeneutik som har 
metodologiska konsekvenser (Giddens, 1976). Å ena sidan kan forskaren inte 
bortse från de kategorier som används av de sociala aktörerna i deras praktiska 
verksamhet, å andra sidan införlivas ofta samhällsvetenskapens begrepp i sociala 
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aktörers föreställningsvärld och påverkar deras verksamhet. Varje teori kan därför 
ha direkta konsekvenser i samhället. Samhällsvetenskapen är intern i förhållande till 
sina objekt; forskare och studieobjekt hör till samma värld. Dessutom görs utsagor 
om observationer alltid med hänvisning till en uppsättning explicita eller implicita 
teorier. Data är alltid teoriladdade och det gör att de är föremål för omtolkning och 
förändras med vår kunskap. Den naturalistiska traditionen har närmast uppfattat 
den dubbla hermeneutiken som ett problem, tenderat att ignorera den och sett 
sociala fenomen som om de existerade oberoende av tankarna om dem. 
Företrädare för antinaturalistpositionen har däremot fokuserat medvetandet, 
värderingar, föreställningar, skäl och handlingens mål och, med uppenbar risk för 
relativism, tenderat att försumma medvetandets ’objektiva rötter’ (Sztompka, 
1991). Konsekvensen kan då bli att referensramar och perspektiv inte bara 
uppfattas som om de påverkar vad vi ser utan också som om de producerar det. 

Realistperspektivets företrädare ser, i likhet med Popper (1961), samhälls-
vetenskapens interna access till studieobjekten inte som ett problem utan som en 
kognitiv möjlighet (Bhaskar, 1989; Outhwaite, 1983a; Sayer, 1992; Sztompka, 
1991). Problemet med relativism löses ontologiskt genom antagandet om att 
världen existerar oberoende av vår kunskap om den. I vetenskapen bör man därför 
strikt skilja mellan begrepp, modeller och teorier (transitiva objekt) och de verkliga 
enheter som bildar den naturliga och sociala världen (intransitiva objekt). 
Vetenskapen formulerar beskrivningar av verkligheten och försöker i dessa 
beskrivningar uttrycka dess väsentliga egenskaper. 

Hermeneutikens misstag är att den har hållit fast vid den empirismens 
ontologi och därmed föreställningen att det begreppsliga tillsammans med det 
empiriska uttömmer verkligheten (Bhaskar, 1983). Därmed förbises möjligheten av 
verkliga men icke-empiriska förhållanden och även möjligheten att uppfattade 
fenomen i sig själva i något väsentligt avseende kan vara falska. Om vetenskapens 
uppgift bör vara att frilägga de mekanismer och strukturer som genererar händelser 
är empirismens inriktning på den kunskap som förmedlas genom sinnesintryck 
otillräcklig. 

Centrala antaganden i kritisk realism är att världen är differentierad och 
stratifierad och detta får konsekvenser för synen på vetenskapens uppgift och 
därigenom också på teoriutveckling och förklaring. Differentiering innebär att 
verkligheten antas bestå av tre ontologiskt skilda domäner (se fig. 2:1). En, det 
reellas domän, består av strukturer och mekanismer som kan generera händelser. 
Det faktiskas domän omfattar händelser oavsett om de observeras eller ej. Det 
empiriskas domän består av händelser som observeras. Dessa tre verklighetsnivåer 
står i ett inbördes förhållande samtidigt som de inte är möjliga att reducera till 
varandra. Exempelvis kan strukturer motverka varandra så att inga observerbara 
händelser genereras. Ovanstående innebär att realismen accepterar att icke-
empiriska enheter som naturvetenskapens magnetfält och samhällsvetenskapens 
sociala strukturer kan ha en verklig existens. 
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 Reell domän Faktisk domän Empirisk domän
Mekanismer X   
Händelser X X  
Erfarenhet X X X 

 
Figur 2:1 Ontologiska antaganden.  
(Källa: Bhaskar, 1978, s. 13, vår översättning). 

 
Antagandet om att världen är stratifierad innebär att den är indelad i skilda 

och hierarkiskt ordnade strata. En grov indelning är i fysikaliska, kemiska, 
biologiska, psykologiska och sociala strata. Frågan om hur olika strata skall ordnas i 
förhållande till varandra diskuteras emellertid ständigt (Danermark et al., 1997)1. 
Samhällsvetenskapens objekt skiljer sig i vissa avseenden från dem som studeras 
inom naturvetenskapen, men också de har sin grund i naturen och är relaterade till 
den på många olika sätt. Naturen är en nödvändig förutsättning för samhället, 
eftersom det mänskliga och sociala livet är ensidigt beroende av den för sin 
överlevnad (Sztompka, 1991). 

Sociala och mänskliga fenomen är emellertid inte möjliga att helt reducera till 
natur och naturlagar (Bhaskar, 1986). Å ena sidan har såväl den sociala verkligheten 
som mänskliga aktörer en materiell dimension och är därmed alltid relaterade till 
naturen. Individnivån byggs exempelvis upp från underliggande strata (t.ex. 
biologiska). Å andra sidan har både mänskliga aktörer och sociala fenomen 
egenskaper som är emergenta2 i förhållande till naturen. Exempelvis kan 
människans förmåga att tänka inte reduceras till neurofysiologi. Viktiga insikter i 
perspektivet är att krafter och mekanismer som förklarar ett visst stratum ofta 
återfinns på en underliggande nivå, men också att icke-reducerbara (emergenta) 
sådana kan komma till på varje ny nivå. Det sociala är också exempel på ett stratum 
som inbegriper mekanismer från underliggande strata, men som också utvecklar 
egna. Danermark et al. (1997) exemplifierar med att biologiska mekanismer 
producerar människor av två kön, och att sociala mekanismer gör att människor 
har skilda positioner i sociala könsrelationer i samhället.  
 
Kausalitet och förklaring  
 
I sättet att uppfatta kausalitet skiljer sig realismen från empirismen på ett 
avgörande sätt. Empirismen ser, i princip, kausalitet som statistiska relationer 
mellan observerade och oberoende händelser och som konstanta konjunktioner 

                                                      
1Vi väljer här att bortse från denna debatt, som inte har någon omedelbar betydelse för vår 
fortsatta diskussion. 
2 Fenomenen kan därmed betecknas som stratifierade. Emergens: Uppkomsten av något 
nytt; objekt som är sammansatta av andra objekt så att nya strukturer, krafter och 
mekanismer uppstått. (Danermark et al. 1997) 
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mellan dem. Humeansk kausalitet kan illustreras med en biljardboll som slår mot 
en annan. Sammanstötningen följs av en rörelse hos den andra bollen och enligt 
detta synsätt orsakar sammanstötningen rörelsen. I biljardspelet sätts första bollen i 
rörelse av stöten från en kö. Följaktligen orsakas egentligen sammanstötningen och 
den andra bollens rörelse av biljardspelaren. Konsekvensen av att acceptera det 
Humeanska synsättet blir en kausalteori som hör ihop med en deterministisk och 
mekanistisk människosyn. (Harré & Secord, 1972) 

Detta angreppssätt på kausalitet leder till flera svårigheter. Ett problem är att 
det förutsätter slutna system. Det vanliga i både den naturliga och sociala världen 
är att händelser inträffar i öppna system och att händelser snarare är konjunktioner 
av en mångfald tendenser. Ett annat problem med empirismens syn på kausalitet är 
att den inte ger en rimlig förklaring till mänskligt agentskap (Harré & Secord, 1972; 
Outhwaite, 1983b). Inom realistperspektivet analyseras öppna system som arenor 
för en mängd tendenser med olika och ofta motstridande inriktning. Konse-
kvensen blir att regelbundenheter i händelser är ett både onödigt och otillräckligt 
villkor för att identifiera kausalitet. Orsaker handlar om vad som får något att 
hända, vad som producerar, skapar eller genererar något. I stället för kausala 
relationer mellan diskreta händelser betonas inom realistperspektivet objekts och 
relationers generativa mekanismer och sätt att handla och fungera (se fig. 2:2). 

 Kausala förmågor (powers) och benägenheter (liabilities) existerar i objekten 
och de sociala relationer och strukturer som de bildar. Mellan ett naturligt eller 
socialt producerat objekts natur och dess kausala förmågor finns en intern och 
nödvändig relation. Ett flygplan kan flyga i kraft av sin konstruktion, en människa 
kan tänka, tala, arbeta och hon är också mottaglig för temperaturer, grupptryck etc. 
Om kausala förmågor kommer att resultera i händelser är däremot kontingent3. 
Förmågor och benägenheter ska uppfattas som att objektet tenderar att verka på 
ett visst sätt. Relationen mellan förmågorna och effekterna är inte bestämd utan 
extern och tillfällig. Att en person inte arbetar kan exempelvis bero på att det inte 
finns något arbete tillgängligt. Bhaskar (1978, s. 14) uttrycker ovanstående på 
följande sätt:  
 
The real basis of causal laws are provided by the generative mechanisms of nature. Such 
mechanisms are, it is argued, nothing other than the ways of acting of things. And causal 
laws must be analysed as their tendencies. Tendencies may be regarded as powers or 
liabilities of a thing which may be exercised without being manifest in any particular 
outcome. 
 

Även sociala objekt, som kausala grupper, organisationer och institutioner har 
förmågor som är emergenta och bildar enheter med specifika egenskaper och sätt 
att fungera. En kausal grupp består av individer med faktiska relationer till 
varandra (Harré, 1981). En sådan grupp har struktur och därmed kausala förmågor 

                                                      3 Kontingent (av latin, contingere, beröra, hända), tillfällig i motsats till nödvändig. I 
traditionell filosofi ses de egenskaper hos ett ting som inte tillhör dess väsen som 
kontingenta. (Filosofilexikonet, 1988, s 302) 
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och benägenheter. Den brukar också innebära förekomst av roller och 
rollinnehavare. 

Kontroll och samarbete är exempel på två motsatta generativa mekanismer 
som ledningen i en organisation kan använda sig av för att påverka organisationen 
(Tsoukas, 1989). Dessa kan däremot inte reduceras till förmågor hos en speciell 
ledare utan sammanhänger med att ledaren ingår i en viss social struktur. Om och 
på vilket sätt dessa mekanismer realiseras i en organisation beror på omständlig-
heterna. I en viss situation kan den ena mekanismen dominera men det betyder 
inte att den andra varit frånvarande, utan bara att villkoren varit sådana att den haft 
underordnad betydelse eller inte aktiverats. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 2:2 Den kausala förklaringens struktur(er) (vår bearbetning) 
(Källa: Sayer, 1992, s. 109) 
 
Figur 2:2 Den kausala förklaringens struktur(er) 
(Källa: Sayer, 1992, s.109. Vår bearbetning.) 

 
Enligt realistperspektivet är det just länken mellan verklighetens tre domäner 

och dess beroende av omständigheter som gör vetenskapen både möjlig och 
nödvändig. Den väsentliga kunskapen finns inte synlig på en företeelses yta utan är 
ofta dold för observatören eller som Bhaskar (1986, s. 68) formulerar det: ”Rather 
it is for the most part, hidden encrusted in things, needing to be excavated in the 
theoretical and practical labours of the most arduous kind.” När händelser 

Object X, having 
structure S…………necessarily possessing 
                            causal power (p) and 
                          liabilities (l)……………………………… under specific 
                                         conditions (c)………………………….will: 
      (c1) not be activated, 
     hence producing 
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  = necessary relation  
     (c2) produce change 
  = contingent relation   of type e2 etc. 
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förklaras (se fig. 2:2) görs det genom att de mekanismer som har förmåga att 
producera dem identifieras eller postuleras (retroduktion). Mekanismerna förklaras 
med hänvisning till objektens struktur och konstitution. Eftersom en händelse 
förutom av mekanismer också är beroende av omständigheter krävs avsevärda 
teoretiska och praktiska ansträngningar för att upptäcka vad mekanismer förmår. 
En och samma mekanism kan producera helt olika resultat under olika 
omständigheter och olika mekanismer kan producera samma resultat. 

Exempelvis kan marknaden – en central och väl utforskad ekonomisk 
mekanism – samtidigt underhålla ett stort antal strukturer (t.ex. företag och familj). 
En och samma struktur kan tillika återskapas eller omvandlas av flera olika 
mekanismer varav marknadsmekanismen är en. Inom realistperspektivet analyseras 
agentskap i kausaltermer (Bhaskar, 1989) och analysen av mänsklig intentionell 
handling uppfattats som en parallell till analysen av ting med kausala förmågor i 
naturen. 
 
Samhällsvetenskapen och dess studieobjekt 
 
Realistpositionen betecknades inledningsvis som en icke-positivistisk naturalism. 
Som framgått av avsnittet finns ett antal begränsningar vid en samhällsvetenskaplig 
naturalism som sammanhänger med de skillnader som faktiskt finns mellan 
naturliga och sociala fenomen. En central sådan är att sociala fenomen bara 
manifesterar sig i öppna system där invarianta empiriska regelbundenheter sällan 
kan råda och att möjligheterna att experimentera och därigenom skapa slutenhet är 
begränsade. Ett annat avgörande villkor, som delvis sammanhänger med 
ovanstående, är att studieobjektet inkluderar subjekt; människor med förmåga att 
tolka och lära och att förändra sina tolkningar och handlingar. En viktig 
konsekvens av ovanstående är att samhällsvetenskapen inte kan vara förutsägande 
utan enbart förklarande. En annan är att sociala strukturer skiljer sig kvalitativt från 
naturliga genom att vara aktivitets-, begrepps- och rums- och tidsberoende. De existerar 
inte oberoende av de aktiviteter som de styr och är inte heller oberoende av 
agenternas föreställningar om vad de gör. Slutligen har de inte samma varaktighet 
och räckvidd som naturens strukturer, dvs. de tendenser som har sin grund i 
sociala strukturer behöver inte vara universella i meningen oberoende av tid och 
rum. (Bhaskar,1989) 

Vetenskapligt formulerad kunskap är alltid ofullständig av epistemologiska 
och ontologiska skäl och därför är den alltid möjlig att revidera (Sayer, 1992). 
Studieobjekten genomgår exempelvis förändringar. Detta innebär dock inte att all 
kunskap är lika ofullkomlig. När en teori bedöms sker det i allmänhet på två olika 
sätt, dels utifrån dess interna konsistens, dels utifrån dess praktiska tillämpbarhet 
(Sayer, 1992). Olika teoretiska föreställningar skiljer sig med avseende på hur väl de 
lyckas att informera i en viss praxis och kan också ha olika räckvidd. Detta beror 
helt enkelt på att världen är strukturerad, differentierad och föränderlig vilket får 
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konsekvenser för den praktiska användbarheten. Realistpositionen har också 
konsekvenser för synen på forskningens roll: 
 
Social science should not be seen as developing a stock of knowledge about an object 
which is external to us, but should develop a critical self-awareness in people as subjects 
and indeed assist in their emancipation. It does this first by remembering that its 'object' 
includes subjects, that the social world is socially produced and hence only one of many 
possible human constructions. (Sayer, 1992, s. 41-42) 
 

Sammanfattningsvis kan relationen mellan samhällsvetenskapen och dess 
studieobjekt karaktäriseras som såväl kritisk som tolkande och förklarande. Forsk-
ningens roll är, enligt den kritiska realismen, inte enbart att bidra till att utveckla en 
kunskapsmassa utan den bör också bidra till att frigöra människor. 
 
Bilden av samhället 
 
Varje samhällsvetenskaplig teori innebär någon form av ställningstagande till hur 
den sociala verkligheten är beskaffad. Två grundläggande motsättningar, mellan 
individ och samhälle respektive mellan förändring och stabilitet, är centrala i de 
alternativa samhällsmodellerna. Den förstnämnda rör den roll som individer ges i 
sociala teorier, och därmed också relationen agent1 och struktur, medan den andra 
har att göra med hur tiden och historien behandlas. Sociala strukturer är komplexa 
och tidsdimensionen bör också införlivas i teorier om agentskap. 
 
En relationell samhällssyn 
 
Bhaskars transformatoriska modell för social aktivitet inom realistperspektivet (fig. 
2:3) och Giddens strukturationsteori har stora likheter och innebär båda en 
relationell syn på samhället. Vår redogörelse bygger främst på Bhaskars modell. 
Han identifierar relationen mellan individ och samhälle som två olika dualiteter 
(1989, s. 34-35): “Society is both the ever-present condition (material cause) and 
the continually reproduced outcome of human agency. And praxis is both work, 
that is, conscious production, and (normally unconscious) reproduction of the 
conditions of production, that is society.“  

Mänsklig aktivitet eller praxis består huvudsakligen av transformation av 
givna, naturliga och sociala, material. Praxis innebär i regel också påverkan på 
naturen. Samhället och naturen förser individen med det nödvändiga materialet i 
form av medel, resurser och regler. De färdigheter, kompetenser och vanemönster 
som används i en viss social kontext för att återskapa och/eller omvandla sam-
hället förvärvas genom socialisationsprocesser. Strukturer i sociala system är både 
medel för agenters handling och resultatet av deras sociala praktik. Strukturer kan 
                                                      
1 Agentbegreppet förbehålls och syftar i avhandlingen på individen. När denne handlar 
tillsammans med andra används i stället begreppet kausal grupp. Både en individ och en 
kausal grupp kan ha en agentfunktion.  
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således inte enbart ses som begränsande utan är alltid både begränsande och 
möjliggörande. Sociala strukturer uttrycks i agenters interaktionssystem (Giddens, 
1984).  
 

Society           

socialisation                     
                              

Individuals 

reproduction/  
transformation  

 
 
Figur 2:3 Den transformatoriska modellen för social aktivitet.  
(Källa: Bhaskar, 1989, s. 36) 

 
Interaktionssystem med stor räckvidd i tid och rum, exempelvis familj, 

företag och marknad, blir normerade som institutioner. Ett exempel på ett socialt 
fenomen är språket. Det finns som medel för mänsklig kommunikation när 
användaren föds. Man kan därför inte säga att de som använder språket skapar det, 
däremot att de återskapar eller omvandlar det. Samtidigt skulle språket inte existera 
utan mänsklig aktivitet. Mänsklig aktivitet skulle inte heller förekomma om inte 
människorna har en föreställning om vad de sysslar med. Samhället förser med de 
nödvändiga villkoren för intentionell handling och intentionell handling är ett 
nödvändigt villkor för samhället. 
 
All activity presupposes the prior existence of social forms. Thus consider saying, making, 
and doing as characteristic modalities of human agency. People cannot communicate except 
by utilizing existing media, produce except by applying themselves to materials which are 
already formed, or act save in some or other context. Speech requires language, making 
materials; actions conditions; agency resources; activity rules. Even spontaneity has as its 
necessary condition the pre-existence of a social form with (or by means of) which the 
spontaneous act is performed. Thus the social cannot be reduced to (and is not the product 
of) the individual, it is equally clear that society is a necessary condition for any human act 
at all. (Bhaskar, 1989, s. 34) 
 

Bhaskar betonar vikten av att skilja kategoriskt mellan människor och 
samhällen och följaktligen mellan mänskliga handlingar och förändringar i den 
sociala strukturen. De egenskaper som sociala former har, kan vara helt andra än 
de som individerna har. Mänsklig handling kan karaktäriseras av avsikt, 
intentionalitet och självmedvetande utan att förändringar av sociala strukturer 
behöver göra det. Intentionella handlingar har ofta icke avsedda konsekvenser 
(Merton, 1957; Giddens, 1984). 
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Individerna är ofta omedvetna om konsekvenserna av sina handlingar och de 
behöver inte heller ha förståelse för de strukturer som möjliggör eller begränsar 
dem. Vidare återskapar och omvandlar de genom sina handlingar ofta de sociala 
strukturerna, utan att egentligen avse att göra det. När vi använder språket som 
kommunikationsmedel bidrar vi också till att återskapa det. Grammatikens regler 
styr vårt tal och sätter gränser men de bestämmer inte vad vi säger (Bhaskar, 1989). 
Människor gifter sig inte för att upprätthålla kärnfamiljen, trots det är det en icke 
avsedd konsekvens av handlingen samtidigt som giftermålet som social institution 
är en förutsättning för handlingen.  
 
Den strukturella komplexiteten 
 

I diskussioner av begreppet social struktur refererar forskarna ofta till 
Giddens (1984) som med struktur avser de regler och resurser som utnyttjas vid 
mänsklig interaktion. Interaktionen grundas i tre väsentliga aspekter; 
betydelseskapande, maktutövning och legitimering. Den första aspekten rör kommuni-
kation mellan deltagarna och är relaterad till mening och semantiska regler. Den 
andra aspekten avser hantering av maktrelationer och att makt utövas genom att 
resurser används för att åstadkomma vissa resultat. Den tredje slutligen handlar om 
att handlingar och beteenden utsätts för normativa sanktioner (positiva eller 
negativa) genom att moraliska regler används för att åberopa legitimitet. De regler 
som är inblandande är sociala konventioner och kunskap om i vilka sammanhang 
de är tillämpliga. Giddens hävdar att i alla former av social interaktion kan 
huvudtyperna allokativa respektive auktoritativa resurser urskiljas. När makt utövas 
på basis av allokativa eller materiella resurser gäller det kontroll över materiella 
företeelser medan auktoritativa resurser ger en individ möjlighet att styra och 
kontrollera andra personer. Auktoritativa resurser handlar exempelvis om kontroll 
av administrativa resurser, information, kunskap eller om någon annan typ av 
förmåga som gör det möjligt att råda över andra människor. 

Många olika definitioner av begreppet struktur har föreslagits. Det 
gemensamma i definitionerna hos flertalet författare är att ”sociala strukturer är 
relationella nätverk som uttrycker mönster och regelbundenheter mellan sociala 
komponenter, och som återfinns på djupa och dolda nivåer och utövar inflytande 
på observerade sociala fenomen och processer” Sztompka (1991, s. 59) (vår 
översättning). För att ytterligare klargöra vad sociala strukturer egentligen är 
använder vi Sztompkas (1991) modell över sociala strukturers olika nivåer och 
dimensioner. Även om verkliga sociala strukturer är komplexa och integrerade kan 
en analytisk distinktion göras mellan fyra olika dimensioner; normativa, interaktiva, 
idé- och möjlighetsdimensionen. Dimensionerna svarar mot olika teoretiska traditioner 
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och uttrycker skilda antaganden om vad som utgör huvudkomponent i en sociala 
struktur.5 

 
• Normativa dimensionen består av de nätverk av regler, normer, värden och 

institutioner som föreskriver vad som är riktiga och felaktiga handlingar och 
beteenden. 

• Interaktiva dimensionen utgörs av nätverk av individers ömsesidiga handlingar och 
interaktioner. 

• Idédimensionen bildas av nätverk av idéer, föreställningar och uppfattningar om 
verkligheten. 

• Möjlighetsdimensionen baseras på intressen och livschanser och består av olikheter i 
tillgång till resurser och annat (makt, välstånd, kunskap etc.) som värderas i samhället. 
 
Komponenterna inom varje dimension sätts samman på olika sätt och 

dimensionerna tillsammans ger upphov till system med olika utformning. 
Exempelvis kan skilda sammansättningar av lagar och seder; ideologier och 
världsåskådningar; kommunikationskanaler och mellanmänskliga relationer och 
ojämlikhetshierarkier bilda system som uttryck för sociala strukturer. När de 
sprids i ett samhälle får de en viss objektivitet och externalitet i förhållande till 
enskilda människor. Självfallet är de olika dimensionerna inte oberoende av 
varandra utan ömsesidigt relaterade på många olika sätt. Exempelvis kan normer 
och idéer påverka möjlighetsdimensionen och ge upphov till legitimitetsproblem 
(ett exempel är den svenska debatten om ledares förmåner i form av 
"fallskärmar", bonusar och pensioner). 

Enskilda människor är förankrade i strukturerna genom sina sociala roller och 
positioner. Denna inplacering i sociala strukturer förser dem, och de kollektiv som 
de tillhör, med olika tillgång till den typ av resurser som strukturerna reglerar och 
därmed med olika intressen. De har då också olika intressen av att upprätthålla 
eller förändra strukturer. Danermark et al. (1997) använder begreppet positions-
intressen och implicerar därmed att om positionerna förändras så förändras också 
intressena. Placeringen inom olika sociala strukturer kommer dessutom, via 
normer, idéer, interaktionskanaler och tillgång till resurser, att på ett avgörande sätt 
underlätta och/eller begränsa en individs handlingar.  

Många olika faktorer påverkar, enligt Giddens (1991), det moderna samhället 
mot mer av variation och pluralism. Traditionens minskade betydelse, reflexivitet 
och kunskapsutveckling med en mängd alternativa möjligheter snarare än bestämda 
riktlinjer för handling, mer varierade och segmenterade livsvärldar och 
erfarenhetsförmedling via elektroniska och globaliserade media är några exempel 
som verkar i denna riktning. En konsekvens av utvecklingen är att individers 

                                                      
5 Den normativa dimensionen kan relateras till Durkheim och strukturfunktionalisterna. 
Den interaktiva hör ihop med interaktionister och förespråkare av nätverksanalys som ser 
handlingar som det mest centrala. Idédimensionen intresserar särskilt fenomenologer (t.ex. 
Schutz). Och slutligen har intresse- och möjlighetsdimensionen särskilt uppmärksammats 
av de forskare som antar att den viktigaste komponenten är intressen eller livschanser (t.ex. 
Marx och Weber). (Sztompka, 1991) 
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personliga val ökar i betydelse. Ett annat karakteristiskt drag i det moderna 
samhället är att en mängd organisationer bildas som kan fungera som instrument 
för kollektivt agentskap. I de näringsutvecklingsprojekt som senare beskrivs är ett 
typiskt inslag att individer organiserar sig för att mobilisera andra och genom 
kollektivt agerande förbättra sin förmåga att vända en negativ utveckling. Genom 
att individuellt och i grupp utnyttja sociala systems strukturella resurser utvidgar de 
sitt handlingsutrymme.  

Vilka sociala system är då relevanta i de strategiformeringsprocesser som 
undersöks i avhandlingen? Vissa teoretiska reflexioner är möjliga även om svaret i 
princip bör avgöras av de konkreta studierna, som i sin tur är beroende av hur 
berörda aktörer väljer att agera. Olika varianter av institutionell teori (se översikter i 
Scott 1987, 1995 ) kan bidra med kunskap i detta sammanhang. Institutionell teori 
grundas i idén om att organisationer är inbäddade i vidare institutionella 
omgivningar och ett intresse för hur olika för givet tagna och mer bestående 
sociala inflytanden formar organisationer. 

Institutionell teori kritiseras både av egna företrädare (Barley & Tolbert, 1997; 
Fligstein, 1997, DiMaggio, 1988) och andra (t.ex. Aldrich, 1992; Beckert, 1999; 
Whittington, 1992), för att ge mänskliga agenter och processer för litet utrymme 
och för att därför misslyckas med att införliva mänskligt agentskap i 
teoribildningarna. Detta gäller dock i mindre utsträckning inom svensk forskning 
på området (Johansson, 2002). DiMaggio menar att denna tendens till determinism 
inte är nödvändig för en institutionell ansats. Determinismen hör snarare samman 
med ansatsens inriktning på spridning och reproduktion av institutionaliserade 
praktiker snarare än på deras skapande. Ansatsens fokus på normer, för givet tagna 
antaganden och kognitiva begränsningar verkar i samma riktning.  
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Figur 2:4 Sociala system och de strukturella grunderna för handling.  
(Källa: Whittington, 1992, s. 693-712) 

38



 

Den använda retoriken, med ymnig förekomst av passivkonstruktioner, döljer 
vem som är ansvarig för handling och metaforer av typ “the iron cage“ ger 
associationer till en passiv, maktlös människa utsatt för obönhörliga krafter. 
Institutionella synsätts betoning av socialisation och andra mekanismer för att 
åstadkomma delad mening och konformitet (Aldrich) tillsammans med antaganden 
om lösning och anpassning snarare än konflikter och spänningar (Whittington) 
bidrar också till att möjligheterna till agentskap förbises. Om institutionell teoris 
insikter sätts in i en teoretisk ram, grundad i Giddens strukturationsteori, kan 
determinismen motverkas hävdar Whittington. Han illustrerar referensramen med 
hjälp av fem idealtyper för sociala system och därtill hörande sociala strukturella 
regler, resurser och organisationsformer, som i tidigare forskning identifierats som 
empiriskt betydelsefulla (fig. 2:4). 

En viktig agentskapsteoretisk utgångspunkt när social påverkan på 
organisationer diskuteras är att individer deltar i många olika organisationer och 
sociala system och att de därigenom får tillgång till olika uppsättningar strukturella 
regler och resurser. Med anknytning till tablån härleder Whittington två olika 
innebörder av agentskap. Enligt den första betonas den interna mångfald och 
tvetydighet som karaktäriserar de regler som styr reproduktionen av en viss 
uppsättning sociala strukturer. Flera olika principer kan förekomma samtidigt. Ofta 
är en viss princip inte heller uppenbart överordnad andra principer och flera olika 
handlingslinjer uppfattas då som legitima av organisationsmedlemmarna. Konse-
kvensen blir att aktörerna får ett handlingsutrymme när de tolkar sina roller. 

Den andra innebörden härleds från motsättningar mellan ett visst systems 
strukturella egenskaper och andra lokalt förekommande systems regler och 
resurser. I skärningen mellan olika system möts skilda strukturella principer. 
Deltagarna i ett visst organisatoriskt sammanhang bär med sig, ibland 
motstridande, principer från andra sociala sammanhang. Exempelvis så skär ett 
storföretags gränser tvärs över kommuner, stater och professioner vilket innebär 
att organisationsmedlemmarna till företaget för med sig gemensamma antaganden 
och beteenden som skapats i kollektiva aktiviteter utanför företaget. Dessa 
kollektiva förväntningar, värderingar och för givet tagna utgångspunkter kan, om 
de uppfattas som legitima användas för att inspirera och förstärka aktörerna i deras 
organisatoriska aktiviteter och därigenom bidra till ökade valmöjligheter och 
handlingsutrymme. Ett konkret exempel på möjligheterna för aktörer att selektivt 
välja att utnyttja olika strukturella principer finns i vår förstudie (Gabrielsson & 
Paulsson, 1996). I det ena fallet utnyttjas främst strukturer i det ekonomiska 
systemet, medan det i det andra är lokalsamhället och dess lokala och kulturella 
strukturer som används. 

Vår metateoretiska framställning bygger på några författare som förenar agent 
och struktur och som tillhör den kritiska realismen eller har nära släktskap med 
den. Några skillnader finns i deras sätt att uppfatta samspelet agent och struktur. 
Hos Bhaskar grundar struktur och handling tillsammans den sociala praktiken (i 
vårt fall strategiformeringen). De har skilda egenskaper, men vi kan inte bortse från 
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någon av dem eftersom samspelet dem emellan är av avgörande betydelse. 
Handlingar och social interaktion sker inom ramen för en kontext med sociala 
strukturer som finns där redan innan handlingarna sker. Tidsdimensionens 
betydelse utvecklas av Archer (1995). Hon förespråkar den analytiska dualismen6 
som lyfter fram att den sociala strukturen i tiden föregår de handlingar som 
reproducerar eller transformerar strukturen. Sztompka, som vi uppfattar honom, 
lyfter fram agentskapet som potential, en potential som när den realiseras innebär 
att agenters (individer och kausala grupper i vår framställning) handlingar i samspel 
med sociala strukturer realiserar agentskapet genom att inverka på praxis 
(strategiformeringen). Giddens skiljer sig i en del avseenden från de andra. För 
honom är struktur och agent endast skilda aspekter av en och samma sociala 
praktik (Archer, 1995). Giddens (1984) avser med struktur de regler och resurser 
som utnyttjas vid mänsklig interaktion. Regler och resurser är grundläggande 
mekanismer som när människor handlar bidrar till att utforma olika strukturer.7 
 
Förändring och process 
 
Begreppet struktur brukar användas för att beteckna en viss varaktighet. En 
struktur kan vara oförändrad även om delarna förändras. Det rör sig då om 
förändring i egenskaper som inte är av betydelse för strukturens reproduktion 
(Sayer, 1992). Samtidigt är de sociala strukturer som diskuterades i föregående 
avsnitt inte statiska enheter utan de förändras ständigt och strukturer kan också 
omvandlas gradvis inifrån. För förståelse och förklaring av sociala förändrings-
processer, vare sig det handlar om utveckling, framväxt eller avveckling, är 
tidsdimensionen central. Giddens hävdar (1979, 1984) tidens betydelse för 
meningsfulla teorier om mänskligt agentskap. Samtidigt kritiseras hans struktura-
tionsteori för att inte ta hänsyn till att struktur och handling verkar inom olika 
tidsperioder (Archer, 1985; se också Bhaskar, 1983). Logiskt sett föregår i tiden 
strukturen de handlingar som omvandlar den, medan transformationen 
(elobarationen) logiskt kommer efter dessa handlingar. Strukturen inverkar på 
handlingarna som verkar tillbaka på strukturen. Denna process tar tid. 

Sztompka försöker (1991) införliva tiden i agentskapsteorin genom en syntes 
av två tidigare teoretiska utvecklingslinjer; agentskapsteori och historisk sociologi. 
Ett led i detta syntesarbete är att lyfta fram de viktigaste ontologiska 

                                                      
6 Vi tolkar begreppet dualitet som det återfinns hos Bhaskar som om det har en ontologisk 
grund. Agent och struktur är kvalitativt skilda företeelser som förutsätter varandra och där 
relationen mellan dem är central. Den analytiska dualismen är ett sätt att få kunskap om 
relationen och samspelet mellan dem, genom att analytiskt (på tankeplanet) hålla isär agent 
och struktur. I händelserna och erfarenheterna är de inte möjliga att separera.  
7 Enligt Porpora (1998) motsvarar realisternas strukturbegrepp de relationsmönster som 
Giddens refererar till som sociala system. Giddens tycks, i motsats till realisterna, förneka 
att sociala relationer i sig har oberoende kausala egenskaper. Skillnaden mellan Giddens och 
realisterna är, menar Porpora, närmast skillnaden mellan social struktur som en objektiv 
realitet och en intersubjektiv realitet.  
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utgångspunkterna för respektive teoretiska inriktning. Några av dessa kan 
komplettera vår tidigare diskussion utifrån realistperspektivet och bidra till att 
tydliggöra tidens och historiens roll i strategiska förändringsprocesser. Stompka 
uppfattar den sociala verkligheten som en dynamisk process snarare än ett stabilt 
tillstånd. Den inträffar snarare än existerar. Vad som händer, hur och varför det 
hände, samt vilka resultat som åstadkoms antas väsentligen bero på när det händer 
i en process. Den sociala processen ses också som konstruerad, skapad av 
mänskliga agenter, individer eller kollektiv av individer, genom deras handlingar. 
Varje fas av den sociala processen erbjuder en uppsättning möjligheter, tillfällen 
och resurser. Människor konstruerar emellertid inte samhället ’som de behagar’ 
utan bara inom givna strukturella villkor som skapats i det förflutna. Relationen 
mellan struktur och handling utvecklas över tid genom faser som växelvis betonar 
agent och kreativitet respektive struktur och bestämning. Handlingar är förankrade 
inte bara i komplexa strukturer utan också i tiden. Varje handling har specifika 
förutsättningar som inbegriper tidigare handlingar och deras effekter. Varje teori 
om samhället måste följaktligen inbegripa tiden. 
 
Bilden av människan 
 
Mänsklig aktivitet kan förklaras med utgångspunkt i skilda antaganden om 
människan. Harré formulerar det på följande sätt: "At the centre of any theory of a 
science of society is an image of man, a conception of him as a particular kind of 
creature, defined by his powers and liabilities." (1979, s. 5) Valet av modell av 
människan är inte bara en empirisk eller filosofisk fråga utan också i hög grad en 
moralisk eftersom det får konsekvenser för förhållningssättet till andra och därmed 
för politik och moral (Harré, 1979). Sociala teorier kan grupperas utifrån om de 
behandlar människans natur som aktiv eller passiv. En extremvariant är att 
beskriva individen som ett objekt (en patient) som reagerar på yttre krafter; en 
annan att karaktärisera individen som en agent som styr sitt eget beteende (Harré, 
1983; Harré & Secord, 1972). Den passiva modellen innebär att människan 
uppfattas som ett programmerat feedbacksystem medan den aktiva innebär 
föreställningen om att människan har ett slags påtagligt själv inom sig (Hollis, 
1977). Den sistnämnda konceptionen ser människan som förklaring till sina 
handlingar. Ofta skiljer sig språket för beskrivningar enligt de två modellerna – 
med ett språk för handling och ett för beteende: "Crudely, agents interpret, reflect, 
plan, decide, act intentionally, hope, regret and are responsible for their choices; 
patients are conditioned, programmed and provoked" (s.13-14). 
 
Mot en mer sammansatt människosyn 
 
Ett mycket stort antal författare har som framgått ifrågasatt de förenklade, 
deterministiska, och följaktligen passiva konceptionerna av människan som hör 
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ihop med de dominerande angreppssätten inom samhällsvetenskapen. Att de 
passiva modellerna av människan är så spridda torde bero på att de genom sina 
förenklingar har vissa fördelar i vetenskapliga sammanhang genom att underlätta 
modellkonstruktioner (Hollis,1977). 

Etzioni (1988) kritiserar, utifrån ett sociologiskt perspektiv, både det 
neoklassiska paradigmet, som han hävdar har fått alltför stort genomslag inom 
samhällsvetenskapen också utanför de ekonomiska disciplinerna, och det 
socialkonservativa paradigmet. Det neoklassiska paradigmet, med sitt antagande 
om att människan, rationellt kalkylerande och avskild från samhället och från 
delade värderingar, strävar efter att maximera en nytta (lust), ger en alltför 
förenklad bild av människan. Det socialkonservativa paradigmet, med sin betoning 
av socialisation och social kontroll presenterar å andra sidan en alltför över-
socialiserad syn. Inom det neoklassiska paradigmet determinerar interna meka-
nismer hos individen handlandet och enligt det socialkonservativa paradigmet är 
det i stället omgivningen som begränsar och determinerar individen (jfr 
Whittington, 1989). En föreställning om människan som helt determinerad 
tillmäter individen en alltför begränsad betydelse. I stället ansluter vi oss till en syn 
på människan som ett handlande subjekt, en agent med potential för agentskap. 
Nödvändiga villkor för begreppet agentskap är, att personen i varje fas i en 
handlingssekvens kunde ha handlat på annat sätt och att framtiden inte är 
förutbestämd (Bhaskar, 1989; Giddens, 1976). Detta förutsätter såväl en individ 
som en omgivning som inte är helt determinerad. 

Giddens (1981) framhåller två viktiga aspekter av mänskligt agentskap; 
kapabilitet och ”knowledgeability”. Kapabilitet innebär förmåga att göra saker. 
Den andra termen ”knowledgeability” refererar till det faktum att medlemmar i ett 
samhälle vet en hel del om hur detta samhälle fungerar. Denna kunskap behöver 
inte vara medveten eller möjlig att uttrycka diskursivt utan det handlar i stor 
utsträckning om tyst kunskap av praktisk karaktär som aktörerna använder på ett 
kompetent sätt i sin dagliga aktivitet (Giddens, 1979). Människan har dessutom 
vissa kapaciteter av högre ordning; förmågan att använda språk och att reflektera 
över sig själv, som förmodligen skiljer henne från andra djur (Harré & Secord, 
1972). Människan har inte bara förmåga att initiera handling utan hon kan också bli 
medveten om något, exempelvis sitt handlande, så att hon kan reflektera över det. 
Dessutom har hon förmåga att bli medveten om sina egna reflektioner och kan 
också kommentera dem och sina handlingar. Det innebär att hon kan kontrollera 
sitt eget uppträdande. Hon kan välja mellan olika handlingsregler och konventioner 
och redogöra för sina handlingar i termer av dem. Även moraliska åtaganden och 
engagemang kan bidra till att förklara mänskligt beteende (Etzioni, 1988). 

Även Harré (1979) betonar reflexiviteten som tillsammans med autonomi 
utgör rotidéerna för begreppet agentskap. Autonomi, innebär dels att människans 
handlingar inte är helt determinerade av villkor i den omedelbara omgivningen, 
dels att hon inte heller får vara fullständigt determinerad av inre processer. 
Argumentationen för att människan inte är internt bestämd baserar han på hennes 
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inre komplexitet och reflexiva förmåga. Människor är komplexa mentala varelser 
med unika inre världar. De kan föreställa sig en större uppsättning framtida 
tillstånd än vad som är möjligt att realisera. De kan välja att realisera vissa av dessa 
men också att under en påbörjad process avbryta för att ett nytt mål har valts. 
Individens förmåga att handla innebär inte handling oberoende av alla principer 
utan snarare en relativ autonomi i meningen att inte vara bunden av någon speciell 
princip utan att kunna byta från en princip till en annan. En agent måste kunna 
föreställa sig olika handlingslinjer, identifiera valpunkter och handla oberoende av 
något speciellt internt eller externt inflytande.  

Harré (1983) menar att grunden för människans “mind“ är social. Det som är 
personligt i våra sociala liv har vi individuellt tillägnat oss utifrån den sociala 
aktivitet som pågår omkring oss och omformat på ett karakteristiskt sätt. De 
handlingar vi utför och de tolkningar vi gör reflekterar på olika sätt vår sociala 
värld. Detta betyder dock inte att individen är socialt determinerad. I stället måste 
distinktionen mellan människans samhälleliga aspekt och hennes individuella 
(personliga) aspekt upprätthållas. Den förstnämnda aspekten benämner Mead 
(1934) för ”me”, den uttrycker det konventionella och vanemässiga hos personen. 
Den sistnämnda, mer initiativtagande och nyskapande aspekten, benämner han 
”I”. De båda aspekterna förutsätter varandra och vår personlighet eller vårt själv 
uttrycks i processen mellan ”I'”och ”me”. Harré gör en motsvarande distinktion. 

En viss biologisk individ kan vara förankrad i flera olika roller som har med 
reproduktionen av den sociala strukturen att göra (Bhaskar 1989). Hon eller han 
kan exempelvis vara förälder, företagare och politiker. Detta öppnar för att det kan 
finnas rollkonflikter och rolldistans och för att den personliga och sociala 
identiteten inte behöver sammanfalla. När Harré (1983) diskuterar begreppet ”the 
self” och söker förklaringen till att vi som människor erfar oss som "a unity of 
personal being" utgår han ifrån den syntesens doktrin som Kant är upphovsman 
till och som Harré anser borde vara kärnan i en psykologisk teori. Den innebär att 
" the unity of experience that is given in experience is an orderliness which is the 
product of a synthesis" (s. 95). Människan har syntetiserande förmågor som 
innebär att hon kan skapa enhet och ordning både i flödet av de 
sinnesförnimmelser som hon möter och i sina erfarenheter.8 

Både Bhaskar och Harré ser individens föreställningar som kärnan i vad en 
viss person är och ger dessa en central roll för förklaring av handling och 
agentskap. Harré (1983) menar att det karaktäristiska för en viss person kan 
identifieras genom dennes föreställningar. Bhaskar (1989, s. 96) formulerar det på 
följande sätt: "And a person's essence consists just in what she is most 
fundamentally disposed to do (or become): that set of effective beliefs that 
determine her psychic (and behavioural) identity, and fixes her in her particularity 

                                                      
8 Dessa kantianska syntetiska enheter i erfarenheten skall uppfattas som; "concrete 
manifestations of personhood, that is, as representations of a theoretical concept they 
provide the grounding for the sense of self" (Harré, s. 95). 

43



 

as a kind." Genom teorier i vilka begrepp som 'självet' har en plats strukturerar vi 
vår erfarenhet. För att kunna utöva agentskap behöver vi tillgång till en teori som 
ger oss en föreställning om oss själva som agenter (Harré, 1983; Hollis, 1987). 
Självet som agent är en föreställning som utrustar individen med vissa förmågor till 
handling enligt de modeller som finns tillgängliga i ett visst samhälle. 
 
Den skapande människan 
 
Ovanstående modell av människan får inverkan på förhållandet mellan individ och 
samhälle. Individer, som intentionellt och individuellt formar sina vägar och 
handlingslinjer och som har åtminstone en relativ autonomi, deltar genom att på 
ett personligt sätt utnyttja och lägga ihop olika strukturer i omskapandet av 
samhället. Förhållandet mellan individ och samhälle karaktäriseras av Etzioni på 
följande sätt: "At the core is the assumption of creative tension and perpetual 
search for balance between two primary forces – those of the individual, and those 
of the community, of which they are members" (1988, s. 8). 

Harré (1979) utgår från renässansföreställningen om den arkitektoniska 
människan. Människan skapar strukturer i tanken som bara delvis är en imitation 
av det hon ser omkring sig. Dessa tänkta strukturer föregriper de former som 
sedan skall omsättas i social aktivitet. De strukturer som människor, i samverkan 
med andra, realiserar kan ges en mångfald av olika uttryck: konstverk, måltider, 
institutioner och strategier. Också Sztompkas (1991) metafor ”homo creator” 
bygger på samma grundtanke. Individen har ett handlingsutrymme och möjligheter 
till val men alltid inom de möjligheter och begränsningar som ges av den värld hon 
är en del av. Ur sociologisk synpunkt bör individen ses som inbäddad i olika 
system och strukturer. Dessa antaganden ger lika betoning av mänsklig autonomi 
och beroende. Människan omvandlar oavbrutet naturen i enlighet med sina behov, 
skapar nya sammanslutningar, grupper och kollektiv, grundar nya institutioner osv. 
Vad som är möjligt att åstadkomma bestäms emellertid också av de förhållanden 
som människan möter. 
 
Föreställningar och handling 
 
Vad är handling? 
 
I beskrivningar och analys av handling måste det alltid finnas en referens till en 
person – det handlande självet (Giddens, 1976). En analytisk distinktion kan göras 
mellan de saker som människan gör – handling – och de saker som händer henne 
("to catch a bus or to catch a cold"). Handling är intentionell enligt någon 
beskrivning. Följaktligen måste agenten föreställa sig, kanske omedvetet, att den 
har någon kvalitet som är önskvärd (Bhaskar, 1989). En och samma handling kan 
beskrivas på flera olika sätt. Den kan exempelvis antingen beskrivas utifrån en 
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agents intention, sin sociala mening eller sina resultat och konsekvenser. När handlingens 
intention beskrivs är det den mening som handlingen har för agenten som står i 
fokus. 

En handlings sociala mening är i princip oberoende av den intention som 
agenten har när den utförs, men förståelse av kulturen eller språket behövs för att 
identifiera meningen (Bhaskar, 1989). Agenterna vet dock alltid vad de gör och kan 
ge någon form av beskrivning av sitt uppträdande. Däremot kan vad de gör också 
ges andra beskrivningar som inte är omedelbart uppenbara för dem. En handling 
kan vidare beskrivas utifrån sina resultat och konsekvenser. Handlingen kan utlösa 
en lång rad effekter som inte alls eller bara till viss del är desamma som vad 
agenten avsåg. Effekterna kommer dessutom förmodligen ofta att ombeskrivas 
under historiens gång (Bhaskar, 1989). De "icke avsedda konsekvenserna" av 
avsedda handlingar kan uppstå på olika sätt (Giddens, 1976). Exempelvis för att 
den kunskap som används som 'medel' är felaktig eller irrelevant för utfallet eller 
därför att agenten misstar sig på omständigheterna. Vid sidan av den konsekvens 
som avsågs kan dessutom flera andra som inte var avsedda åstadkommas. Vissa 
icke avsedda konsekvenser av handling brukar ibland ges en viktig roll i 
samhällsvetenskaplig teori, nämligen de som reproducerar den sociala strukturen. 
 
Handlingens mentala dimension 
 
I diskussioner av hur det mänskliga medvetandet (mind) förhåller sig till faktiska 
sociala processer ställs traditionellt två synsätt mot varandra (Sztompka, 1991). 
Enligt det ena  uppfattas medvetandet bara som en mer eller mindre korrekt 
spegelbild av verkligheten, enligt det andra har det en självständig existens 
oberoende av verkligheten.9 Vi argumenterar för en tredje ståndpunkt som ansluter 
sig till det berömda Thomasteoremets formulering: ”if men define situations as 
real, they are real in their consequences”.10 Medvetandet uppfattas som kausalt 
aktivt, det påverkar sociala processer och utgör en intern grund för samhället. 
Realistontologin antas gälla även inom detta område. Mänsklig handling orsakas av 
tillstånd hos 'mind' och dessa tillstånd är verkliga. När människor fattar beslut och 
gör sina val agerar de utifrån sina föreställningar oavsett om dessa är sanna eller 
falska, tillämpbara eller inte tillämpbara. 
 
They take into account various ideas about themselves, their places in a society, the 
mechanism of social functioning and social change, the prospects of the future – and 
incorporate them into their motivations and reasons for acting. On this basis they make 
decisions and choices. In other words, they act on the basis of their subjective perceptions 

                                                      
9 Den yttersta konsekvensen av det sistnämnda synsättet blir solipsism, dvs. tanken att 
verkligheten bara existerar i medvetandet. 
10 Eller uttryckt på ett mer formellt sätt; "consciousness is internally constitutive of social 
reality, because people act on beliefs, and actions are the stuff of which reality is made“. 
(Sztompka, 1991, s. 56). 
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of the situation, whether those perceptions are true or false, adequate or inadequate. 
(Sztompka, 1991, s. 83) 
 
Realistontologin innebär också att omvändningen till Thomasteoremet, om 
människor inte definierar situationer som verkliga har de inte heller verkliga 
konsekvenser, inte gäller. Även om människor inte är medvetna om en händelse 
eller en situation kan den ha verkliga konsekvenser. Samtidigt förmedlas även de 
strukturella villkoren via medvetandet och detta får konsekvenser för om 
människor uppfattar dem som hinder eller möjligheter. Den tredje ståndpunkten 
innebär således att verkligheten påverkar medvetandet men också att medvetandet 
är kausalt aktivt och via handlingar verkar tillbaka på verkligheten. 
 
Hur skall handling förklaras? 
 
En handling kan analyseras både utifrån yttre omständigheter och med 
utgångspunkt i agenten. Om handlingens ursprung skall behandlas står individens 
skäl och intentioner i centrum. Agenter definieras i termer av sina tendenser och 
förmågor. För dem gäller att deras skäl för att handla är en av dessa (Bhaskar, 
1989). Inom realistperspektivet används samma förklaringsform för natur- och 
samhällsvetenskap. Intentioner, kunskap och skäl är en viktig del av handlingens 
generativa mekanism. En fullständig förklaring till handling kräver också en 
hänvisning till en verkande orsak, en källa eller en potential. Den har karaktäriserats 
med termer som ”energy”,”spirit”, ”élan vital”, ”intentionality”,” intention to stay alive” etc. 
(Bierschenk, 1993). Harré menar att denna aspekt av agentskapet, på kantianskt vis, 
kan behandlas som en icke analyserbar enkel kausal förmåga. ”By locating causal 
efficacy in people as agents who actively form intention and actively follow rules, 
the problem of locating efficient causality is solved by fiat.” (Harré, 1979, s. 271). 
Detta innebär att människor förutsätts vara aktiva av naturen och då är det 
problematiska inte att de handlar; de handlar ständigt. Det problematiska är snarare 
hur deras handlingar inriktas (Bhaskar, 1989). 

Intentioner grundar en tendens att handla på ett visst sätt. För varje intention 
som formulerats kan man tänka sig en av högre ordning1. Antag att någon avser att 
gå till biblioteket för att söka en bok. Boken skall användas för att diskutera ett 
visst problem. Detta ingår som en del i en artikel som personen avser att skriva etc. 
Intentions- och kunskapsregressen tycks i princip vara öppen (Harré, 1983). När 
något åberopas som skäl i förklaring av mänsklig handling är det ofta den faktor 
som avgör att handlingen genomförs. Det som söks i skälförklaringar är meningen, 
dvs. de egenskaper eller kvaliteter som den som handlar anser att handlingen har, 
inte dess sociala mening. Bhaskar (1989) anser att en distinktion bör göras mellan 
verkliga skäl och möjliga skäl. Ett verkligt skäl definieras som ett skäl som 
individen har vid en viss tidpunkt och som är orsak till handlingen. Klassen möjliga 

                                                      
1 Motsvarande gäller vid beskrivning av syften, önskningar, planer etc. 
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skäl inkluderar såväl tänkta skäl (förmodade, inbillade, misstänkta, påstådda, låtsade 
etc.) som icke tänkta skäl. 

Att en agent har ett visst skäl kan uppfattas som en mer eller mindre långvarig 
disposition att handla på ett visst sätt och, enligt Bhaskar (1989), vara en orsak. Att 
en person exempelvis är socialdemokrat ger ett skäl att rösta på 
socialdemokraterna. Den typen av skäl är åtskilda från handlingarna. De innehas 
även när de inte utövas och de utövas bara under lämpliga villkor, som på 
valdagen. De kan i allmänhet analyseras som tendenser. Tendenser som manifes-
teras i öppna system kan upphävas vid speciella omständigheter (t.ex. sjukdom) 
eller av skäl som verkar i annan riktning. Det förekommer exempelvis att svenska 
socialdemokrater röstar på vänsterpartiet för att förhindra att detta parti på grund 
av gällande regler hamnar utanför riksdagen. Om skäl används för att förklara 
handling förutsätter det att den uppsättning föreställningar som innebär att 
individen vill utföra handlingen rekonstrueras. Skäl är nämligen föreställningar. 
Dessa kan innehas utan att manifesteras i handling och de kan specificeras skilt 
från handling och uppfattas som en tendens att handla på visst sätt. (Bhaskar 1989) 
 
Mänskligt agentskap i förändringsprocesser 
 
Realistperspektivet och agentskapsteorierna har konsekvenser för hur sociala 
förändringsprocesser uppfattas och studeras. Det finns en gemensam 
utgångspunkt; synen på individen som en aktiv och handlande agent med förmåga 
att åstadkomma förändring, en agent med potential för agentskap. Genom en 
relationell syn på samhället undviks den dualism och ensidiga betoning av agent 
eller struktur som dominerar forskningen. Sociala strukturer ses varken som helt 
determinerande eller voluntaristiskt skapade. Agenterna återskapar och omvandlar 
strukturer genom sina handlingar men skapar dem inte (Bhaskar, 1989). För en 
mer realistisk forskning, knuten till människans verkliga situation, omvandlas 
dualismen till en dualitet där struktur och agent förutsätter varandra och därför 
syntetiseras i samma referensram. Realistpositionen skiljer i sina förklaringar mellan 
vad sociala objekt har potential att åstadkomma och det som faktiskt inträffar. En 
potential är kontingent och aktiveras endast under vissa omständigheter.  

Strategiformering är ett socialt fenomen som äger rum inom öppna system 
och därför utsätts för inverkan av många slag. Den bör därför analyseras som en 
arena för många ofta konflikterande tendenser. Strategi uppfattas som mönster i en 
ström av handlingar och beslut som utvecklas i en process med intentionella inslag. 
Strategiformering (ett uttryck för praxis) är den process där handlingar (med viss 
regelbundenhet och vissa mönster) och strukturer smälter samman i en strategi. Vi 
definierar praxis som "the area where human action and structural transformation 
mutually interpenetrate, as the process whereby they mutually co-determine each 
other" (Marxs definition refererad i Sztompka, 1991, s. 41). De kompetenser och 
vanemönster som används för att återskapa och omvandla samhället förvärvas 
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genom socialisationsprocesser (Bhaskar, 1989). Agentskapsbegreppet är ett 
korrelativ till praxisbegreppet och fokuserar möjligheterna att förändra rådande 
handlingsmönster och sociala strukturer. 

För att förstå hur och varför en viss strategi utvecklas behöver vi förstå både 
agenters handlingar och hur sociala strukturer inverkar på processen. När 
strategiformering, i vår tillämpning i lokala utvecklingsprojekt, studeras är endast 
de handlingar och mönster, som avser att inverka på de lokala förutsättningarna för 
näringslivet, möjliga att direkt observera. De manifesterar sig i praxis och återfinns 
på verklighetens empiriska nivå. För att förklara och förstå agentskapet behövs 
dessutom insikt i vad individer och strukturer kan förmå under vissa 
omständigheter, det vill säga i deras potential. 

Agentbegreppet används i arbetet som ett individbegrepp och uttrycker den 
människosyn som är en central utgångspunkt. Människan ses som en aktivt 
undersökande agent med relativ autonomi, dvs. ses som varken internt eller externt 
determinerad men heller inte fri att helt handla efter eget skön. Huvudargumentet 
för att människan inte är internt bestämd är att hon är en komplex mental varelse 
med unik inre värld. Därmed ges det sant mänskliga, det mänskliga valet, en 
betydelsefull roll. Att människan har en relativ autonomi innebär också att 
människan ges ett ansvar för sina handlingar. Avsiktlighet och intentionalitet i 
handlingarna kan då inte uttryckas genom någon av forskaren antagen och 
förutbestämd rationalitetsnorm. I stället tillåts individen, i perspektivets ontologi, 
att framträda som just den människa hon/han är. Kärnan är föreställningarna och 
individens sätt att uppfatta världen. 

Mänsklig handling kan förklaras av tillstånd hos "mind" som, i Thomas-
teoremets mening, ses som verkliga. Agentens föreställningsvärld, sann eller falsk, 
utgör skäl som uttrycker tendensen i handlingarna och därmed avsikt och 
intentionalitet. Föreställningarna indikerar en handlingsinriktning och ger de 
gränser inom vilka agenten kan handla med övertygelse. De kan följaktligen, om de 
rekonstrueras, användas vid förklaring. Diskussionen implicerar att de föreställ-
ningar en individ har om hur förändring åstadkoms är viktiga aspekter av 
strategiformering. Föreställningar kan specificeras skilt från handling och innehas 
utan att manifesteras i handling (Bhaskar, 1989) och uttrycker då en agents 
potential. Den metod som vi använder (se kap. 8) utnyttjar agenters diskurser och 
formell analys av texter för att frilägga agentens föreställningsvärld och mentalitet. 
Analysens resultat i form av en begreppsstruktur uttrycker agentens syntes som vi 
ser som ett uttryck för agentens handlingspotential. 

Agenter (individer) samverkar mer eller mindre organiserat vid strategisk 
utveckling. Några av dem bildar en kausal grupp som har struktur. I vår 
framställning förbehåller vi agentbegreppet för individnivån och använder 
begreppet kausal grupp för gruppnivå. En kausal grupp har struktur och utvecklar 
egna, specifika egenskaper, dvs. är emergent med avseende på de ingående 
individerna. Gruppens handlingar kan följaktligen vara något kvalitativt annat, 
något mer eller mindre, än de enskilda individernas. Den agentfunktion som en 
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sådan grupp utvecklar förstås genom de enskilda agenternas föreställningar (och 
övriga förmågor) och handlingar samt genom gruppens emergens. De 
handlingsmönster som utvecklas av individer och kausal grupp i fusion med sociala 
strukturers operationer formerar de strategier som diskuteras i avhandlingen. 
Strategiformering är en process som utvecklas i faser över tid. Varje fas i processen 
baseras på tidigare faser och därmed på speciella förutsättningar som förankrar 
dem i tiden. 
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Kapitel 3 Agentskapets föregångare  
 
 
 
Syftet med diskussionen i detta kapitel är att – kronologiskt och begreppsligt – ge 
en bild av föregångarna till en teori om agentskap i strategiska processer. 
Svårigheterna med att i ett och samma verk förena en fullödig historisk 
sammanfattning med argumentation för en ny teoretisk position gör att en 
historisk genomgång av nödvändighet blir selektiv och skissartad. Historiska 
sammanfattningar finns dessutom att tillgå i annan litteratur. Framställningen 
koncentreras därför till att lyfta fram de viktigaste linjerna och argumenten. Som 
stöd vid vår granskning och argumentation använder vi ett par arbeten (Child, 
1972; Whittington, 1989) som gett viktiga bidrag till en teori om agentskap i 
strategiska processer. Childs nyskapande och inflytelserika artikel kritiserar den 
omgivningsdeterminism som karakteriserade den då dominerande situationsteorin. 
Artikeln uppmärksammar i stället signifikanta aktörer och deras strategiska val. 
Ideologiska värden, interna politiska processer och val av omgivning, snarare än 
omgivningsselektion, står i centrum. Artikeln inspirerade genom sin kritik av 
omgivningsdeterminism en lång rad teoretiska inlägg i voluntarism-determinism-
debatten (Schreyögg, 1980; Astley & Van de Ven, 1983; Bourgeois, 1984; 
Hrebiniak & Joyce, 1985) och ett flertal empiriska undersökningar. Whittington 
utvecklar determinismbegreppet genom sin distinktion mellan omgivningsdeter-
minism och handlingsdeterminism. Begreppen utgör en viktig utgångspunkt i den 
fortsatta diskussionen (jfr kap. 1 och 6).  

Granskningen inleds med några äldre arbeten av mer allmän organisations-
teoretisk karaktär som haft stort inflytande också på strategiforskningen. Diskus-
sionen börjar i Carnegieskolan och dess argumentation för att komplexa beslut inte 
är en följd av optimeringar utan beroende av beteendefaktorer. Carnegieskolan 
introducerar dessutom i organisationsteorin den kognitiva basens betydelse för 
beslut. Varje beslutsfattare för med sig in i beslutsprocessen sin egen uppsättning 
”givna” som också speglar beslutsfattarens värderingar (March & Simon, 1958). 
Därefter behandlas de s.k. handlingsteoretikerna som haft stor betydelse för de 
tolkande skolbildningarna inom organisations- och strategiforskningen. Handling-
steoretikerna ger individerna en viktig roll som skapare av sina omgivningar och 
tonar ned omgivningsbegränsningarnas betydelse. Child och dennes efterföljare 
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avhandlas avslutningsvis. De har gett viktiga teoretiska och empiriska bidrag till 
diskussionen om strategiska val och därmed till en teori om agentskap och strategi. 
 
Carnegieskolan – den begränsade individen 
 
Carnegieskolans (Simon, 1947; March & Simon, 1958; Cyert & March, 1963; 
March & Olsen, 1976; Quinn, 1980) mycket stora inflytande på forskningen gör 
den lämplig som startpunkt, när vi diskuterar hur individerna behandlas i 
forskningen. I Cyert och March (1963) sammanfattas många av Carnegieskolans 
idéer och ställningstaganden i en beteendeteori om företaget, med anspråk på att 
kunna användas för att förstå beteende hos olika slags organisationer i skilda 
beslutssituationer. 

Utgångspunkten för teorin är den neoklassiska mikroteorin som Carnegie-
skolan menar har två huvudproblem. Det första sammanhänger med de motiva-
tions- och kognitionsantaganden (rationalitetsantaganden) som görs; företaget 
antas dels eftersträva maximal vinst, dels operera med fullständig kunskap. Det 
andra är teorins misslyckande med att behandla företaget som en organisation, dvs. 
en enhet med ett inre liv skilt från den individuelle entreprenören. Cyert och March 
argumenterar för att en organisation i stället bör uppfattas som en koalition av 
individer. Dess sammansättning varierar, men man kan vanligen för kortare 
tidsperioder identifiera koalitionsmedlemmarna. Senare inför Thompson (1967) en 
tydligare maktdimension genom begreppet dominerande koalition som betecknar 
den delkoalition som har särskilt stort inflytande. 

Människans kognitiva begränsningar poängteras ständigt av Carnegieskolans 
företrädare: ”human beings who satisfice because they have not the wits to 
maximize” (Simon, 1957, s. xxiv). Människan handlar för att ”satisfice” (satisfy och 
suffice= good enough) därför att hon saknar förmågan att agera optimalt. Ett 
problem löses i stället när det uppstår och sedan inväntar man nästa. Informations-
sökandet är begränsat, ensidigt och fördomsfullt (Cyert & March, 1963). Simon 
beskriver människan som inkapabel och beroende av organisationen för att kunna 
fatta ”korrekta” beslut”en av de funktioner som organisationen fyller är nämligen 
just att placera individerna i en sådan psykologisk omgivning som anpassar deras 
beslut till vederbörande organisations syften och förser dem med den information 
som de behöver för att fatta de korrekta besluten” (Simon, 1971, s.130). 

Enligt Carnegieskolan är grunden för att en individ skall delta i organisationen 
att de olika slags belöningar som denne förväntar sig överstiger dennes 
uppoffringar, dvs. en positiv individuell bytesbalans (Simon, 1971; March & 
Simon, 1958). Individen antas inte maximera sitt utbyte utan nöja sig med en 
tillfredsställande nivå (Cyert & March, 1956). Koalitionen överlever om belö-
ningarna till koalitionsmedlemmarna är tillräckliga för att behålla dem i organi-
sationen. Cyert och March (1963) förkastar både tanken om att stora komplexa 
organisationers mål kan definieras som en viss individs – entreprenörens – mål och 
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att ett gemensamt mål kan fastställas. I stället formas organisationens mål i en 
ständigt pågående köpslagansprocess mellan individer och grupper med mer eller 
mindre oberoende mål. Konflikter hanteras genom kompromisser och 
kvasilösningar; man förlitar sig på lokal rationalitet, på beslutsregler av acceptabel-
nivåkaraktär och på att uppmärksamma problem sekventiellt. Interna politiska 
processer ges således en viktig roll för att bestämma den strategiska inriktningen. 

Ett centralt begrepp i teorin är organisatorisk slakhet (slack). Organisatorisk 
slakhet definieras som ”försummade vinstmöjligheter”, dvs. omfattar både interna 
förhållanden i en organisation och de vinstmöjligheter på marknaden som man 
avstår från (Cyert & March, 1956). Förekomst av organisatorisk slakhet ger 
organisationen ett strategiskt handlingsutrymme i förhållande till omgivnings-
villkoren som innebär att ett företag inte nödvändigtvis måste maximera vinsten 
för att överleva. Cyert och March förser också organisationen med förmåga att lära 
av erfarenhet och att anpassa sig. Som ett led i anpassningen utvecklas instrument 
för kontroll och styrning i form av standardiserade procedurer och rutiner. 

Det adaptiva perspektivet på hur strategier utvecklas baseras främst på 
Carnegieskolans och Lindbloms (1959) arbeten, och vilar på idén om stegvis 
strategisk förändring. Inom ramen för perspektivet har, som tidigare framgått (kap. 
1), flera olika skolbildningar vuxit fram med delvis olika sätt att förklara strategiska 
förändringsprocesser och individers roll i dem. Lindblom använder beteckningar 
som ”the science of muddling through” och i ett senare arbete ”disjointed 
incrementalism” (Braybrooke & Lindblom, 1963). En organisation reagerar på 
existerande problem snarare än söker efter nya möjligheter. En strateg strävar efter 
att vara flexibel för att kunna anpassa sig till organisationens eller omgivningens 
krav, att agera pragmatiskt och försöka åstadkomma kompromisser. Individen ges 
således i perspektivet liten frihet att handla proaktivt och avsiktligt och beskrivs 
som ”caught in a complex web of political forces” (Mintzberg, 1973, s. 46). Quinn 
(1978, 1980), hävdar att detta sätt att handla är logiskt om man beaktar såväl 
individens kognitiva som olika processuella begränsningar. Quinn använder därför 
beteckningen logisk inkrementalism. 

Carnegieskolan har haft en viktig roll i försöken att göra teorin om företaget 
mer realistisk men har också i flera avseenden kritiserats. En argumentationslinje i 
kritiken hävdar att forskarna fortfarande är fångna i den neoklassiska modellen av 
den rationelle beslutsfattaren. Antagandet om bidrags- och belöningsbalans är 
egentligen bara en omformulering av den utilitaristiska doktrinen om individens 
strävan att maximera tillfredställelse och minimera smärta (Abrahamsson, 1989; 
Ottesen, 1991). Vid en jämförelse med den normativa utgångspunkten framstår 
människans kognitiva brister som huvudproblemet. En annan linje i kritiken 
hävdar att Carnegieskolan tenderar att förbise det sammanhang i vilket beslut fattas 
och strategier utvecklas (Wilson, 1973) och att individerna därför på ett atomistiskt 
sätt abstraheras från samhället och sociala strukturer (Whitley, 1977). En 
konsekvens blir att makt reduceras till en egenskap hos individen, konflikter till 
värderingar och kognitiva begränsningar och omgivningen slutligen reduceras till 
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en källa för externa stimuli (Whittington, 1989). Han formulerar från en 
realistposition sin kritik mot Carnegieskolan på följande sätt: 
 
But while exaggerating the independence of their actors from society, the Carnegie School 
also denies them the intrinsic capacity to use this autonomy freely. In the first place, actors’ 
ability to formulate clear goals and to pursue them deliberately is effectively suppressed by 
the repeated stress upon the inherent limitations of human cognition. Actors are trapped 
on every side by bounded rationality (March and Simon, 1958), ambiguity (March and 
Olsen, 1976) and processual limits (Quinn, 1980). Confessing their incapacity to cope with 
a complex world, actors surrender their freedom of choice and abandon themselves to the 
reassuring simplicity of standard operating procedures and decision rules. It is with some 
satisfaction that Cohen, March and Olsen (1976, p 37) conclude that ´events are not 
dominated by intention`. (s. 54-55) 
 

Carnegieskolan är starkt beroende av den rationella modellen men ger ändå 
viktiga bidrag till organisations- och strategiforskningen genom sina nya och mera 
realistiska antaganden om människors och organisationers sätt att fungera. Den 
delar den neoklassiska modellens atomistiska syn på företaget och kommer 
därigenom att bortse från sociala strukturer som medel för handling. 
 
Den tolkande och handlande individen 
 
Under 1980- och 90-talen växer ett nytt perspektiv fram inom strategiforskningen 
som främst riktar uppmärksamheten mot de kognitiva och symboliska aspekterna 
av strategiska processer och som ges beteckningen tolkande eller handlings-
teoretiskt. Perspektivet baseras på antagandet om en socialt konstruerad verklighet 
och ser organisationer som socialt konstruerade meningssystem. Det utvecklas som 
en parallell till det samtida intresset för företagskultur och symbolisk ledning inom 
organisationsforskningen. Några tidiga arbeten av betydelse för detta perspektiv är 
Berger och Luckmann (1967), Weick, (1969) och Silverman (1970). 
 
En handlingsteoretisk referensram 
 
Silvermans (1970) kritiserar de organisationsteoretiska skolor som bygger på en 
systemansats1, dvs. huvuddelen av den då samtida organisationsforskningen, för att 
de bortser från individen och för att de reifierar organisationen. Vid en 
systemansats antas beteendet reflektera organisationsstrukturen och dess problem 
och vid analysen söks främst de opersonliga mekanismer som bevarar ett systems 
stabilitet och som leder till effektivitet i olika processer och strukturer. 
Huvudproblemet med systemansatsen är att den lätt leder till reifikation; ”that is, 
with the attribution of concrete reality, particular the power of thought and action, 

                                                      
1 Betoning på systemproblem i fem ledande org analysskolor – Human Relations 
(Roethlisberger, Dickson, Mayo), Org Psychology (Argyris, Likert), Socio-Technical 
Systems (Trist, Rice, Emery), Strukturfunktionalism (Selznick, Parsons), och Decision-
making theory (Cyert, March) 
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to social constructs” (s. 9). I stället förespråkar Silverman att en organisation skall 
uppfattas som ett resultat av interaktionen mellan motiverade människor som 
försöker lösa sina problem. 

Silverman utvecklar därför en handlingsteoretisk referensram som alternativ 
till systemansatsen. Inspirerad av Weber och Schutz markerar han den skillnad som 
finns mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap. Inom naturvetenskapen kan 
forskaren observera och påföra data sin mening. Människans handlingar är 
däremot meningsfulla för henne och detta innebär att det sociala livet har en egen 
intern logik. Inom samhällsvetenskapen räcker det därför inte att observera 
beteende utan forskaren måste använda en speciell förklaringsform (verstehen) 
som utgår från den mening som aktörerna ger sina handlingar. Handlings-
förklaringar kan exempelvis vara i form av ”in order to” motiv respektive 
”because” motiv, där de förra avser förklaring genom att demonstrera den mening 
som en individ lägger i en handling och de senare motiverar handlingen utifrån 
individens bakgrund och omgivning. Silverman förkastar positivistiska ansatser och 
ansluter sig till Berger och Luckmanns socialkonstruktivism, dvs. den sociala 
verkligheten ses som socialt konstruerad, upprätthållen och förändrad. Även de 
sociologiska studier (Garfinkel, 1967; Goffman, 1959) som ägnas åt människors 
vardagliga sociala interaktion och de outtalade antaganden och sunt förnuft-
kunskaper som konstituerar denna ges en viktig roll i referensramen. 

Också Weick (1979) refererar till Berger och Luckmann och ansluter sig till 
ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Weick har stort inflytande på de tolkande 
skolbildningarna inom organisations- och strategiforskningen, inte minst genom 
sitt begrepp ”enactment”. Begreppet bygger på idén att ”people, often alone, 
actively put things out there that they then perceive and negotiate about perceiving. 
It is this initial implanting of reality that is preserved by the word enactment” Weick, 
1979, s.165). Weick beskriver världen som tvetydig och kaotisk och människor 
försöker sortera i detta kaos genom att skapa mening. Erfarenhet är inte något som 
passivt mottas utan den är en konsekvens av aktivitet. 

Begreppet används flitigt av de forskare som argumenterar för individers eller 
strategiska aktörers betydelse för organisationers strategiska inriktning. 
Omgivningar är, med denna utgångspunkt, individers ”enactments” av den värld 
de lever i. Organisationens medlemmar ges sålunda en aktiv roll som skapare av 
sina egna omgivningar – ”creating the environments which then impose on them” 
(Weick, s. 130) och ”the environment that the organization worries over is put 
there by the organization” (s. 153). Med beteckningen ”enacted environment” 
markerar Weick att meningsfulla omgivningar är ett resultat av organiserings-
processer snarare än något som påförs organisationen utifrån. Omgivningarna är 
mer obestämda till sin karaktär än vad som traditionellt antas i organisations-
forskningen: ”Environments are multiple, exist in the eye of the beholder, and are 
more prone to breakage and reassembly than is often realized” (s. 168). 
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Mot ett mer realistiskt handlingsperspektiv 
 
Silvermans och Weicks arbeten, med delvis samma inspirationskällor som våra 
(t.ex. Weber, Schutz, Blumer), innebär att omgivningsdeterminism förkastas 
samtidigt som människans potential för agentskap lyfts fram. I den typ av social-
konstruktivistiska och tolkande ansatser som de representerar finns dock några 
uppenbara problem: Omgivningarna kan reduceras till något som enbart skapas i 
organisationsmedlemmarnas ”mind” (Giddens, 1976), ansatserna leder lätt till 
relativism (Giddens, 1976; Outhwaite, 1983; Bhaskar, 1983) och till att fysiska och 
materiella aspekter försummas (Sayer, 1992). 

Ett av problemen rör det sätt på vilket en organisations omgivning, 
organisationens ”enacted environment”, behandlas. Child (1997) pekar på två olika 
sätt att uppfatta begreppet. Enligt den ena tolkningen agerar människan på basis av 
sin subjektiva uppfattning av världen, dvs. utifrån den aktiva ”enactment” av 
omgivningen som hon gör. Denna tolkning är helt i enlighet med det perspektiv på 
mänskligt agentskap som används i denna avhandling. Vad aktörerna tolkar 
existerar åtskilt från dem, varför det enligt ett sådant perspektiv är viktigt att skilja 
mellan individers tolkningar och kunskaper respektive de enheter som bildar vår 
naturliga och sociala värld. 

Ett annat sätt att uppfatta begreppet är att människan genom ”enactments” 
skapar sina omgivningar som hon önskar. ”Enactment”-begreppet har därigenom 
förlorat sin ursprungliga sociala karaktär. En del formuleringar hos Weick och 
Silverman antyder att tolkningar i den riktningen är rimliga: ”the environment is a 
phenomenon tied to processes of attention and . . . unless something is attended to 
it does not exist (Weick 1969, s. 28) och den ofta citerade formuleringen ”the 
human actor does not react to an environment; he enacts it” (Weick 1969, s. 64). 
Båda citaten kan tolkas så att omgivningar reduceras till något som skapas i 
individens ”mind”. Det tolkande och socialkonstruktivistiska synsättet drivs också 
av vissa författare mot en tämligen extrem aktörsvoluntarism. 

Smircich och Stubbart (1985, s. 727) som framställer omgivningen som något 
som produceras av individerna själva, är ett exempel: 
 
An enactment model implies that an environment of which strategists can make sense has 
been put there by strategists’ patterns of action – not by a process of perceiving the 
environment, but by a process of making the environment . . . . environment refers to the 
ecological context of thought and action, which is not independent of the observer-actor’s 
theories, experiences, and tastes. Multiple groups of people enact the ecological context; 
neither historical necessity nor the operation of inexorable social laws imposes it on them. 
From the standpoint of strategic management, strategists’ social knowledge constitute their 
environment. 
 
Vid en sådan ansats får omgivningen en flytande och obestämd karaktär och 
uppgiften för strategen är att ”create and maintain systems of shared meaning that 
facilitate organized action” (Smircich & Stubbart, 1985, s. 724). Ett liknande 
exempel är att se strategi som ”orienting metaphors or frames of references that 
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allow the organization and its environment to be understood by organizational 
stakeholders” (Chaffee, 1985, s. 43). Dessa ansatser betonar de kognitiva och 
symboliska aspekterna på strategiformering och att strategens teorier, erfarenheter, 
tycken etc. utgör dennes omgivning. Strategens uppgift är att skapa mening i en 
situation och att skapa en meningsfull vision (Smircich & Stubbart). Av denna 
tolkning av ”enactment” följer att omgivningarna inte alls behöver vara 
begränsande eftersom de konstitueras av strategernas egen erfarenhet och kunskap. 
Ett sådant synsätt stämmer bara i begränsad mening med det perspektiv som vi 
argumenterat för. Att tillämpa en extrem individvoluntarism på begreppet 
strategiska val leder enligt vårt perspektiv fel. Betoningen av mänskligt agentskap 
och subjektiva tolkningar är avsedd att motverka omgivningsdeterminismens 
inneboende pessimism och teoretiska ytlighet, inte att reducera organisationen eller 
omgivningen till enbart subjektiv förståelse. 

Child (1972) behandlar ”enactment” av omgivningen som om den var 
begränsad till val av omgivning att verka inom. Det verkar rimligt att tänka sig att 
en organisations signifikanta aktörer åtminstone i viss och varierande utsträckning 
kan välja exempelvis med vilka delar av omgivningen de skall interagera. 
Omgivningen har emellertid också egenskaper som inte utan vidare kan ”enactas”. 
Den har en institutionell karaktär och människor inom och utom organisationen 
delar dess normer och relationer. När den strategiska inriktningen väl valts så 
kommer de utvecklade handlingsmönstren att ha ”objektiva” konsekvenser för 
andra aktörer och institutioner i omgivningen, både avsedda och icke avsedda och 
oavsett om de uppfattas av de strategiska aktörerna eller ej. De sistnämnda torde 
endast i begränsad mening kunna kontrollera omgivningen eftersom det existerar 
motkrafter i form av andra aktörer och institutioner. Child (1997, s. 54) uttrycker 
det på följande sätt: 
 
What strategic actors are interpreting, albeit within the cognitive and informational limits 
discussed earlier, exists apart from them. A person or organization does not constitute its 
environment; the environment consists of other actors in other organizations or among the 
public, and it cannot be reduced to the subjective interpretations of any one group of 
organizational players. 
 

Att bara tillskriva det som subjektet uppfattar betydelse medför betydande 
risker för fenomenologisk reduktionism (Giddens, 1976) och relativism 
(Whittington, 1989). Synsättet utesluter insikt i de strukturer som individerna själva 
inte uppmärksammar och leder till passiv neutralitet, då principen om empatisk 
förståelse tvingar en utomstående att böja sig för subjektets tolkningar. Tolkarna 
argumenterar för att individer lever i ”många olika verkligheter” och att det krävs 
empatisk förståelse för dessa eftersom det inte existerar någon ”objektiv” social 
värld som gör det möjligt att bedöma realismen i deras verklighet. Samhällsvetare 
arbetar inom ramen för olika paradigm, om dessa utan vidare accepteras utan att 
kritisk diskussion tillåts, omöjliggörs kritik mellan dem och därmed också 
överföring av kunskap. Risken finns också att intrycket ges att strukturella 
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begränsningar är självpålagda och att ”the empirical ego can change the world 
merely by constituting it in a different way” (Outhwaite, 1983b, s. 95). 

Handlingsteorin i dess mindre extrema form har släktskap med vår studie och 
metateoretiska inriktning. Vi har också delvis använt samma källor, när vi 
argumenterat för att den mening som individen ger sina handlingar och det 
perspektiv ur vilket hon betraktar världen är viktig för förståelsen av social 
handling. Den voluntaristiska slagsida som finns hos en del av socialkonstruk-
tivismens företrädare leder emellertid, som framgått, för långt och skapar en del 
nya problem. Vi delar handlingsteorins betoning av individernas betydelse och tar 
avstånd från omgivningsdeterminism, samtidigt får inte ”barnet kastas ut med 
badvattnet”. Det går inte att bortse från fysiska och materiella aspekter och vi kan 
inte bortse från att genom ett alltför subjektivt och relativistiskt inriktat 
omgivningsbegrepp fråntas individerna sina medel för handling. Det är förvisso 
rimligt att samhället inte skulle existera utan mänsklig handling men genom att 
upplösa omgivningsbegränsningarna försummar tolkarna att inse att sociala 
strukturer är något annat än mänsklig handling; samhället utgör också resurser för 
handling. Tillgång till olika institutioner som exempelvis politiska partier, företag, 
fackföreningar och familjer utvidgar räckvidden för organiserad handling och 
aktörernas förmåga att använda dem för sina syften är av avgörande betydelse för 
agentskapet. 
 
Argumentationen för strategiska val 
 
Childs välkända artikel från 1972 är en ofrånkomlig referenspunkt för de forskare 
som intresserar sig för individers betydelse för organisationers strategiska val. I 
artikeln kritiseras situationsteorin inom organisationsforskningen för sitt antagande 
att organisationers struktur och aktiviteter bestäms av kontextuella variabler som 
omgivningskarakteristika (t ex variation, komplexitet och konkurrenstryck), 
teknologi och storlek. Tanken att sådana faktorer utövar ett starkt tryck på 
organisationen bygger på idén att en organisation måste uppnå vissa prestations-
nivåer för att överleva. 

Ett stort antal studier (t.ex. Lawrence & Lorsch, 1967; Woodward, 1965) 
genomförs under 1960- och 70-talen för att fastställa vilka dessa faktorer är. 
Studierna genomfördes vanligen som statistiska analyser av associationerna mellan 
kontextuella och organisatoriska variabler. Child hävdar att detta slags studier 
resulterar i alltför enkla teoretiska modeller. Förklaringar kräver också förståelse 
för underliggande processer och en sådan kan inte infereras från fakta om 
statistiska relationer eller genom hänvisning till ”funktionella imperativ”. Den 
främsta bristen i teorien är att den ”fails to give due attention to the agency of 
choice by whoever have the power to direct the organization” (1972, s. 2). Childs 
huvudtes är att beslutsfattaren fungerar som kritisk länk mellan en organisation 
och dess omgivning. 

58



 

 

Några av Childs byggstenar är synen på organisationen som en koalition och 
begreppet organisatorisk slakhet (Cyert & March, 1963); begreppen dominerande 
koalition och domän (Thompson, 1967) samt ”enactment” (Weick 1969). Andra 
influenser är Silvermans (1970) kritik av systemansatsen och Normann (1975) som 
visar värderingars betydelse för strategin och att den dominerande koalitionens 
inflytande sträcker sig också utanför organisationen. Child (s. 9) förkastar den 
omgivningsdeterminism som ligger i situationsteorin och ger i stället 
beslutsfattarna en aktiv roll – ”organizational decision-makers do take positive 
steps to define and manipulate their own corners of the environment”. Begreppet 
organisatorisk slakhet är centralt för Childs argumentation. Om organisationens 
prestationer överskrider en tillfredsställande nivå uppfattar beslutsfattarna att de 
har ett handlingsutrymme, som gör att de kan handla i enlighet med sina egna 
preferenser. Trycket från omgivningsfaktorerna behöver alltså inte vara så 
begränsande för organisatoriskt beteende som ofta antas i tidigare forskning. 

I stället betonar Child en organisations strategiska val. De individer som ingår i 
den dominerande koalitionen, de som under en viss tidsperiod har makt att 
”enact” organisationens omgivningar, väljer organisationens domän. De ledande 
aktörernas värderingar och uppfattningar avgör således organisationens strategiska 
inriktning. Makten är dock inte absolut utan andra organisationsmedlemmar, 
exempelvis de som har gränsroller som innebär att de hanterar information från 
omgivningen, kan modifiera deras planer och beslut. Den dominerande 
koalitionens beroende av samarbete med andra i organisationen leder ofta till 
utdragna politiska processer. Child sammanfattar konsekvenserna av sitt strategiska 
valsynsätt på följande sätt: 
 
In short, when incorporating strategic choice in a theory of organization, one is recognizing 
the operation of an essentially political process in which constraints and opportunities are 
functions of the power exercised by decision-makers in the light of ideological values. 
(1972, s. 16) 
 

Delvis likartade tankar uttrycks av Normann (1975) när han lanserar 
processynen som ett alternativ till den traditionella planeringsfilosofin, baserad på 
mål-medel-hierarkier och rationella individer. Carnegieskolan gjorde visserligen den 
klassiska modellen mera realistisk genom att betona rationalitetens gränser, men 
den är fortfarande ofullkomlig. Normann menar i stället att en vision av ett 
önskvärt framtida tillstånd formuleras och att endast ett eller ett fåtal första steg 
planeras i en process. Individerna och deras subjektivitet ges en viktig roll. 
Organisationens dominerande idéer är en produkt av värderingar och intellektuella 
processer hos en kärngrupp  de med tillräcklig makt och inflytande för att påverka 
– men också av maktspel och politik. Makt och dominerande idéer styr 
rekryteringen till kärngruppen, som ofta är tillräckligt liten för att individerna skall 
ha ett starkt inflytande på vad som händer. En person tar med sig drag av hela sin 
personlighet, tidigare erfarenheter och kritiska händelser förser personen med 
normer och verklighetsföreställningar, vid sidan av sina professionella erfarenheter 
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och färdigheter. Normann menar därför att ju större maktkoncentration, desto 
viktigare blir den inre subjektiva verkligheten hos maktcentrum för att förstå 
processer i en organisation. Misslyckanden och framgångar kan exempelvis 
förklaras med utgångspunkt från hur rollmönstret i kärngruppen stämmer överens 
med företagets affärsidé. 

Tillsammans med Carnegieskolan inspirerar Child en rad teoretiska och 
empiriska studier som behandlar organisationers strategiska val. I princip alla som 
därefter har behandlat strategi, och många andra, refererar också till Childs arbete. 
Childs artikel utmanade den traditionella ekonomiska teorins bild av organisa-
tionen som enbart reagerande på omgivningen – med ett sådant synsätt blir strategi 
närmast en respons på de stimuli som omgivningsförändringar innebär. I stället gör 
förekomst av organisatorisk slakhet i Childs föreställningsram det möjligt för 
ledande aktörer att göra strategiska val.  
 
Empiriskt grundade typologier 
 
Under slutet av 1970-talet och första delen av 1980-talet publiceras en rad studier 
som baseras på några av de tankegångar som redan behandlats i detta kapitel. 
Gemensamt för dem är att de med stöd av empiriska undersökningar försöker 
vederlägga den omgivningsdeterminism som karaktäriserar mycket av den tidigare 
organisationsforskningen. Studiernas resultat presenteras ofta i form av lednings-
typologier. Tidiga representanter för denna inriktning är Miller och Friesen (1978) 
och Miles och Snow i samarbete med Meyer (1978). Särskilt det sistnämnda arbetet 
inspirerar många efterföljare. 

Miller och Friesen (1977, 1978) försöker förstå strategiformeringsprocesser 
genom att undersöka de organisatoriska och de omgivningskontexter inom vilka 
processerna pågår. De argumenterar för mer holistiska och multivariata ansatser än 
de i situationsteoretisk forskning gängse bivariata. I deras studie definieras ett 30-
tal variabler för omgivning, organisation, strategiutformning och organisationens 
framgång. Faktoranalyser genomfördes på en databas bestående av publicerade 
fallbeskrivningar av ett 80-tal organisationer. Resultaten presenterades i form av tio 
strategiformuleringsarketyper (sex framgångsrika och fyra misslyckade). En slutsats 
av studien är att omgivningen inte fullständigt dikterar företagens strategier. Även i 
lika omgivningar används med framgång olika strategier och detta kan tolkas som 
ett stöd för tanken om strategiska val. En del individkaraktäristika, som ledande 
aktörers anställningstid, medvetenhet om strategi, branschkunnande och riskta-
gande mättes, men i undersökningen behandlas inte individerna på ett mera 
ingående sätt. 

Miles och Snow (1978) utgår från tre nyckelidéer i tidigare forskning. Den 
första är att organisationer agerar för att skapa sina omgivningar. De refererar till 
Child, Argyris och Weick när de hävdar att ”managers enjoy substantial freedom to 
create, shape, and manage the environments in which their organizations exists”. 
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Genom en serie val formar ledande aktörer sin organisations omgivning. Detta 
innebär i sin tur att ”the number and kinds of different environments which might 
be enacted are theoretically limited only by man’s imagination” (s. 5-6) och också 
att det är åtminstone teoretiskt möjligt att ”no two organizational strategies will be 
the same” (s. 27). De strategier som skapas kommer dock att ligga inom gränserna 
för befintliga teorier och ledarnas föreställningar. Den andra idén, att ledares val 
formar en organisations struktur och processer, bygger på Chandlers (1962) 
diskussion om relationen mellan strategi och struktur, men också på Mintzbergs 
syn på strategi som ett mönster i en ström av beslut. Det sistnämnda innebär att 
strategin lämpligen fastställs via studier av en organisations beteende. Den tredje 
nyckelidén går ut på att när en organisation väl har utvecklat vissa strategiska och 
strukturella arrangemang kommer den att begränsas av dem. Denna tanke hämtar 
stöd i Carnegieskolans diskussion av individers begränsade förmåga att fatta 
rationella beslut. 

Trots sin starka argumentation för att ledares olika perception av en 
organisations omgivning kan leda till att unika strategier formeras, utvecklar Miles 
och Snow en mer generell teoretisk referensram, som dels består av en modell över 
anpassningsprocessen, dels av en organisationstypologi som visar olika mönster för 
adaptivt beteende. De betecknar sin referensram, som baseras på ett relativt 
omfattande empiriskt material, som ett ”neo-contingency”-perspektiv. Den bygger 
på tre stegvisa studier av ett 80-tal företag och sjukhus genomförda med en 
kombination av olika datainsamlingsmetoder. I studierna fokuseras relationerna 
mellan ledares perception av omgivningen, de objektivt bestämda omgivnings-
villkoren och olika aspekter av organisatoriska strukturer och processer. 

Den organisationstypologi som utvecklas omfattar fyra strategiska arketyper – 
”defenders”, ”prospectors”, ”analyzers” och ”reactors” som har varierande 
anpassningsmönster med olika starka och svaga sidor. I samma bransch kan de fyra 
typerna förekomma samtidigt. Den specifika kompetens som den dominerande 
koalitionen i respektive arketyp har uppvisar karakteristiska skillnader. Den 
dominerande koalitionen hos ”defenders” består exempelivs ofta av experter på 
finansiering och produktion, medan den hos ”prospectors” domineras av specia-
lister på marknad och forskning och utveckling. 

I den referensram som Miles och Snow utvecklar ges signifikanta aktörer en 
central roll i en strategiformeringsprocess. Den strategiska inriktningen bestäms av 
den dominerade koalitionens perception av omgivningsvillkoren och beslut om hur 
omgivningen skall hanteras. Ett försök görs också att relatera en organisations 
strategiska inriktning till den dominerande koalitionens ledningsteori, dvs. 
antaganden om människor och föreskrifter om hur de bör ledas och kontrolleras. 
Resultaten antyder att det finns vissa länkar men att relationen är komplex. Den 
information som i studien ges om de ledande individerna är emellertid begränsad 
och rör i huvudsak ledarnas funktionella erfarenhet och roll. 

Under 1980-talet genomförs ett flertal empiriska studier som utvecklar och 
testar Miles och Snows typologi utifrån ett antagande om att karakteristika hos de 
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ledande aktörerna har betydelse för organisationers strategi och effektivitet. 
Exempelvis undersöker Hambrick (1981) relationen mellan makt, funktionell 
position och 'scanning'-aktiviteter. Studien urskiljer omgivning och strategi som två 
kritiska villkor för en organisation och visar att hantering av osäkerhet med 
avseende på respektive villkor är maktbaser inom en ledningsgrupp. 

I en senare studie (Hambrick 1983) undersöktes hur effektivt arketyperna 
fungerar i olika omgivningar. Studien visar att defenders var bättre i alla 
omgivningar med avseende på lönsamhet och cash flow, medan prospectors var 
bättre vad avser marknadsandelar i innovativa branscher. Gupta och Govindarajan 
(1984) undersökte om ledningens funktionella erfarenhet, vilja att ta risker och 
tolerans för tvetydighet underlättar strategiimplementering och gav empiriskt stöd 
för en sådan slutsats. Andra studier behandlar exempelvis småföretags strategiska 
planeringsstilar (Bohman & Boter, 1984) och specialisters respektive generalister 
karriärvägar och prestationsstandards (Guntz & Whitley, 1985). Typiskt för 
flertalet studier är en analytisk inriktning med tämligen begränsad information om 
individerna. Vanligen ges funktionell bakgrund och formell position en central roll 
i studierna. 

I en teoretisk artikel vidareutvecklar Hambrick och Mason (1984) argumen-
tationen för ledares betydelse vid komplexa strategiska beslut. De hävdar att 
organisationen kan ses som en spegling av sina toppledare och att det därför 
behövs ett perspektiv med fokus på den dominerande koalitionens ledning i 
organisationsforskningen – ett ”upper echolon”-perspektiv. De hämtar stöd från 
Carnegieskolan och argumenterar för att ledares kognition och värderingar 
reflekteras i och begränsar rationaliteten i de strategiska val som görs. Hambrick 
och Mason rekommenderar dock, med hänvisning till svårigheter att mäta dem, att 
forskaren i empiriska studier kan nöja sig med observerbara karakteristika (ålder, 
funktionell bakgrund, utbildning, anställningstid etc.) som indikatorer.  

Finkelstein och Hambrick (1996) diskuterar, i en översikt av främst nordame-
rikansk forskning om strategiskt ledarskap, de ledande individernas betydelse för 
strategiska val och deras handlingsutrymme. De argumenterar för att den 
strategiska uppgiftens tvetydiga och komplexa karaktär innebär att valen präglas av 
de människor som gör dem och av deras ”highly filtered, personalized, 
idiosyncratic understandings of their situations, options, and potential effects of 
options” (s. 75). Författarna är starkt påverkade av Carnegieskolans modell av 
människan och hennes begränsningar. Diskussionen rör både enskilda individer 
(CEO) och grupper av ledande individer (TMT – top management teams) även om 
de menar att det i strategiskt ledarskap snarare torde handla om en koalition av 
individer, dvs. en ledningsgrupp; som dock inte behöver vara formaliserad. Studier 
av strategisk ledning bör därför ha sitt fokus på ledningsgrupper och inte bara på 
enskilda ledare. Översikten visar att ett stort antal studier genomförts som förlitar 
sig på observerbara demografiska karakteristika. 

Ett exempel på denna typ av empirisk studie rapporteras av Wiersema och 
Bantel (1992). Studien undersöker relationen mellan karakteristika hos lednings-

62



 

 

gruppen och strategisk förändring i 100 företag. Demografiska karakteristika antas 
påverka individers perspektiv och tolkningar och bidra till att gemensamma 
identiteter och föreställningar utvecklas. Studien visar att de företag som var mest 
benägna att ändra sin strategi var företag med en ledningsgrupp som har lägre 
genomsnittsålder, kortare anställningstid, längre tid i ledningsgruppen, högre 
utbildningsnivå och större heterogenitet i utbildningsinriktning. Child (1997) tolkar 
studien som ett sätt att berika diskussionen om strategiska val, genom att också 
introducera en diskussion av handlingsdeterminismen i strategisk forskning. Via 
demografiska karakteristika införs möjligheten till skilda kognitiva baser och 
tolkningar. 

Av vår förstudie (Gabrielsson & Paulsson, 1996) framgår emellertid att 
personer med lika demografiska karakteristika kan ha fundamentalt skilda 
föreställningar och kognitiva baser. I en annan studie av relationen mellan 
kognitiva baser och individuella externa karakteristika hos ett 90-tal ledare i fyra 
ungerska företag fann Markóczy (1997) vissa samband mellan några av de 
individkarakteristika som föreslagits i tidigare undersökningar och individuellt 
mätta föreställningar om vad som var viktigt för organisationens framgång. För 
andra karakteristika saknades däremot sådana samband. Markóczy menar dock, i 
motsats till Hambrick och Mason (1984) och Michel och Hambrick (1992), att 
forskningsfältet inte bör acceptera alltför grova substitut för direkta mätningar. Ett 
bra substitut skall vara mycket starkt korrelerat till det som skall ersättas. Fördelen 
med en förenklad mätning uppväger inte den nackdel som förlusten av kvalitet 
innebär. De senare studierna antyder således att demografiska karakteristika är 
otillräckliga för att mäta kognitiva baser och att andra mätmetoder bör utvecklas 
och användas. Finkelstein och Hambrick (1996) diskuterar nackdelarna men tycks 
inte se några användbara alternativ och accepterar dem därför. 

Efterföljarna till Child för med sig influenser från Carnegieskolan, som 
betoningen av organisatorisk slakhet och begränsat rationella beslutsfattare men 
också handlingsteoretikernas inriktning på perception, när de studerar beslut i 
organisationer. Forskarna ägnar sig åt att demonstrera att olika strategier kan 
förekomma samtidigt inom samma bransch och att därigenom förkasta omgiv-
ningsdeterminismen. Studierna representerar sålunda ett viktigt steg bort från 
omgivningsdeterminismens likriktning. 

Individerna, och då framför allt den dominerande koalitionen, ges en central 
roll. Den information som lämnas om de ledande individerna är dock oftast 
begränsad till ledarnas funktionella erfarenhet och roll, och forskningen lyckas inte 
heller helt undvika handlingsdeterminism. Trots sin argumentation för ledares olika 
perception av omgivningen utvecklar Miles och Snow en organisationstypologi 
som använder relativt enkla individtyper, som ”marketing manager” och ”financial 
manager”, när den dominerande koalitionen karaktäriseras. Genom att individerna 
abstraheras från sina sociala relationer utanför organisationen, berövas de sina 
erfarenheter, sin identitet och sina intressen och förblir tämligen enkla varelser som 
inte avsevärt skiljer sig från ”economic man”, och samtidigt förlorar de resurser för 
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handling. Genom att abstraheras från samhället hamnar de i samma interna 
enkelhet som är så typisk för handlingsdeterminismen. Försöken att ersätta 
kognitiv komplexitet med tämligen enkla demografiska karakteristika är också ett 
uttryck för denna förenkling. Whittington (1989, s. 66) uttrycker det: ”Trapped 
within the limits of their functional experience, these actors do not choose; they do 
what they do because that is all they know how to do”. 
 
Mot en teori om agentskap i strategiska processer 
 
Den metateoretiska diskussionen kritiserade den förenklade och passiva och 
därmed deterministiska människosyn som dominerar den analytiskt-rationella 
skolan inom strategiforskningen. Vi argumenterar i stället för en mer komplex syn 
på människan som ser individen som en agent med förmåga att formulera avsikter, 
föreställa sig olika handlingsvägar, reflektera, göra val och att handla avsiktligt. I 
tidigare kapitel har Whittingtons distinktion mellan inre och yttre former av 
determinism införts. Båda kan, i princip leda till att endast en typ av handling 
tillåts. Avståndstagandet från handlingsdeterminismens antagande om maximering 
av nytta innebär att det mentalas betydelse för agentskap och strategiska val lyfts 
fram och därmed också människans konceptualiseringar och meningsskapande 
som betydelsefulla aspekter av strategiforskningen. 

Granskningen av några klassiska organisationsteoretiska verk i detta kapitel är 
ett led i arbetet mot en teori om agentskap i strategiska processer. Carnegieskolans 
främsta bidrag är att den gör bilden av människan mer realistisk när den hävdar att 
beslutsfattare inte optimerar utan satisfierar, och därmed tar ett första steg bort 
från den rationella modellens handlingsdeterminism. Teoribildningen betonar i 
stället lokal rationalitet, sekventiellt beslutsfattande och interna politiska processer. 
Den rationella modellen ses ändå som ett ideal och människans kognitiva brister 
framstår som ett problem. Genom begreppet organisatorisk slakhet ges en 
organisation ett strategiskt handlingsutrymme som gör olika vägar möjliga. 
Individerna ses emellertid som frikopplade från samhället i övrigt och berövas då 
också resurser för handling. Den voluntaristiska slagsida som en del företrädare för 
handlingsteorin ger uttryck för leder enligt vår mening fel. Genom att enbart ge det 
som subjektet uppfattar betydelse skapas samtidigt en bild av att strukturella 
begränsningar är självpålagda och därför går att bortse ifrån. Omgivningsdeter-
minismen förvandlas därmed i handlingsteorins mer extrema form till sin motsats 
– en omgivningsvoluntarism. Handlingsteorin, i mer realistisk form, argumenterar i 
stället för att den mening som individen ger sina handlingar och det perspektiv ur 
vilket hon betraktar världen är viktiga aspekter av social handling. Vi delar 
handlingsteorins betoning av individerna och deras handlingar och tar avstånd från 
omgivningsdeterminismen, men vi kan inte bortse från fysiska och materiella 
aspekter och från att organiserad handling är beroende av individer och deras 
tillgång till sociala strukturer och institutioner.  
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Carnegieskolan och handlingsteorin har stort inflytande på Child och dennes 
efterföljare, framförallt genom att nyansera och mildra den omgivnings- och 
handlingsdeterminism som karaktäriserar den tidigare organisationsforskningen. 
Child är den som tidigast och tydligast uttrycker idén om strategiska val och som 
lyfter fram individens och den dominerande koalitionens betydelse vid strategiskt 
agerande. Child representerar därmed ett viktigt och betydelsefullt steg mot en 
teori om agentskap. Hans efterföljares viktigaste bidrag är att i empiriska studier 
visa på möjligheten till strategiska val och att demonstrera att olika strategier 
framgångsrikt samtidigt kan förekomma i en bransch. Efterföljarna argumenterar 
för att ledares olika perception av omgivningen är av betydelse för att förstå 
strategier. De använder sig emellertid av relativt enkla individtyper baserade på 
demografiska karakteristika och funktionella erfarenheter när de karakteriserar 
dem. De lyckas därmed heller inte helt att undvika handlingsdeterminismen. 
Genom att bortse från sociala relationer utanför organisationen berövas 
individerna de redskap som vidare samhällsstrukturer och institutioner erbjuder. I 
nästa kapitel granskar vi vad den kognitiva organisationsforskningen har att 
erbjuda för en teori om agentskap och strategi. 
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Kapitel 4 Individen i den kognitiva forskningen 
 
 
 
Under 1980- och 1990-talen har ett genomgripande kognitivt skifte inträffat inom 
organisationsforskningen och kognitiv organisationsteori (”managerial and organi-
zational cognition”) är ett snabbt framväxande kunskapsområde. Ett gemensamt 
drag i teoribildningen är att individuella och gemensamma föreställningar anses 
viktiga för att förstå och förklara vad som sker i organisationer. Människors 
föreställningar och deras betydelse för strategiformering och andra organisatoriska 
fenomen studeras därför empiriskt. 

Ett tecken på områdets ökade betydelse är att allt fler översikter, böcker och 
samlingsverk, med anspråk på att belysa situationen inom forskningsområdet, 
publicerats. Exempel är Eden, Jones och Sims (1979), Srivastva (1983), Sims och 
Gioia (1986), Huff (1990), Hendry, Johnson och Newton (1993), Meindl, Stubbart 
och Porac (1996), Hellgren och Löwstedt (1997), Eden och Spender (1998) samt 
Porac och Thomas (2002). Den amerikanska forskningen dominerar i de flesta 
samlingsvolymerna. Den bok som har Eden och Spender som redaktörer avser 
dock att spegla ett mer europeiskt synsätt på forskningsområdet. Det amerikanska 
synsättet är, enligt Hellgren och Löwstedt, mer präglat av den positivistiska och av 
psykologin påverkade organisationsforskningen i USA, medan det europeiska 
synsättet är mer socialkonstruktivistiskt och samhällsvetenskapligt till sin karaktär. 
Strategiskt inriktade artiklar ingår i samtliga volymer och två av dem, de med Huff 
respektive Hendry, Johnson och Newton som redaktörer, är helt inriktade på 
strategiska problem. 

Flera tidskrifter har också gett ut kognitivt inriktade specialnummer, 
exempelvis Journal of Management Studies (Porac & Thomas eds., 1989; Eden, 
ed., 1992; Hodgkinson & Thomas eds., 1997), Organization Science (Meindl, 
Stubbart & Porac eds., 1994) och Scandinavian Journal of Management 
(Laukkanen & Sevón eds., 1998). Vid sidan av specialnumren har några artiklar 
publicerats i syfte att ordna och kritisera den något vildvuxna forskningen inom 
området (t.ex. Allard-Poesi, 1998; Klimoski & Mohammed, 1994; Schneider & 
Angelmar, 1993; Strati, 1998; Walsh, 1995). Även antalet svenska avhandlingar med 
kognitiv prägel tycks öka (t.ex. Andrén, 1997; Ericson, 1998; Häckner, 1985; 
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Johansson Lindfors, 1989; Löwstedt, 1989; Lidström-Widell, 1995; Melander, 
1997; Sanner, 1997; Söderlund, 1993). En officiell bekräftelse på kunskapsområdets 
ställning blev den intressegrupp (en av tio) som bildades inom ramen för den 
amerikanska Academy of Management 1991. 

Inom kognitiv organisationsteori är det frågor om hur människor skapar 
mening i situationer och händelser, om vad de vet och föreställer sig och vad som 
ligger bakom intentionell handling och avsiktliga val som står i fokus. När 
organisationsforskarna intresserar sig för tänkande och föreställningar är det 
primära vanligen inte föreställningarna som sådana utan snarare hur de kan 
relateras till organisatoriska beslut och handlingar. Det är inte heller enbart 
kognitiva fenomen på individnivå som behandlas utan också på grupp-, 
organisations-, bransch- och samhällsnivå. Forskningsområdet är nytt och präglas 
av mångfald och heterogenitet i ansatser, metoder och begrepp. Forskningen om 
människans ”mind” är också en mötesplats för forskare från olika discipliner och 
också många företagsekonomiska områden. 

Den fortsatta framställningen belyser till en del forskningsområdets framväxt, 
men den kretsar framför allt kring tre ofta diskuterade nyckelfrågor inom området 
som det råder oenighet om. Den första frågan rör vilka begrepp som skall 
användas för att fånga individuella och kollektiva föreställningar. Forskarna är 
visserligen eniga om föreställningars betydelse för att förstå och förklara 
organisatoriskt handlande, däremot används ett stort antal olika begrepp för att 
fånga delvis likartade kognitiva företeelser. Den andra nyckelfrågan, nivå- och 
aggregeringsproblemet, rör relationen mellan individuella och kollektiva 
föreställningar. Den handlar exempelvis om huruvida kollektiva former för 
kognition1 är härledda från individuella föreställningar eller enbart en avspegling av 
kollektiva fenomen och om delade föreställningar är en förutsättning för kollektiv 
handling. Den tredje slutligen berör frågan om föreställningars stabilitet och 
förändring. Vi avslutar avsnittet med att vi, mot bakgrund av den genomförda 
diskussionen, tydliggör och sammanfattar våra egna ställningstaganden.  
 
Den kognitiva organisationsforskningens rötter 
 
Den kognitiva organisationsforskningen har vuxit fram utefter tre delvis skilda 
utvecklingslinjer. Den filosofiska och kunskapsteoretiska utvecklingen är en första, 
uppkomsten av en helt ny disciplin, kognitionsforskningen, en andra och 
utvecklingen inom organisationsteori och den framväxande kritiken mot 
forskningen inom området en tredje. 

Det kognitiva skiftet inom samhällsvetenskapen har hämtat näring i den 
teoretiska debatten och utvecklingen inom kunskaps- och vetenskapsfilosofi. 
Mycket av den diskussionen har redan berörts i kapitel 1 och 2 och rör synen på 
                                                      
1 Kognition kommer av det grekiska ordet cognos som betyder ”att tänka”. 
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verkligheten. Hellgren och Löwstedt (1997) menar exempelvis att två 
förhållningssätt står mot varandra inom samhällsvetenskap och humaniora. Det 
ena betonar verkligheten som något som existerar oberoende av observatören, dvs. 
verkligheten har vissa objektiva egenskaper och karaktäristika som inte är beroende 
av observatörens erfarenheter, kunskap och kulturella hemvist. Det andra, ett mer 
socialkonstruktivistiskt synsätt, betonar verkligheten som enbart en produkt av 
observatören och därmed att verkligheten i en mening är relativ. Verkligheten är 
med det synsättet helt avhängig av den som uppfattar den. De båda synsätten har 
rötter i olika filosofiska föreställningar som antingen betonar objektet som formar 
människans erfarenheter eller subjektet, dvs. den som ”vet”. I och med att det 
vetande subjektet betonas ökar intresset för föreställningar, tankar och tanke-
processer, dvs. sådant som brukar uttryckas i termer av kognitiva strukturer och 
processer. De två synsätten har starka beröringspunkter med positivism respektive 
hermeneutik. 

Vi har tidigare diskuterat båda och också tagit ställning för en tredje 
ståndpunkt, det så kallade realistperspektivet, som hävdar att världen existerar 
oberoende av vår kunskap om den, men att vår uppfattning av den är beroende av 
vårt subjektiva perspektiv. Detta innebär att om vi önskar förstå individers roll i 
strategiska processer måste individernas perspektiv också förstås, något som 
medför en ökad betydelse för kognitiva aspekter i forskningen. Detta innebär 
emellertid inte att vi accepterar en relativistisk verklighetsuppfattning. Realistper-
spektivets uppenbara fördel är att det inför en distinktion mellan vetenskapens 
transitiva (begrepp, modeller och teorier) och intransitiva (de enheter som bildar 
den naturliga och sociala världen) objekt. Vetenskapen formulerar beskrivningar av 
verkligheten och försöker i dessa beskrivningar uttrycka dess väsentliga egen-
skaper. Vissa beskrivningar av verkligheten är med detta betraktelsesätt rimligare 
än andra och det är vetenskapens roll att genom en ständigt pågående dialog 
förbättra dem. 

Utvecklingen av forskningen kring människans ”mind” har skett inom många 
olika discipliner med skilda metateoretiska och metodologiska utgångspunkter. 
Filosofer, psykologer, antropologer, organisationsforskare och neurologer är några 
exempel. Den kognitiva organisationsteorin hämtar också begrepp, teorier och 
modeller från andra discipliner. Gärdenfors (1992) beskriver forskningen om 
”mind” som en mötesplats för forskare från olika discipliner och uttrycker 
utvecklingen mot en helt ny forskningsdisciplin på följande sätt: 
 
En filosofs uppgift är att blotta tanken. Men inte bara filosofer följer tankens vägar. 
Psykologer studerar perception, minne och problemlösning. Inom lingvistiken söker man 
förhållandet mellan språk och tanke. Neurologer kartlägger kopplingsscheman i den våtvara 
där tankens system är lokaliserade. Och dataloger vill få maskiner att tänka. I den virvel 
som uppstår där dessa forskningsflöden rinner samman kan konturerna av en ny disciplin 
skönjas - kognitionsforskning. (s. 7) 
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Efter en försiktig inledning inom kognitiv psykologi och studier av subjektiva 
förutsägelser (Bartlett, 1932) under 1930-talet har intresset för studier av kognition 
i organisationer blivit allt starkare under det senaste decenniet. Den egentliga 
inomvetenskapliga utvecklingen mot en kognitiv organisationsteori sköt fart först 
under 1980-talet. Redan tidigare finns emellertid, som framgått av föregående 
kapitel, exempel på organisationsforskare som förebådar en kognitiv inriktning 
(Child, 1972; Cyert & March, 1963; Weick, 1969 m.fl.). Carnegieskolan framhåller 
människans kognitiva begränsningar vid sina beskrivningar av hur organisationer 
fungerar genom att göra beslut avhängiga av beslutsfattarens ”mind”. Weick pekar 
på hur individer i organisationer ”enact” sin egen värld och väljer sin omgivning. 
Berger och Luckmanns socialkonstruktivistiska paradigm har påverkat många 
forskare och samtidigt har ”konstruktivistlogiken” fått ökad acceptans och 
legitimitet inom organisationsforskningen. Betoningen av att handlingar drivs av 
lokal rationalitet är ytterligare en orsak (Spender & Eden, 1998; Löwstedt, 1989; 
Porac et al, 1996) som har bidragit till att bana väg för den kognitiva 
organisationsteorin. Det realistperspektiv som förespråkas i denna studie verkar i 
samma riktning genom att ge föreställningsvärlden en viktig roll i förklaringar av 
handlingar och av vad som sker. 

Forskningsfältet kännetecknas av mångfald och heterogenitet. Ett stort antal 
modeller och begrepp har också föreslagits för att fånga individuella och kollektiva 
kognitiva strukturer och processer. Forskarna delar intresset för aktörers 
tankemodeller men en gemensam plattform eller mer generell referensram saknas 
(Laukkanen & Sevon, 1998) och forskningsfältet beskrivs som paradigmatiskt frag-
menterat (Strati, 1998). Detta ses av vissa bedömare som något negativt och som 
något övergående. När fältet väl mognar kommer ett paradigm för att definiera och 
mäta kognitiva fenomen att utvecklas (Meindl, Stubbart & Porac, 1994). Andra 
anser däremot att mångfalden är positiv och att den snarast kommer att öka när 
organisationsforskarna sätter sig in i utvecklingen inom kognitionspsykologin. Idag, 
hävdar de, baserar många organisationsforskare sina studier på tämligen naiva 
antaganden om människans ”mind” och om relationen mellan vad människor 
säger, deras val och handling (Spender & Eden, 1998). 

Ytterligare andra intar något av en kompromissposition och efterlyser 
framväxten av en uppsättning samexisterande teoretiska plattformar och en 
uppsättning välutvecklade metoder som står i samklang med dessa (Laukkanen & 
Sevon, 1998). Vårt arbete syftar till att bidra till att utveckla en sådan plattform och 
att lyfta fram väsentliga aspekter inom fältet genom delvis nya antaganden och 
metodologiska utgångspunkter. 
 
Från kalkylapparat till nyckelaktör 
 
Kritiken av den rationella modellen går som en röd tråd genom den kognitiva 
organisationsforskningen. Spender och Eden (1998) förklarar områdets framväxt 
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med att många forskare idag förkastar de hyperrationella idéer som bygger på 
analys av fullständiga data, väldefinierade målfunktioner och strikt logiska 
valprocesser. Porac et al. (1996, s. xii) ifrågasätter den metafor, baserad på kalkyler 
och universella bedömningsnormer, som ligger under och karakteriserar den 
rationella ansatsen: 
 
The underlying metaphor of mind on which much of this research is based is one of 
computation – that is, calculating the benefits and costs of certain actions and maximizing, 
or at least satisfying, one’s utility through behavioral choices. Calculative approaches to 
managerial thinking are usually associated with the use of mathematical probability models 
as a universal benchmark with which the quality of managerial judgment can be compared. 
 

Andra verk lyfter fram andra aspekter av den rationella modellens 
tillkortakommanden. I Srivastva (1983) är exempelvis ett huvudtema den rationella 
modellens otillräcklighet och den tysta kunskapen och intuitionens relation till 
rationalitet. Hendry och Johnson (1993, s. 5) menar att strategisk ledning handlar 
om förståelse och tyst kunskap och inte om att utveckla optimala lösningar: Vilken 
typ av referensram skall då sättas i de rationella modellernas ställe? Olika forskare 
har här valt skilda vägar. Carnegieskolans inflytande på studier av ”mind” inom 
forskningen har varit betydande genom att betona svagheterna i den rationella 
beslutsmodellen och därmed påvisa bristerna i den existerande forskningsbasen 
(Porac & Thomas, 1989). Det existerar idag en omfattande litteratur om 
beslutsfattande som undersökt hur beslutsfattarna avgränsar alternativ, tilldelar 
prioritet och fattar beslut, samtidigt som en lång rad viktiga mentala fenomen, 
meningsproblemet är ett exempel, inte har undersökts. Samtidigt kritiseras 
Carnegieskolans diskussion av den begränsat rationelle beslutsfattaren för att ligga 
allt för nära den rationella modellen och för att egentligen bara vara en variant av 
denna. 

Också Tversky och Khanemans (1974) arbeten fokuserar avvikelserna från 
det rationella idealet. Deras resultat från laboratorieexperiment visar att 
beslutsfattare för att förenkla beslutsfattandet använder ett antal tumregler eller 
heuristics som begränsar både den information och det antal alternativ som 
övervägs. Den typ av ansats som Tversky och Khanemans forskning representerar 
är dock av begränsat intresse för en studie av strategiska processer, eftersom den 
förutsätter en logisk referenspunkt mot vilken avvikelserna kan bedömas (Spender 
& Eden, 1998). I strategiska sammanhang, som kännetecknas av komplexitet och 
osäkerhet i en lång rad avseenden, saknas i regel en sådan. Ansatsen är också i 
grunden beteendeinriktad och icke-kognitiv. Även Schwenk (1984) ser strategiskt 
beslutsfattande som ett specialfall av beslutsfattande under osäkerhet och 
behandlar det därför utifrån den rationella modellens traditionella beslutssteg. 
Schwenk har en tydlig individinriktning och betonar de kognitiva 
förenklingsprocesser, exempelvis i form av tumregler och systematiska avvikelser, 
som påverkar besluten när konsensus (frivillig eller påtvingad) råder i en besluts-
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fattande grupp. Schwenk är påverkad av Simon och ligger nära den analytiskt 
rationella traditionen, men bygger också på laboratorieexperiment inom kognitiv 
forskning. 

Flera författare ställer det kognitiva perspektivet mot det dominerande 
beteendeperspektivet. Gioia och Sims (1986) kritiserar tidigare forskning för att 
huvudsakligen fokusera beteende och utfall utan att beakta de kognitiva processer 
som inverkar. De föreslår att forskningen skall inriktas mot att förstå 
underliggande processer och det som kognitivt föregår gemensam handling. De 
betonar därför länken mellan tanke och handling och betydelsen av kognitiv 
samstämmighet. Stubbart och Ramaprasad (1990, s. 253) formulerar liknande 
tankegångar. I stället för att behandla ledande aktörer som ”black-boxes” bör 
forskningen bygga på tanken att de agerar intentionellt och därför bör teoretisk 
förståelse för deras kognitiva strukturer och processer sökas. 

En viktig poäng med den kognitiva strategiforskningen, som med fördel ses 
som ett komplement till andra forskningsansatser, är att den kan göra det möjligt 
att förstå varför olika individer och organisationer beter sig olika i likartade 
strategiska situationer (Hellgren & Löwstedt, 1997; Huff, 1990). Porac et al. (1996) 
argumenterar för att forskningen bör bygga på en underliggande metafor som 
lyfter fram meningsskapande och lokal rationalitet i en besluts- eller handlings-
situation i stället för kalkylering och universella bedömningsnormer. Organisatorisk 
handling drivs av lokal rationalitet som är inbäddade i delvis individuella, delvis 
delade meningssystem. Det är den lokala rationaliteten och meningssystem som 
enligt Porac et al. är teoretiskt intressanta om vi önskar förstå handling och val. 

Spender och Eden (1998) menar att i stället för att definiera en ledare som en 
”kalkylapparat” bör hon eller han ses som en nyckelaktör som skapar en personlig 
modell i form av ett avgränsat fält av beslutsmöjligheter. När förutsättningarna är 
kompletta och konsistenta innehåller de slutsatsen och beslut kan då fattas med 
hjälp av logiska och analytiska beslutsmodeller som enbart ger beslutsfattaren en 
passiv och objektiv roll. Vid strategiska beslut är informationen osäker och data 
mer ofullständiga och en beslutsfattare måste då göra egna och kreativa 
bedömningar och tillägg till givna data. Beslutsfattaren tillför något personligt till 
beslutet och denne och slutsatsen blir därför ömsesidigt beroende. Beslutet är inte 
längre analytiskt till sin karaktär utan syntetiskt (jfr Spender, 1989). Vad som tillförs 
är beroende av beslutsfattarens personliga begrepp/modell och forskarens uppgift 
blir med denna utgångspunkt att avtäcka modellens gränser och struktur. 
 
Konstruktioner som uttrycker det mentala 
 
Den heterogenitet och snabba tillväxt som karakteriserar kognitiv organisations-
forskning har medfört en rad olika förslag om hur människors föreställningar och 
meningsskapande skall konceptualiseras. Löwstedt (1989) fann exempelvis i en 
litteraturgenomgång, som heller inte var fullständig, mer än 20 varianter och 
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tillämpningar av begreppen kognitiv struktur och kognitiv karta. Sedan dess har 
begreppsflödet snarast intensifierats och fältet kännetecknas idag av tämligen vaga 
begrepp och bristande precision. Walsh (1995) identifierade i en genomgång av 
främst amerikansk kognitiv forskning ett 70-tal olika benämningar på kognition. 
Fortsättningsvis pekar vi i avsnittet på inflytandet från främst anglosaxisk 
kognitionspsykologi på de kognitiva organisationsstudierna och på hur 
kognitionsbegreppets innebörd har utvidgats över tid. Därefter visar vi, med hjälp 
av några exempel, hur andra strategi- och organisationsforskare har använt 
kognitionsbegrepp på individnivå. Avsnittet avslutas med en diskussion av hur vår 
syntetiska och handlingslogiska ansats förhåller sig till andra teoretiska ansatser. 

Många av den kognitiva organisationsforskningens begrepp och antaganden 
är hämtade från den kognitiva psykologin. Vanligen antar man att individen har 
kognitiva strukturer eller scheman som gör det möjligt för honom eller henne att 
tolka information och därigenom förstå händelser och situationer (Harris, 1994; 
Lord & Foti, 1986; Weick, 1979; Stubbart & Ramaprasad, 1990; jfr också Kiesler & 
Sproull, 1982). Dessa kognitiva scheman utgör ett slags allmänna ramar, formade 
av tidigare erfarenhet, som vägleder individens perception, minne och inferenser 
(Harris). Den minsta och grundläggande kognitiva enheten i ett sådant schema 
utgörs av en enhet kunskap/information/data, ett begrepp, ett antagande, en idé 
eller en föreställning (Shrivastava & Mitroff, 1983; Allard-Poesi, 1998). En 
uppsättning grundläggande kognitiva enheter som är inbördes relaterade bildar ett 
schema, en representation, en organisation eller en kognitiv struktur – 
terminologin varierar. Individens olika erfarenhets- eller kunskapsområden antas 
ha sina specifika scheman. När individen hänför ett objekt, en person eller en 
erfarenhet till motsvarande schema blir det möjligt att varsebli, tolka och utveckla 
begrepp om omgivningen. Dessa scheman tjänar som mentala kartor vid 
individens orientering i omvärlden. De underlättar och gör meningsskapandet 
effektivare, men kan också ge upphov till olika former av bias och misstag vid 
informationsbehandling (Kiesler & Sproull, Harris). 

Samtidigt som en utvecklingslinje har gjort mätningen av individuell och 
organisatorisk kognition alltmer sofistikerad har en annan inneburit att kognitions-
begreppet genomgått en omdefinieringsprocess (Strati, 1998). Begreppets innebörd 
har, från att tidigare i huvudsak ha använts om ’ren’ kunskap, blivit betydligt vidare 
och numera innefattar begreppet inte bara medvetet, logiskt och rationellt 
tänkande utan också det irrationella och det omedvetna. Gioia (1986b, s. 342) 
uttrycker utvecklingen mot ett vidgat begrepp: 

 
Cognition is no longer taken only to mean deliberate ’thinking’; it also means ’having 
thought’, and the having thought, putting that thought into some coherent, meaningful 
mental structure. Specifically, the implication of this redefinition is that cognition 
encompasses more than the layperson’s view entailing rational, logical, ongoing, and 
especially conscious processing. It also means the inclusion of nonrational, schematic, and, in 
particular, unconscious processing. 
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Kognitionsbegreppet har blivit ett begrepp med oklara gränser som är alltmer 
oskiljaktigt från handling, betonar helheter och är kopplat också till känslor och det 
outsagda (Strati, 1998). 
 
Individuell kognition 
 
Fortsättningsvis ger vi exempel på några olika konstruktioner som använts i 
organisationsforskningen för att uttrycka det mentala. Exemplifieringarna startar i 
de analytiska och traditionella konceptualiseringarna och ändar i de mer helhets- 
och handlingsinriktade konceptualiseringar som har släktskap med det begrepp 
som vägleder vår studie. 

Det vanligaste sättet att diskutera kognition är att göra det i termer av mentala 
eller kognitiva kartor (Bougon, Weick & Binkhorst, 1977; Bråten, 1985; Calori, 
Johnson & Sarnin, 1994; Huff 1990; Laukkanen, 1994; Stubbart & Ramaprasad, 
1988). Kognitiva kartor används för att grafiskt representera och ge en referensram 
för vad individen vet och föreställer sig i förhållande till sina informations-
omgivningar. De flesta som idag använder kognitiva kartor bygger på den metod 
som utvecklades av Allison (1976) i hans undersökning av politiska eliters kognitiva 
kartor. I Europa har Eden och hans medarbetare (Eden et al., 1979; Eden & 
Ackerman, 1998) utvecklat en ansats som bygger på Kellys (1955) teori om 
personliga konstruktioner, som är en kognitiv personlighetsteori. Teorin grundas i 
en metafor – människan som forskare – som uttrycker att människan ständigt 
försöker skapa mening i världen för att agera i och mot den (Eden, 1993). Olika 
slags kartor förekommer, men den absolut vanligaste typen är kausala kartor (Fiol 
& Huff, 1992; se kap. 9). 

Begreppet implicita teorier hämtas från teori, framför allt attributionsteori, som 
försöker förklara orsakerna till mänskligt beteende och, som på liknande sätt som 
kausala kartor, betonar individens uppfattning om kausala samband (Brief & 
Downey, 1983; Downey & Brief, 1986). Enligt attributionsteorin kan man "förstå 
och förklara människors reaktioner om man känner till vilka egenskaper som de 
tillskriver sig själva och omvärlden" (Egidius, 1997, s. 52). När individen tillskriver 
orsaker till andras beteenden är det ett sätt att genom ett aktivt ingripande försöka 
få kognitiv kontroll över sin värld. Brief och Downey inför, i sina studier av hur en 
organisationsstruktur utformas, implicita teorier som en mekanism för att förklara 
hur skillnader i ledares personlighet, bakgrund, utbildning etc. påverkar 
organisatoriska val. Implicita teorier vägleder och styr våra handlingar genom att 
vara antaganden om kausala samband som används för att förstå och samtidigt 
förstärka individens förståelse. Dessa antaganden ändras eller revideras sällan även 
när motsägande information finns. 

Flera forskare (Mason & Mitroff, 1981; Shrivastava & Mitroff, 1983) belyser 
de individuella och för givet tagna antaganden som ligger bakom strategiskt 
beslutsfattande. Olika personligheter ser på samma problem på olika sätt och har 
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olika uppfattning om vad som är viktigt. Detta strider mot tanken att strategiska 
val görs utifrån en analytisk och objektiv ansats. Shrivastava och Mitroff 
argumenterar för att ledare kan ses som en sorts teoretiker med sina speciella 
teoretiska och epistemologiska antaganden. Dessa antaganden utgör grund-
elementen i en ledares referensram; ett begrepp som hämtats från kunskaps-
sociologin. Referensramen kommer genom sin inverkan på hur information söks, 
insamlas och tolkas att påverka de strategier som formuleras. Eftersom strategisk 
information inbegriper en relativt hög grad av spekulation och värdering, spelar 
antaganden en kritisk roll vid strategiskt beslutsfattande. 

Även Argyris och Schön (1996) använder ett teoribegrepp när de diskuterar 
hur individens tolkningar av situationer och händelser påverkar handling. Det 
föreställningssystem som ligger under en handling, och som ger rekommendationer 
om en viss handling i en konkret situation, benämns handlingsteorier (”theories of 
action”). Argyris och Schön skiljer mellan de teorier som en person uttrycker och 
kommunicerar till andra och använder för att legitimera ett visst handlingsmönster, 
uttryckta teorier, (”espoused theories”), och de teorier som faktiskt styr personens 
handlingar och som härleds ur faktiska handlingsmönster, använda teorier, 
(”theories in use”). En persons uttryckta respektive använda teori kan sammanfalla 
men behöver inte göra det. Om utfallet av en handling inte stämmer överens med 
det förväntade så äger lärprocesser rum. Argyris och Schön skiljer mellan "single-
loop learning" och "double-loop learning" där det förra begreppet innebär 
anpassning av antaganden och strategier medan det andra innebär en egentlig 
förändring av den använda teorin. 

Ytterligare exempel på konstruktioner ges i den teoretiska referensram som 
utvecklats av Gioia och hans medarbetare (Gioia, 1986a; Gioia & Chittipeddi, 
1991; Gioia & Thomas, 1996). Referensramen, som ofta används av forskare med 
en tolkande och symbolisk ansats, innehåller huvudbegreppen tolkande scheman 
(Ranson, Hinings & Greenwood, 1980), meningsskapande och meningsgivande. 
Utgångspunkten är att strategier ofta reflekterar de ledande aktörernas värderingar 
och att strategisk förändring kräver förändring av organisationsmedlemmarnas 
rådande sätt att tänka och handla. Existerande tolkande scheman måste därför 
ersättas av nya. Ledningens uppgift är att utveckla en reviderad uppfattning om 
organisationen genom en process som de betecknar som meningsskapande 
(sensemaking). Den reviderade uppfattningen i form av en ny vision försöker 
ledningen sedan, i den meningsgivande processen (sensegiving), sprida till 
organisationsmedlemmarna för att påverka dem att rekonstruera sina tidigare 
scheman. Processen karakteriseras av Gioa och Chittipeddi som sekventiell med en 
växelverkan mellan cykler av meningsskapande och meningsgivande. 

Hellgren och Melin (1993) benämner sin konstruktion strategiskt tänkesätt och 
karakteriserar den på följande sätt: 

 

75



 
 
 

Strategic ways-of-thinking consist of a number of relatively stable thematic sets of values, 
assumptions and thoughts about leadership and strategic development in organizations; 
they reflect life experience and personality of a leader. (s. 47) . . . Actions take place in an 
interplay between cognitions and emotions. A strategic actor thinks and acts as a whole 
human being, not driven by any single map or scheme, but rather by a far more holistic and 
complex mind structure that is charged with situational maps and more general 
assumptions, beliefs and values about the external world. (s. 50-51) 
 
Strategens tänkesätt grundas i tidigare erfarenhet och personlighet och uppfattas 
som något relativt stabilt och som något mer än det professionella. En holistisk 
mental struktur som även inbegriper det känslomässiga är enligt detta citat av 
betydelse för att förstå handling. Denna konstruktion är den som närmast liknar 
det handlingsinriktade föreställningsbegrepp som vi argumenterat för i tidigare 
kapitel. Vi uppfattar individen som en agent som handlar utifrån en holistisk 
mental struktur – den syntes som uttrycks i agentens personliga begreppsvärld. Vi 
delar den vida synen på kognition med Hellgren och Melin och betonar 
föreställningarna som uttryck för vad en person djupast sett är i och med att de 
reflekterar en individs biografiska situation och sociala position, livserfarenhet och 
tillgängliga kunskap vid en viss tidpunkt (jfr Schutz, 1932). Det överensstämmer 
också med Gioias karakteristik så till vida att det omfattar mer än det medvetna, 
logiska och rationella. 

Vi har valt att ge vår abstrakta konstruktion beteckningen individens strate-
giska handlingsbegrepp för att markera den ömsesidiga relationen mellan det mentala 
och handling (diskussionen fördjupas i kommande avsnitt och i kap. 8). I vår 
konkreta undersökning står strategiformering i lokala utvecklingsprojekt i centrum 
och det konkreta strategiska handlingsbegreppet inbegriper därför delbegrepp som 
uttrycker individens föreställningar om situationen i lokalsamhället, medel att 
förändra lokalsamhället och lokalsamhällets framtid. 
 
Kognitiv samstämmighet och organiserad handling 
 
En grundfråga i forskning om organisationer rör hur organiserad eller kollektiv 
handling åstadkoms. Idén om kognition som uttryck för individens handlings-
potential har tidigare utvecklats. Uppenbarligen kommer således svaret på 
grundfrågan att ha att göra med relationen mellan det individuella och det 
kollektiva. Ett sätt att förklara kollektiv handling är genom tanken om kognitiv 
samstämmighet. En central utvecklingslinje i kognitiv organisationsforskning – 
intresset för hur sociala kollektiv fungerar som kulturer eller kognitiva 
gemenskaper – bygger just på denna tanke. Under den typen av studier ligger det 
ofta implicita antagandet att medlemmar i en ledningsgrupp eller en organisation 
eller företag i en sektor eller bransch, delar en kognitiv grund i form av kunskap, 
idéer, mening och/eller värderingar. Utifrån detta antagande operationaliseras 
kognition som om den hade en samstämmig innebörd. Konsensus antas sedan 
kunna förklara en lång rad organisatoriska fenomen, däribland strategiskt agerande. 
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Idén om konsensus som en kognitiv mekanism för att likrikta beteende är 
inte oomstridd och det är inte heller det sätt på vilken den hanteras. Kritik riktas 
mot att många begrepp och tankegångar, ursprungligen utvecklade för att användas 
på en nivå, utan vidare överförs till andra nivåer; exempelvis att 
kognitionspsykologers begrepp för individnivån tillämpas på kollektiva fenomen 
(Bougon, 1992; Eden 1992c; Schneider & Angelmar, 1993) eller att antropologers 
kulturbegrepp för samhällsnivå okritiskt tillämpas på organisationer (Allaire & 
Firsirotu, 1984; Meek, 1988). Begreppsliga frågor försummas, vilket leder till att 
många begrepp för kollektiv kognition är oklart definierade och ofullständigt 
beskrivna (Klimoski & Mohammed, 1994). Den kognitiva organisations-
forskningen kritiseras också för att ge en alltför snäv och förenklad framställning 
av kollektiv kognition genom att inte ta hänsyn till ömsesidigheten och samspelet 
mellan kognitiva och sociala processer (Allard-Poesi, 1998; Klimoski & 
Mohammed). Även de metodologiska problem som är förknippade med studiet av 
kollektiva föreställningar har på senare tid fått ökad uppmärksamhet (Schneider & 
Angelmar, 1993; Strati, 1998; Walsh, 1995). Exempelvis diskuteras om det är 
rimligt att sammanställa information på individnivå till kollektiv kognition eller om 
kollektiv kognitiv struktur hellre bör mätas eller uttryckas direkt på grupp- eller 
organisationsnivå. Vidare har tanken om kognitiv konsensus som nödvändig grund 
för kollektiv handling ifrågasatts utifrån resultat av empiriska studier. 
 
Kollektiv kognition 
 
I litteraturen har ett stort antal konceptualiseringar av delade menings- och 
föreställningssystem i organisationer föreslagits. Flertalet begrepp för individuell 
kognitiv representation som behandlats i tidigare avsnitt har sina kollektiva 
motsvarigheter. Grupper och organisationer antas ha kollektiva kognitiva kartor 
(Allison, 1976), samstämmiga implicita teorier (Downey & Brief, 1986) och delade 
tolkande scheman (Bartunek, 1984) som håller dem samman och styr deras beteende. 
Vidare refererar organisatoriska referensramar till icke ifrågasatta antaganden under 
strategiska processer (Shrivastava & Schneider, 1984) och kollektiva tänkesätt 
används som samlingsbeteckning för att konceptualisera kollektiv kognition 
(Hellgren & Löwstedt, 1997). Ytterligare exempel är begreppet myter i betydelsen 
en uppsättning idéer om hur en viss verksamhet bör bedrivas (Jönsson & Lundin, 
1977). För individen fungerar myten som en sorts teori som ger förståelse för 
världen och för ledningen är den ett verktyg för att förändra organisationen. Beyer 
(1981) använder de inbördes relaterade och därför empiriskt svårskiljbara 
begreppen ideologi och värde. Ideologi handlar om föreställningar om kausala 
relationer mellan handlingssätt och utfall, medan värde syftar på de handlingssätt 
och utfall som föredras. 

Pfeffer (1981) utnyttjar i sin teori kunskapssociologins begrepp paradigm – 
definierat som ett system av föreställningar eller synpunkter. En organisations 
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administration och ledning antas pågå på två skilda nivåer, den instrumentella 
respektive den symboliska. De båda nivåerna är inbördes relaterade, men löst 
kopplade. Den instrumentella nivån har ett substantiellt innehåll som går att direkt 
observera medan den symboliska nivån handlar om hur organisatorisk aktivitet 
uppfattas, tolkas och legitimeras i och utanför organisationen. Pfeffer driver tesen 
att ledningen främst har inflytande på det symboliska innehållet i ledningsakti-
viteterna medan de mer substantiella utfallen av en organisations agerande i högre 
grad antas vara beroende av dess omgivningsrelationer. 

I en kritisk genomgång av den forskning som bygger på tanken om någon 
form av gruppmentalitet (”group mind”) drar Klimoski och Mohammed (1994) 
slutsatsen att konstruktionen har en förklarande potential, men att hela idén som 
sådan riskerar att råka i vanrykte på grund av den begreppsliga oreda som råder i 
litteraturen. De menar att viktiga frågor som rör delad kognitions innehåll, form 
och utveckling har behandlats på ett ofullständigt och begränsat sätt. Exempelvis 
råder ofta oklarhet om vad det är som delas, vad det innebär att dela och i vilken 
grad föreställningar måste delas för att man skall kunna dra slutsatsen att en 
kollektiv struktur existerar. 
 
Hur uppstår kollektiva föreställningsstrukturer? 
 
Frågan om hur delade föreställningar uppstår brukar besvaras på ungefär följande 
sätt. Delade föreställningssystem växer fram genom att organisationsmedlemmarna 
delar erfarenheter och får samma sociala signaler om andras verklighets-
konstruktioner (Harris, 1994; Kiesler & Sproull, 1982). Framväxten av kognitiv 
samstämmighet underlättas dessutom av interaktionen och kommunikationen 
inom en grupp, exempelvis i samband med gemensam problemlösning (Harris; 
Shrivastava & Schneider, 1984). Inte minst vid oklara situationer är det troligt att 
grupp- och organisationsmedlemmarna engagerar sig aktivt i kommunikations-
processer och därigenom också kommer att påverkas av den konsensus som växer 
fram (Pfeffer, 1981). Även urvals- och socialisationsprocesser kan förklara 
förekomst av delade föreställningar (jfr Mintzberg, 1983). 

Individuella föreställningsstrukturer, särskilt ledares, antas spela en central roll 
för att utveckla delad kognition. Genom symboliska handlingar utvecklar, 
upprätthåller och förändrar ledare gemensamma menings- och föreställningssystem 
(Beyer, 1981; Louis, 1980; Johnson, 1990; Jönsson & Lundin, 1977; Pfeffer, 1981; 
Smircich & Stubbart, 1985). Med hjälp av exempelvis myter, symboler, ceremonier 
och språkhandlingar kan ledare åstadkomma verkliga konsekvenser (Pfeffer). 
Symbolisk handling kan mobilisera stöd och motivation och därigenom underlätta 
organisatorisk handling (Pfeffer). När väl ett gemensamt menings- och föreställ-
ningssystem uppkommit antas det vara stabilt och svårt att förändra. 

Ovanstående sätt att uttrycka hur kognitiv samstämmighet utvecklas kritiseras 
för att vara alltför snävt och deterministiskt. Gray, Bougon och Donnellon (1985) 
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framhåller riskerna för att motsättningarna i medlemmarnas meningssystem 
underbetonas och menar att starka ledares meningssystem alltid ifrågasätts. Det är 
svårt att åstadkomma samstämmighet eftersom meningssystem bara accepteras så 
länge som de uppfattas som legitima. Vidare kan uppnådd samstämmighet, av olika 
anledningar, erodera över tid och gemensam handling åstadkommas utan delade 
menings- och föreställningssystem. Graden av överensstämmelse mellan medlem-
marnas meningar och värderingar varierar dessutom mellan olika grupper och 
organisationer (Allard-Poesi, 1998; Gray et al., 1985). Allard-Poesi ifrågasätter 
tanken att påverkan sker ensidigt från ledning till övriga intressenter, som då 
framställs som passiva mottagare av ledningens budskap. Den dagliga interaktionen 
i en organisation talar för att påverkan är mer ömsesidig. Synsättet bygger 
dessutom på att organisationen uppfattas som en uppsättning nivåer (individ, 
grupp, organisation) med mekanismer som gör att individen kognitivt rättar sig 
efter gruppen, som i sin tur är påverkad av andra organisatoriska faktorer. Hon 
kritiserar också tanken att erfarenhet av samma kontexter, problem och 
begränsningar leder till kognitiv likhet mellan medlemmarna. 

Även om delade mentala modeller vanligen framställs som om de underlättar 
och samordnar organisatoriskt agerande har flera författare pekat på de faror som 
är förknippade med alltför stor samstämmighet i en grupp (Gioia, 1986b; Walsh, 
1995; Weick, 1979). Janis (1972) beskrivning av grupptänkande i samband med 
viktiga utrikespolitiska beslut är det kanske mest kända exemplet. Studien visar att i 
tätt sammanhållna grupper kan det uppfattas som viktigare med enighet än att hitta 
realistiska handlingsalternativ. Avvikande uppfattningar undertrycks och konse-
kvensen kan bli allvarliga missbedömningar av en situation. 
 
Hur mäts kollektiv kognition? 
 
Hur ett kognitivt fenomen begreppsliggörs får konsekvenser för hur det uttrycks 
och mäts och därigenom också för det konkreta innehållet i ett begrepp. Därmed 
är vi inne på ytterligare ett viktigt område inom kognitiv organisationsforskning. 
Diskussionen om hur mentala fenomen på individnivå kan fångas och mätas 
fördjupas i kapitel 8. I detta avsnitt exemplifieras problematiken kring mätning av 
kollektiv kognition genom att vi reser några kritiska frågor. Innebörden av ett 
begrepp är inte oberoende av hur vi uttrycker och mäter detta. Är det rimligt att 
sammanställa individuell kognition till kollektiv kognition för en grupp eller en 
organisation eller bör kollektiv kognition direkt mätas på kollektiv nivå? Hur bör 
detta i så fall göras? Består kollektiv kognition av summan av alla medlemmars 
kognition, vad medlemmarna är överens om (Laukkanen, 1994), den dominerande 
aktörens föreställningar (Cosette & Audet, 1992), ett genomsnitt (Bougon, Weick, 
Binkhorst, 1977) eller andra mer eller mindre sofistikerade sammanvägda aggregat 
eller sammanställningar av individuell kognition (Walsh, Henderson & Deighton, 
1988)? 
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Det vanligaste tillvägagångssättet när kognition på kollektiv nivå undersöks 
inom organisationsforskningen är att utgå ifrån information som skapas på 
individnivå och därefter genom aggregeringsprocedurer mäta fenomen på högre 
nivå. Denna ansats har ifrågasatts eftersom den leder till oklarhet om vad som 
egentligen mäts (Schneider & Angelmar, 1993; Strati, 1998). Det finns också risk 
för reifikation (Spender, 1998), för antropomorfism, dvs. att mänskliga egenskaper 
tillskrivs andra slags enheter, och för falska slutledningar mellan nivåer (Allard-
Poesi, 1998). Aggregering har vidare kritiserats för att leda till att man bortser från 
inverkan från sociala processer och gruppdynamik (Allard-Poesi; Schneider & 
Angelmar). 

En kollektiv kognitiv struktur kan också konceptualiseras som ett 
gruppnivåfenomen och uttryckas direkt på grupp- eller organisationsnivå, så kallad 
global mätning (Schneider & Angelmar, 1993; Walsh 1995). Ett exempel på ett 
arbete som försöker uttrycka kollektiv kognition direkt på kollektiv nivå är Phillips 
(1994) jämförande studie av de kulturella föreställningssystemen i två branscher. 
Etnografisk metod, djupintervjuer i kombination med tematisk innehållsanalys, 
användes för att komma åt de kulturella antaganden som påverkar beteendet i 
respektive bransch. 

Kognitiva strukturer på kollektiv nivå kan ha emergenta egenskaper och 
därmed vara både mer och mindre än summan av de enskilda individernas 
kognition (Allard-Poési, 1998; Klimoski & Mohammed, 1994; Schneider & 
Angelmar, 1993). Det innebär att den gemensamma kognitiva strukturen inte 
behöver överensstämma med någon enskild individs föreställningar (Löwstedt, 
1989). Emergens kan omöjligen fångas genom att aggregera uttryck för individuell 
kognition. Det slutliga valet av mätmetod är både beroende av hur den aktuella 
forskningsfrågan är formulerad och av vald begreppslig konstruktion. 
 
Är kognitiv samstämmighet en förutsättning för strategiskt agerande? 
 
Huvudfåran i den kognitiva organisationsforskningen bygger på tanken att kognitiv 
samstämmighet är en kritisk faktor för organiserad handling. En utgångspunkt för 
dem som uppfattar delade idéer och föreställningar som kritiska för organisationers 
sätt att fungera är att en delad uppfattning om verkligheten antas göra det enklare 
för individen att förstå de omständigheter som råder och att förutsäga andras 
beteenden (Harris, 1994). Det finns också forskare som något tonar ner betydelsen 
av delade föreställningar. Visst empiriskt stöd finns också för att göra detta. 
Vanligen är det samma forskare som betonar interaktion och det dynamiska 
inslaget i organisatoriskt liv som argumenterar för att behovet av kognitiv 
samstämmighet överbetonats i forskningen. Weick är en av dem när han hävdar att 
varken delade föreställningar, mål, visioner eller intentioner är nödvändiga 
förutsättningar för en organiseringsprocess. 
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People don't have to agree on goals to act collectively. They can pursue quite different ends 
for quite different reasons. All they ask of one another at these initial stages is the 
contribution of their action. Why that person consents to make the contribution or why 
that contribution is needed is secondary to the fact that the contribution is made. Partners 
in a collective structure share space, time, and energy, but they need not share visions, 
aspirations, or intentions. That sharing comes much later, if it ever comes at all. (Weick, 
1979, s. 91) 

 
För att samordnad handling skall åstadkommas räcker det att aktörerna inser 

sitt ömsesidiga beroende och att de utvecklar ömsesidigt förutsägbara kognitiva 
strukturer. Weick och Bougon (1986) betonar att grupper kan samordna sina 
aktiviteter på basis av en relativt begränsad delad förståelse. Donnellon, Gray och 
Bougon (1986) hävdar att även om organisationsmedlemmar har olika skäl för att 
genomföra en handling och olika tolkningar av handlingens möjliga resultat kan 
kommunikationsmekanismer möjliggöra samordnad handling. Kommunikationen 
i en grupp leder till att de skilda meningar som utvecklas ändå har lika 
beteendekonsekvenser – ekvifinalitet med avseende på mening. Empiriskt stöd för 
den slutsatsen hämtades från ett simuleringsförsök med studenter. 

Bougon (1992) argumenterar för ett synsätt, som innebär att medlemmarna i 
en organisation inte alls behöver hållas samman av delade meningar och 
värderingar, utan att det räcker med ett minimalt samband mellan deras 
föreställningsvärldar. Individerna binds samman genom ett fåtal men viktiga ord 
eller etiketter (labels). Distinktionen mellan etiketter och begrepp uttrycks på 
följande sätt: 

 
Usually, labels are just words strung together, such as: ‘innovative child care’. Labels 

can be made of metaphors or euphemisms. Labels could even be made of logos, cartoons, 
or images. In contrast, concepts are units of meaning (Bougon, 1983). Concepts reside in 
the mind of participants. People tag private inner concepts with public outer labels for 
writing or communication purposes. Concepts are private, idiosyncratic, and subjective; 
labels are public, verbatim, and objective. A concept isolates one meaning for one person; 
a label evokes several meanings for several people, or even several meanings for one 
person. (s. 370-371) 

 
Etikett används i stället för begrepp för att markera att olika individer 

mycket väl kan uppfatta innebörden eller meningen i en viss etikett på olika sätt. 
Meningen är i huvudsak personlig och innehålls i individens begrepp. Vid 
kommunikation med andra sätter individen en etikett på sina privata inre begrepp. 
Bougon, som diskuterar kognition i termer av kognitiva kartor, hävdar att oavsett 
hur olika de individuella kartorna är finns det en "samlande kognitiv karta" som 
förhandlats fram och som styr organisationen och dess strategi. Den kollektiva 
kartan är uppbyggd av noder i form av kryptiska etiketter som fungerar som ett 
lim som håller ihop de individuella kognitiva kartorna. Individerna i ett socialt 
system hålls således inte samman genom delade meningar utan i stället av 
gemensamma etiketter med olika mening för olika personer. Vad Bougon föreslår 
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är närmast motsatsen till ett synsätt som uppfattar delade menings- och 
föreställningssystem som en förutsättning för organiserad handling. 
 
En mer differentierad ståndpunkt 
 
Andra forskare hävdar att såväl synsättet att kognitiv samstämmighet är nödvändig 
för organiserad handling, som synsättet att samstämmighet inte behövs är alltför 
grovt och förenklat. I stället nyanseras och differentieras diskussionen genom att 
begreppet kognitiv samstämmighet problematiseras. De argumenterar för att det 
finns flera olika former av konsensus och för att konsensusbegreppet är 
mångdimensionellt till sin karaktär. Vidare hävdas att de mer dynamiska aspekterna 
av konsensus bör lyftas fram och behovet av samstämmighet placeras inom ramen 
för en strategisk process. 

Walsh och Fahey (1986) kombinerar exempelvis ett kognitivt med ett politiskt 
perspektiv på strategiska processer och argumenterar för att innehållet i en strategi 
avgörs i interaktionen mellan beslutsfattarnas föreställningar och relativa makt. De 
politiska processerna avgör vems eller vilkas kunskapsstrukturer som representeras 
i en grupps kollektiva struktur – den förhandlade föreställningsstrukturen. I ett 
senare arbete (Walsh, Henderson & Deighton, 1988) operationaliseras och testas 
idén om en förhandlad föreställningsstruktur och dess relation till ett företags 
prestation i simuleringar med studenter. En förhandlad föreställningsstruktur antas 
kännetecknas av två strukturella egenskaper; realiserad täckning och realiserad 
konsensus. Den förstnämnda syftar på i vilken utsträckning sakområdets olika 
aspekter återfinns i gruppens förhandlade föreställningsstruktur, medan den senare 
anger om medlemmarna delar representationer för var och en av aspekterna på 
området. I artikeln argumenteras för att hög realiserad täckning och låg realiserad 
konsensus, särskilt i tidiga stadier i en strategisk process, hör ihop med goda 
prestationer eftersom det förbättrar förutsättningarna för att rätt problem 
fokuseras. Deras huvudslutsats var att resultaten ger stöd för att politiska processer 
måste uppmärksammas när man vill förstå kognitiva processer på kollektiv nivå. 

Bråtens (1973, 1985) modellmaktperspektiv riktar i stället uppmärksamhet 
mot den makt som en stark modell i sig innebär. Deltagare i en grupp som har 
välutvecklade kartor över ett visst sakområde jämförs med de deltagare som inte 
har det. När de agerar tillsammans ökar de modellstarka aktörerna sin kontroll över 
de övriga om de modellstarkas kunskap, utvecklad på deras premisser, accepteras 
som giltig. Konsekvensen blir en maktförskjutning till fördel för den som erbjuder 
kunskap. Ökad kognitiv samstämmighet innebär således ökat inflytande för 
modellstarka deltagare. 

Wooldridge och Floyd (1989; 1990) och Fiol (1994) anger två tänkbara 
förklaringar till de motstridande resultaten från studier av relationen mellan 
konsensus i ledningsgrupper och organisatorisk prestation. Dels baseras studierna 
på en alltför enkel, endimensionell syn på konsensus som innebär att man i en 
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grupp antingen är överens eller ej, dels är de ofta tvärsnittsstudier som endast ger 
statiska ögonblicksbilder av strategiska processer. I stället förespråkas att 
konsensus uppfattas som ett mångdimensionellt fenomen och att hänsyn tas till 
dynamiken i processerna. Wooldridge och Floyds konsensuskonstruktion omfattar 
både engagemang för strategin och delad förståelse av den. De argumenterar för att hur 
önskvärt det är med konsensus med avseende på innehåll, grad av konsensus och 
räckvidd i samstämmigheten är beroende av typ av strategisk process och vilket 
stadium som avses. 

Även Fiol (1994) anser att konsensus inte är en endimensionell företeelse. 
Hon drar, utifrån en empirisk studie av hur stöd för en ny affärsidé förhandlas 
fram över tid i en projektgrupp, slutsatsen att det vid strategisk förändring måste 
finnas både skiljaktiga och delade meningar – både enhet och mångfald. Om 
”mening” uppfattas som en mångdimensionell konstruktion kan individerna i en 
grupp samtidigt som de är eniga om vissa meningsdimensioner vara oeniga om 
andra. Hon delar därför upp konsensusbegreppet i två dimensioner. Den första 
dimensionen rör konsensus om de tolkningar som finns inbäddade i 
kommunikationens innehåll och den andra dimensionen kommunikationens 
inramning. Det handlar således både om vad som uttrycks och hur det sägs. 
Resultaten antyder att det inte handlar om konsensus eller ej utan att dynamiken i 
en grupp över tid utvecklar en ny kollektiv förståelse. I den aktuella studien innebar 
det att gruppen kunde enas om tolkningsramar som var tillräckligt breda för att 
omfatta mångfald med avseende på det tolkande innehållet. 

Allard-Poesi (1998) föreslår ett alternativt sätt hantera frågan om konsensus. I 
stället för att, som föreslagits ovan, undersöka samspelet mellan olika konsensus-
dimensioner bör man försöka specificera vilken typ av konsensus som erhålls i en 
interaktionsprocess. Om en gemensam representation uppstår eller ej, vilket slags 
konsensus som uppnås och hur varaktig den är beror på kontextuella förhållanden 
och på den sociokognitiva dynamik som utvecklas i processen. Detta samman-
hänger i sin tur bland annat med vilka individer som deltar, formerna för deras 
deltagande och vilka normer som råder. Hon förespråkar därför ett perspektiv som 
ger rättvisa åt komplexiteten i processerna genom att ta hänsyn till ömsesidigheten 
och samspelet mellan kognitiva och sociala processer. Konsensus kan exempelvis 
utgöras av en kompromiss som inte reflekterar någon individs kognitiva 
representation, vara uttryck för majoritetens synpunkter eller för ett verkligt 
samarbete. I det sistnämnda fallet har gruppmedlemmarna involverat sig själva 
genom att uttrycka sina skilda synsätt och försökt få till stånd konsensus genom 
förhandling, argumentation och motargumentation. Detta leder till att konsensus 
åtminstone delvis representerar medlemmarnas representationer av en situation. 

Liknande tankegångar uttrycks av Langfield-Smith (1992) som redovisar ett 
misslyckat försök att ta fram en kollektiv karta för en grupp tjänstemän som 
arbetat tillsammans i flera år. Utgångspunkten var att gemensamma kollektiva 
föreställningar är kritiska för en organisation och försöket gick ut på att gruppen 
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skulle komma överens om vilka element som skulle ingå i gruppens kollektiva 
karta. De kunde dock inte komma överens och en förklaring till detta ansågs vara 
att gruppen inte var tillräckligt sammanhållen. Langfield-Smith föreslog därför en 
reviderad teoretisk referensram som betonar kollektiv kognition som utfall av de 
sociala processer som uppstår under ett möte. Denna typ av kollektiv kognition 
antas vara av mer tillfällig natur och kan först efter återkommande möten över tid 
påverka individuella och gemensamma föreställningar. 

Ytterligare ett exempel på en empirisk studie vars resultat tyder på att man 
inte kan utgå ifrån att det finns gemensamma kognitiva strukturer på kollektiv nivå 
rapporteras av Johnson, Daniels och Asch (1998). I studien undersöktes ledare från 
tre organisationer inom bilindustrin och deras kunskap om konkurrensomgiv-
ningen. Huvudsyftet var att undersöka om ledares mentala modeller av konkurrens 
återfinns på individ- eller gruppnivå. En slutsats av studien var att “the knowledge 
structures held by managers of certain organizational phenomena cannot be 
assumed to be commonly held at any level above that of the individual” (s. 143). 
Johnson et al. hävdar att data om ledares kognition därför bör samlas in på 
individnivå och att forskningen bör inriktas på frågor om hur organisatorisk 
handling kan åstadkommas trots skilda individuella föreställningar. För att besvara 
sådana frågor måste interaktionen mellan kognition och beteende studeras i detalj. 
 
Delade föreställningar och strategiskt agerande 
 
En rad olika begrepp som uttrycker delade menings- och föreställningssystem på 
grupp- eller organisationsnivå har presenterats. Gemensamt för dem är att de alla 
antas uttrycka någon form av teori som stödjer gemensamt agerande. Idén att 
kognitiv samstämmighet är en nödvändig mekanism för att hålla samman 
strategiskt agerande i organisationer är den dominerande och den accepteras inte 
sällan okritiskt. Andra menar att det är tillräckligt att organisationsmedlemmarna 
inser sitt ömsesidiga beroende och utvecklar ömsesidigt förutsägbara kognitiva 
strukturer. Forskningsfältet karakteriseras av begreppslig mångfald och oklarhet 
och resultaten av empiriska studier är motsägelsefulla. 

En slutsats av diskussionen är att begreppet kognitiv samstämmighet är 
mångdimensionellt och kan anta olika skepnader. Det bör följaktligen nyanseras 
och differentieras. Vi kan heller inte anta och utgå från att kognitiv samstämmighet 
är en förutsättning för gemensamt strategiskt agerande, detta är närmast en 
empirisk fråga. Olika typer av konsensus kan utvecklas i ett samspel mellan sociala 
och kognitiva processer. Konsensus kan exempelvis vara uttryck för 
kompromisser, majoritetsståndpunkter, makt eller verkligt samarbete och därmed 
inverka på olika sätt i strategiformeringsprocesser. Graden av delade meningar 
varierar och genom interaktionsprocesser kan meningar utvecklas som, även när de 
är olika, kan leda till gemensamt agerande. Det kan också vara tillräckligt med att 
individerna binds samman genom ett fåtal viktiga ord och etiketter som delas, men 
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där meningen kan uppfattas på olika sätt. Kollektiv samstämmighet kan också ses 
som ett mer tillfälligt utfall av en social process som först på längre sikt inverkar på 
individuell och kollektiv kognition. 

Oavsett vilken ståndpunkt man intar i debatten om kognitiv samstämmighet 
så är ledares föreställningar av stort intresse. Ledares föreställningar kan, genom 
maktmekanismer och symboliskt agerande i samspel med andra kommunikations- 
och sociala processer, åstadkomma någon form av kognitiv samstämmighet. Ett 
visst, om än begränsat, stöd finns också för att kunskapsstrukturer inte kan 
förväntas återfinnas på nivån över den individuella. Vi delar därför uppfattningen 
att data om ledares individuella föreställningar bör insamlas och användas i arbetet 
med att skapa förståelse för de sociala processer som är kopplade till strategiskt 
agerande. 

Vårt huvudfokus i arbetet är individens inverkan i strategiformerings-
processer. Vårt vida kognitiva begrepp – individens strategiska handlingsbegrepp – 
är ett begrepp som fångar individens handlingspotential. Begreppet är ett uttryck 
för en syntes som utvecklats på individens villkor (dvs. är induktivt) och fångar 
därmed djupare liggande strukturer som vi antar vara relativt stabila. Vi undviker 
därför alla försök att aggregera begreppet till kollektiv nivå eller att globalt mäta 
gemensamma föreställningar. Delad kognition är inte av primärt intresse i en studie 
av agentskap och individens roll i strategiformeringsprocesser. Detta innebär 
emellertid inte att olika former av sociala överenskommelser om strategisk 
inriktning är oväsentliga i vårt arbete. Vi fokuserar snarast hur organiserad handling 
som strategiformering är möjlig och individens roll i denna, gemensamma 
föreställningar eller inte. En frågeställning som kräver insikt i såväl individens 
personliga begrepp, uttryck för sociala överenskommelser som intenderade 
strategier och strategiskt beteende. 
 
Kognitiv stabilitet och förändring 
 
När dynamiken i strategiformeringsprocesser och organisatorisk handling skall 
förstås uppstår frågan om kognitiva strukturers stabilitet och förändring, liksom 
under vilka förutsättningar kognitiva förändringar sker. Också räckvidden i 
förändringen är en viktig aspekt. Med få undantag (Hellgren & Löwstedt, 1997; 
Lindell et al., 1998; Walsh, 1995) diskuteras denna aspekt endast i förbigående i 
litteraturen. Frågeställningen är komplex och beroende av de konceptualiseringar 
som forskaren använder sig av. Om diskussionen avser individuella eller kollektiva 
föreställningar och hur det kognitiva mäts och uttrycks är också av betydelse. 
Försöker mätningen fånga djupare och underliggande strukturer eller inte? Vid 
jämförelse mellan olika studier och författare finns därför alltid risken att 
sinsemellan oförenliga storheter jämförs. Uppfattade skillnader är ibland verkliga, 
ibland endast en fråga om skilda definitioner (Lindell et al., 1998). 
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Kognitiva strukturer används av individen för att ge mening åt information, 
situationer och erfarenheter. Löwstedt (1989) lyfter fram det paradoxala i frågan 
om kognitiva strukturers stabilitet och förändring. Lärande innebär att existerande 
kognitiva scheman omprövas och förändras. Nya erfarenheter och intryck är en 
förutsättning för lärande, men samtidigt förutsätts en viss kognitiv stabilitet för att 
nya intryck och erfarenheter skall framstå som meningsfulla och därmed begripliga. 
För mer genomgripande omprövningar och förändringar av kognitiva strukturer 
använder Piaget (1969) begreppet ackommodation. Genom ackommodation kan vi 
förstå fenomen som vi tidigare inte förstod eller förstå kända fenomen på ett nytt 
sätt. Assimilering innebär marginella förändringar och att nya fakta införlivas med 
den befintliga kognitiva strukturen. 

Två uppfattningar om kognitiva strukturers stabilitet och förändring står, 
något schematiskt, mot varandra (Lindell et al., 1998). Den ena betonar stabilitet 
och hävdar att mentala strukturer av mer djupgående art inte förändras. I den 
utsträckning förändringar ändå sker så sker de successivt och påverkar endast en 
del av strukturen. Den andra betonar i stället det dynamiska och menar att 
kognitiva strukturer är förändringsbara och att exempelvis kognitiva kartor 
förändras när nya erfarenheter görs. Företrädare för den förstnämnda uppfatt-
ningen, exempelvis Donaldson och Lorsch (1984), lyfter fram föreställningarnas 
funktion att upprätthålla stabilitet och kontinuitet. Stabiliteten i föreställningarna 
ses bland annat som en följd av de emotionella element och trossatser som en 
individ är trogen även när förändringar hotar att undergräva gamla erfarenheter. 
Föreställningar kan till och med vara så stabila att de motstår bevis om motsatsen 
(Fiske & Taylor, 1984). Implicita teorier testas sällan och revideras därmed inte 
heller och de organisatoriska processer som baseras på implicita teorier blir 
därigenom också tämligen rigida till sin karaktär (Brief & Downey, 1983). Löwstedt 
(1989) hävdar, med stöd från psykologisk forskning, att välutvecklade 
föreställningsstrukturer är mer abstrakta, komplexa, organiserade och nyanserade 
men också konservativa och svårföränderliga. Stabiliteten i kognitiva strukturer 
som saknar emotionella element är däremot sannolikt mindre (Lindell et al.). 

Enligt Melin (1991) saknas stöd i forskningen för att strategiska tänkesätt på 
individnivå radikalt förändras genom snabb in- och avlärning. Empiriska studier av 
ledares tänkesätt antyder i stället stabilitet och svårföränderlighet även när ledare 
möter nya situationer. När tänkesättet har mognat är det relativt generellt och 
används också i nya situationer och en strategs tänkesätt kan dominera över den 
faktiska omgivningsinformationen (Hellgren & Melin, 1993). I en studie (Lindell et 
al., 1998) av en ledares tänkesätt med fyra års mellanrum, studien baseras på 
tolkning utifrån ett brett empirisk material, visas att föreställningsstrukturen med 
avseende på strategiska teman som decentralisering, formell planering, ledarskap 
och patientorientering är i hög grad stabil. En slutsats av studien är att ett tänkesätt 
kan förändras gradvis över tid, men att förändringarna i huvudsak sker inom ramen 
för stabila kärnföreställningar och är situationsberoende. Ett tänkesätt skapar ett 
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starkt skal av värderingar och antaganden om världen och inom detta förändras 
föreställningar och åsikter om affärskontexten lättare än kärnföreställningarna. 

Argyris och Schön (1996) skiljer mellan ledares uttryckta respektive faktiskt 
använda handlingsteorier. Individer tenderar att relatera ny erfarenhet till tidigare 
använda teorier och försöker snarare att förstärka och bekräfta dem varför sådana 
är svåra att ändra på. Kieser och Sproull (1982) visar på olika mekanismer som 
tenderar att bevara ledares kärnföreställningar och att stödja existerande praxis 
även när de är falska. En rad belägg finns för att ledningserfarenheter är centrala 
för förståelse av strategi och att de föreställningar som utvecklats är stabila 
(Johnson, 1990). Andra författare (Bartunek, 1984; Lyles & Schwenk, 1992) skiljer 
mellan olika typer av förändringar. Bartunek gör exempelvis en åtskillnad mellan 
stegvisa modifieringar och mer genomgående förändringar i de mentala struk-
turerna. De förra är vanligt förekommande medan de senare sällan förekommer. 
De mer radikala förändringarna är de som antas inverka på organisationers age-
rande. 

Weick (1983) har ett något annorlunda synsätt. Han betonar samtidigheten i 
tänkande och handling och att den kognitiva processen uttrycks i handlandet. 
Också Weick och Bougon (1986) hävdar att mentala strukturer är mer 
förändringsbara. Människor omorganiserar sina kartor när nya erfarenheter görs 
och signifikanta modifieringar och förändringar av kognitiva kartor förekommer 
ständigt. 

Det kognitiva perspektivet har i växande omfattning använts också på 
organisationsnivå. Mer eller mindre implicit antas att någon form av delat eller 
kollektivt schema existerar i organisationer. Mycket tyder på att också kognitiva 
strukturer på kollektiv nivå är stabila och motståndskraftiga mot förändringar 
(Hellgren & Löwstedt, 1997; Johnson, 1987; Pettigrew, 1985) och att de inverkar 
på olika processer i en organisation, som exempelvis strategiformeringsprocesser. 
När väl en ideologi, ett paradigm eller en myt etc. har etablerats antas de vara 
motståndkraftiga mot förändring (Beyer, 1981; Jönsson & Lundin, 1977; Pfeffer, 
1981). Interaktions- och kommunikationsprocesser mellan människor och meka-
nismer som konformitetstryck och konventioner verkar i den riktningen. 
Socialisationsprocesser och symboliska handlingar bidrar till att utveckla och 
bevara de delade ”kärnföreställningarna”. De antas påverka hur omgivnings-
information tolkas, det strategiska agerandet och organisatoriska prestationer. 

Lyles & Schwenk (1992) hävdar att organisatoriska kunskapsstrukturer, 
begreppet refererar till delade föreställningar på organisationsnivå och bortser från 
emotionella och affektiva element, innehåller en stabil kärna som är invariant över 
lång tid. Samtidigt finns en mer perifer uppsättning element som förändras. Man är 
i stort sett överens i organisationen om den stabila kärnan medan konsensus inte 
behöver råda om de perifera element som stöder den stabila kärnan. 
Kunskapsstrukturen i organisationen blir alltmer komplex över tid i och med att 
nya element införlivas. Kärnan ifrågasätts dock endast om viktigare händelser av 
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strategisk betydelse äger rum. De perifera elementen debatteras däremot ständigt 
och ger upphov till skilda ståndpunkter som leder till förändring. Ju starkare 
koppling mellan kärna och perifera element desto svårare för organisationen att 
ändra kunskapsstrukturen och att åstadkomma strategisk förändring. 

Ovanstående diskussion, som i huvudsak betonar kollektiv kognition som ett 
varaktigt och svårföränderligt kulturellt fenomen, har nyanserats av dem som 
problematiserat och vidareutvecklat diskussionen av gemensamma föreställningar 
som ett villkor för gemensam handling. Bougon (1992) betonar snarare den 
"samlande kognitiva kartan" som ett lim i organisationen i sin diskussion. 
Gemensamma föreställningar, stabila eller ej, är med det synsättet inte en intressant 
frågeställning. En sådan samlande karta av etiketter som samlande kraft i 
organisationen torde dock vara tämligen föränderlig till sin karaktär. 

Allard-Poesi (1998) och det sociokognitiva synsätt som hon representerar är 
intressantare. Olika former för kollektiv representation kan ta sig olika uttryck, som 
är mer eller mindre varaktiga beroende på kontextuella faktorer och vilken typ av 
kognitiv samstämmighet som blir ett resultat av olika interaktionsprocesser i en 
grupp. En åtskillnad görs här mellan de manifesta/offentliga och de latenta/privata 
nivåerna. De kollektiva representationerna kan över tid förändras särskilt om 
minoritetsföreställningar uttrycks på den offentliga nivån och om en ny position 
utvecklas i en egentlig samverkansprocess. Liknande tankegångar uttrycks av 
Langfield-Smith (1992) som också betonar social kognition som ett utfall av sociala 
processer och möten. Först efter upprepade möten under en längre tid påverkas de 
individuella och kollektiva föreställningarna i djupare mening, medan den sociala 
kognition som annars kan bli ett resultat är mer tillfällig till sin karaktär. 

När en ny ledare med ett etablerat strategiskt tänkesätt verkar i en ny situation 
eller organisation kan denne bidra till att initiera radikal strategisk förändring även i 
situationer när företaget inte är i kris och några avgörande förändringar i 
omvärlden inte är synliga (Hellgren & Melin, 1993). En rad studier antyder att 
ledare kan åstadkomma genomgripande strategiska förändringar (Mintzberg & 
Waters, 1983; Pettigrew, 1987). Samtidigt uppstår paradoxen att en etablerad 
framgångsrik ledare av en organisation kan ha svårigheter att hantera strategisk 
omorientering eftersom dennes tänkesätt är stabilt (jfr Nystrom & Starbuck 1984). 
I en föränderlig omgivning kan de delade idéerna och föreställningarna bli 
inadekvata och på grund av sin rigida karaktär förhindra anpassning (Fahey & 
Naranyanan, 1989; Huff & Schwenk, 1990; Johnson, 1990). 

Sammanfattningsvis finns mycket som tyder på att kognitiva strukturer på 
individuell och kollektiv nivå, oavsett hur man definierar dem, har stabila drag. I 
vilken utsträckning är en empirisk fråga, men avgörande är om konceptuali-
seringarna och mätningarna lyckas fånga de underliggande dolda strukturer som 
uttrycker individers och gruppers kärnföreställningar. I likhet med Hellgren och 
Löwstedt (1997) menar vi dock att kognitiva strukturer är både stabila och 
föränderliga. Med grund i en stabil kärna sker finjusteringar och modifieringar som 
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är beroende av förändringar i omgivningen och andra erfarenheter, dvs. kognitiva 
strukturer är dynamiskt stabila. 
 
Den kognitiva organisationsforskningens bidrag 
 
Kapitlet har koncentrerat sig på betydelsen av det mentala och i och med detta på 
kognitionsforskningens möjliga bidrag till förståelsen av individers roll i 
strategiformeringsprocesser. Som framgått av tidigare kapitel ser vi på individen 
som en agent som har en relativ autonomi och som varken är internt eller externt 
determinerad. Detta innebär att vi ger strategen en position som nyckelaktör. 
Individers och gruppers meningsskapande i situationer och händelser har betydelse 
för de strategier som utvecklas, dvs. individuella och gemensamma föreställningar 
är viktiga för att förstå strategiformering. I kognitionslitteraturen finns många olika 
konstruktioner med delvis skiftande innebörd och räckvidd. Vi ansluter oss till en 
vidare konceptualisering som går utanför ett rent kunskapsbegrepp och lyfter fram 
det personliga i individens begreppsvärld. Denne syntetiserar sina erfarenheter och 
sitt meningsskapande i personliga begrepp och uttrycker detta i en holistisk mental 
struktur som är uppbyggd av delbegrepp. Syntesen är ett uttryck för en individs 
personliga begrepp och därmed ytterst ett uttryck för vad personen djupast sett är. 

Individen uppfattas som en agent som handlar utifrån den holistiska mentala 
strukturen givet vissa villkor. Syntesen friläggs på individens villkor med en 
induktivt verkande metod (kapitel 8) och uppfattas som en djupare liggande 
struktur som i princip antas vara dynamiskt stabil. I vår referensram ges 
konstruktionen benämningen agentens strategiska handlingsbegrepp för att understryka 
relationen mellan det mentala och handling och idén om det personliga begreppet 
som en handlingspotential. Hur begreppet bör utvecklas mera konkret är beroende 
av forskningsfrågan och det tema som används för att operationalisera den 
abstrakta konceptionen. Eftersom vi uppfattar strategen som en nyckelaktör, som i 
osäkra och komplexa situationer gör egna och kreativa bedömningar och också 
tillför något personligt till ett beslut, ger ett avtäckande av den personliga modellen 
möjligheter till bättre förståelse för strategiformeringsprocesser. 

Omdiskuterad är frågeställningen om delade föreställningar är en nödvändig 
förutsättning för gemensamt agerande. Tanken är att delade föreställningar i en 
grupp utgör en teori som stödjer gemensamt handlande och därmed ger 
strategiformering riktning och kraft. Relationen mellan det individuella och 
kollektiva är därför en väsentlig frågeställning. Vi kan emellertid inte utan vidare 
anta att gemensamt handlande också kräver delade föreställningar. Ett konsensus-
begrepp är mångdimensionellt och delad mening kan avse olika aspekter, dessutom 
är den inverkan som delad mening får på en strategiformeringsprocess sannolikt 
beroende av vilken form av konsensus (kompromiss, majoritet, makt eller 
samarbete) som utvecklas i en grupp. Ledares personliga begrepp är emellertid av 
central betydelse, exempelvis genom ledares symboliska agerande, för att förstå hur 
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strategier formeras i en organiseringsprocess - det fokus vi har i vår studie av 
individers betydelse i strategiformeringsprocesser i lokala utvecklingsprojekt. 
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Kapitel 5 Strategiska processtudier 
 
 
 
I detta kapitel behandlar vi några arbeten om strategiska processer som i sin 
metateoretiska, metodologiska och teoretiska inriktning har starka berörings-
punkter med vår studie. De behandlar strategier i privata företag som agerar på en 
marknad med lönsamhetskrav, vi studerar däremot aktörer och organisationer i 
lokalt ekonomiskt utvecklingsarbete. De diskuterade studierna ger ändå värdefulla 
erfarenheter för vårt arbete. Vi inleder med att diskutera ett par arbeten av 
kontextualister (Pettigrew, 1985; Johnson, 1987) och fortsätter med Whittingtons 
(1989) arbete om strategiska val. Gemensamt för dessa forskare är tanken att 
strategiska processer bör sättas in i ett vidare sammanhang i tid och rum för att 
kunna förklaras och förstås. Kontextualisterna hävdar att strategisk förändring skall 
studeras som ett mångdimensionellt fenomen som omfattar såväl organisationens 
inre kontext i form av strukturella, kulturella och politiska förhållanden, som den 
yttre kontexten som den manifesteras i affärsmässiga och ekonomiska förhållanden 
i omgivningen. Whittington använder realistperspektivets begrepp totalitet, som 
markerar att även minsta handling eller händelse ingår i ett vidsträckt nätverk av 
relationer som i princip omfattar hela samhället. Vid analys av strategier bör 
forskaren därför inplacera handlingar och händelser i en större helhet. 

Metateoretiskt relaterar sig kontextualisterna till Giddens strukturationsteori 
medan Whittington bygger på både realistperspektivet och Giddens. Även dessa 
tre studier skulle kunna ses som en del av det kognitiva skifte som vi behandlat i 
tidigare kapitel; symboliska aspekter har en viktig roll i deras förklaringar av 
formeringsprocesserna. Johnson utnyttjar exempelvis i sin analys paradigm-
begreppet, för Whittington är lokala ideologier centrala och Pettigrew ger 
legitimitetsbegreppet en framträdande plats i sin politiska och kulturella analys. 
Empiriskt baseras deras arbeten på longitudinella fallstudier som innehåller rik och 
detaljerad information insamlad genom intervjuer med företagens ledande aktörer 
och dokumentstudier. Vi avslutar diskussionen av de strategiska processtudierna 
med att tydliggöra hur kontextualisternas syn på strategiska processer skiljer sig 
från Whittingtons. 
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Kontextualisternas studier av strategisk förändring 

 
Under andra hälften av 1980-talet publiceras ett antal longitudinella fallstudier av 
brittiska storföretags strategiska förändringsprocesser. Studierna använder en 
kontextuell ansats vars bärande idé är att strategisk förändring förstås bäst i sitt 
sammanhang (Pettigrew, 1985; Whipp & Clark, 1986; Child & Smith, 1987; 
Johnson, 1987; Whipp, Rosenfeld & Pettigrew, 1987). Ansatsen innebär ett val att 
inte reducera komplexiteten i den strategiska situationen utan att i stället undersöka 
den. Det är en utgångspunkt som vi delar med dem. Teoretiskt är kontextualisterna 
påverkade både av Carnegieskolan och forskning med en mer tolkande och 
handlingsteoretisk inriktning. Deras teoriutveckling sker i den form av empiriskt 
grundad deskriptiv teori som bland annat Mintzberg (1979) förespråkat och som 
induktivt växer fram ur en systematisk undersökning av organisatoriskt beteende. 
Den fortsatta diskussionen bygger främst på två av ovanstående arbeten; Pettigrew 
som redovisar fallstudier av ett kemiföretags huvudkontor och fyra divisioner 
under perioden 1960-83 (varav 8 år i realtid) och Johnsons studie av ett detalj-
handelsföretag 1970-85 (varav 6 år i realtid). 

Pettigrew (1985) sammanfattar sin kritik av tidigare forskning om strategisk 
förändring med att den är ahistorisk, akontextuell och aprocessuell och 
argumenterar för att olika dimensioner, innehåll, process och kontext, bör beaktas 
samtidigt. Viktiga förklaringar av strategiska processer finns i det komplexa 
samspelet mellan faktorer i den yttre och inre kontexten. Han utvecklar i studien 
ett politiskt och kulturellt synsätt på analys av strategiska processer, betonar 
symboliska aspekter, ”the management of meaning”, och ser legitimitetsbegreppet 
som en viktig länk mellan den politiska och den kulturella analysen. 

 
The acts and processes associated with politics as the management of meaning represent 
conceptually the overlap between a concern with the political and cultural analysis of 
organisations. A central concept linking political and cultural analysis is legitimacy. The 
management of meaning refers to a process of symbol construction and value use designed 
both to create legitimacy for one’s actions, ideas and demands, and to delegitimise the 
demands of one’s opponents. Key concepts for analysing these processes of legitimization 
and delegitimization are symbolism, language, belief, and myth. (Pettigrew, s. 44) 
 

Johnson (1987) belyser formeringsprocesserna med hjälp av tre olika 
modeller för strategisk ledning; den rationalistiska1, den adaptiva eller inkrementella 
och den tolkande. Det rationalistiska synsättet uppfattar strategiska processer som 
resultatet av sekventiellt, planerat sökande efter optimala lösningar på definierbara 
problem, med strategisk handling som den därpå följande implementeringen av de 
beslut som fattats. Enligt det inkrementella synsättet formeras strategier i en stegvis 
evolutionär process, när ledningen försöker hantera både en osäker och komplex 
omgivning och interna sociala och politiska processer. Ett tolkande synsätt innebär 
att strategi ses som ett resultat av individuellt eller kollektivt meningsskapande. De 

                                                      1 Detta synsätt har tidigare i studien av oss benämnts det klassiska synsättet. 
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kognitiva och symboliska aspekterna betonas och det är inte omgivningen i 
objektiv mening som antas driva fram strategisk förändring utan den ”enactment” 
som de ledande aktörerna gör. 
 
Kontextualisternas behandling av individen 
 
Hur behandlar kontextualisterna de individuella aktörerna? Helt uppenbart är att 
omgivningsdeterminismen förkastas och att individers perception, val och handling 
ges viktiga roller. 
 
It should be clear that no such brand of simple economic determinism is intended here. 
Behind the periodic strategic reorientations in ICI are not just economic and business 
events, but also processes of managerial perception, choice, and action influenced by and 
influencing perceptions of the operating environment of the firm, and its structure, culture 
and systems of power and control. Any adequate framework for examining strategic change 
must include not only objective changes in economic and business forces, but also the role 
of executive leadership and managerial action. (Pettigrew, 1985, s. 453) 
 
När Pettigrew redovisar sin underliggande modell av människan sker det genom 
hänvisning till ett medel-målschema som betonar människans kapacitet att anpassa 
sociala villkor så att de uppfyller hennes mål samtidigt som maktrelationer ges en 
viktig roll i processen. Johnson använder enactmentbegreppet och visar därmed att 
han tillmäter individernas tolkningar stor betydelse. Han använder, som framgått, 
flera olika teoretiska perspektiv med skilda metateoretiska utgångspunkter och 
olika uppfattningar om människan, men redogör inte explicit för sin människosyn. 

Kontextualisterna markerar genomgående betydelsen av verkliga egenskaper 
som är oberoende av individers uppfattningar eller deras sociala konstruktioner (jfr 
kritiken av handlingsteorin i kap 3). Pettigrew säger sig dessutom ha en ambition 
att kombinera strukturell och processuell analys och hänvisar till Giddens syn på 
strukturer som både möjliggörande och begränsande. Intervjuer med företagens 
ledande befattningshavare i kombination med ett omfattande sekundärmaterial är 
huvudinformationskällor. Fallbeskrivningarna innehåller ett stort antal citat som 
illustrerar olika individers uppfattningar. I övrigt ges information om ledarnas 
utbildnings- och yrkesbakgrund, befattningar och karriärvägar i företaget och i 
något fall också klassbakgrund. Det förekommer också att aktörernas syn på sig 
själva och varandra illustreras med citat. 

När författarna i analysen lämnar de detaljerade empiriska beskrivningarna 
tenderar ändå de enskilda individerna att försvinna – tyngdpunkten ligger på 
kollektiva fenomen på grupp och organisationsnivå. Pettigrew konstaterar i sin 
analys av den studerade 20-årsperioden i företagets utveckling att det är lättare att 
se kontinuitet än förändring och att kontinuiteten i existerande dominerande idéer 
är uppenbar. Denna kontinuitet tolkar han som att organisationens strategiska 
tanke- och handlingsmönster har sina rötter i värderingar och antaganden hos de 
dominerande grupper som under en era kontrollerar företaget. De dominerande 
idéerna har således djupt liggande politiska och kulturella rötter. 
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Pettigrew om strategisk förändring 
 
För att en ny strategi, i meningen något som är realiserat i en ström av handlingar 
och beslut över tid, skall uppstå krävs att nya rationaliteter och strategiska 
referensramar införs i organisationen. Huvudproblemet vid strategisk förändring 
blir därför, enligt Pettigrew, att förankra nya begrepp om verkligheten i 
organisationen och att mobilisera energi och engagemang för en förändring. Två 
faktorer anges som särskilt kritiska för att åstadkomma en ideologisk 
omorientering i en organisation; dels krävs ett tillräckligt starkt förändringstryck 
som skapas av konstruerade eller verkliga kriser, dels krävs förändring i ledarskap 
och makt. Det förstnämnda åstadkommer otillfredsställelse med status quo och det 
sistnämnda skapar positiv energi och förändringstryck – ”the vitality, imagination, 
visionary ideas and persistence of a leader championing a particular strategic 
change” (Pettigrew, s. 455). Erfarenheterna från fallföretaget visar att det handlar 
om långsiktiga, stegvisa processer, i vilka ett fåtal personer kan spela en viktig roll. 
Ett starkt och uthålligt ledarskap krävs för att förändringarna skall bli bestående. 

Ett tydligt mönster i fallen är att strategisk förändring initieras genom att 
någon eller några uppfattar att förändringar i omgivningen leder till ett 
prestationsgap och därför börjar presentera en allmän och outvecklad vision om 
vilken framtida riktning organisationen bör ta. Därefter vidtar en långsiktig 
påverkansprocess i syfte att vinna dominerande legitimitet för en annorlunda syn 
på relationen mellan strategiskt innehåll, kontext och process. Det handlar om att 
legitimera nya mål och metoder, att vänta på att personer med inflytande skall 
lämna organisationen och att ersätta dessa med personer som sympatiserar med 
den nya inriktningen. 
 
Johnson om strategisk förändring 
 
Den analys som görs i Johnsons studie har klara beröringspunkter med Pettigrews. 
Båda författarna har i grunden ett politiskt och kulturellt perspektiv även om 
Johnson (1987) starkare betonar kognitiva aspekter. Förklaringar av strategisk 
förändring måste enligt honom: 
 
Take account of at least a) how individuals make sense, not just of their external 
environment, but of their organizational context; b) how the nature of the organization 
influences the behaviour of individuals and groups; and c) how individuals and groups seek 
to manipulate others to achieve their ends. Explanatory models must therefore embrace 
cognitive, cultural and political dimensions of decision-making and change at both 
individual and organizational level. (s. 209-210) 
 
Johnson inleder sin analys med att pröva om den rationalistiska modellens sätt att 
beskriva processerna ger en god bild av det studerade detaljhandelsföretagets 
formeringsprocesser. Den grundläggande principen för rationalistiska tankeskolor 
är att komplexiteten i omgivningen kan och bör reduceras genom analys. Johnson 
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drar slutsatsen att de analytiska tillvägagångssätt som den rationalistiska modellen 
föreskriver spelar en begränsad roll i företagets strategiska processer. Undantagsvis 
förekom visserligen den typen av analytiskt beteende, men de analyser som gjordes 
fick inget egentligt inflytande. Många belägg fanns för att ledare uppfattade 
omgivningsförändringar och reagerade på dem. Deras uppfattningar var dock mer 
personliga och det fanns ingen mekanism som systematiskt förenade de personliga 
föreställningarna i organisationen. Vidare förekom individuella analyser av strategin 
och dess underliggande antaganden, framför allt genom retrospektiva förklaringar i 
termer av tidigare ledares antaganden. 

Om den rationalistiska modellen inte får stöd av fallet så gäller motsatsen för 
den modell som bygger på tanken om en inkrementell utveckling av strategi. I 
likhet med Pettigrew och andra, som beskrivit strategiska processers mönster över 
tid, menar Johnson att organisationens historia har stor betydelse för den framtida 
strategin. Strategier tycks typiskt utvecklas i små steg över långa perioder även om 
det ibland, men mer sällan, förekommer mer grundläggande strategiska 
omorienteringar. Inkrementella förklaringar har, enligt Johnson, sina rötter i de 
organisatoriska processer som ledare verkar i, varför inkrementalism kan ses som 
en sorts överbryggningsprocess mellan omgivningsförändringar och organisa-
toriska processer. 

När ledarna i detaljhandelsföretaget beskriver hur de agerar framträder bilden 
av en inkrementell logik. De inser att de inte kan ha kunskap om allt som kan 
påverka organisationen och att organisationen är en politisk enhet som omfattar 
olika intressen. Det går därför inte att uppnå en optimal strategi, utan det handlar i 
stället om kompromisser och att utveckla strategin stegvis. Beskrivningen liknar 
vad Quinn (1980) kallar logisk inkrementalism och ledarnas agerande är med detta 
synsätt både klokt och logiskt. Johnson placerar Quinns logiska inkrementalism 
nära den rationella modellen och kritiserar den i två olika avseenden. Han 
ifrågasätter att man, som Quinn har gjort, bygger normativa modeller på basis av 
hur ledare säger att de agerar i stället för på en undersökning av deras beteende. 
Dessutom menar han att tanken om en logisk, inkrementell strategi som håller 
jämna steg med omgivningsförändringarna inte är hållbar, eftersom den bygger på 
antagandet att omgivningen kan vara objektivt känd. Om omgivningen i stället ses 
som ”enacted” är det inte troligt att avvikelser mellan den logiskt lämpliga strategin 
och omgivningens förändringar uppfattas av ledarna eftersom avvikelserna tolkas 
genom deras paradigm. Då marginella förändringar i strategin som associeras med 
resultatförbättringar ofta inträffar, blir inte ledarna medvetna om systematiska 
avvikelser mellan strategi och omgivningsförändringar förrän dessa lett till 
försämrad lönsamhet och kris. Slutsatsen av detta blir att ledares tolkande scheman 
och meningsstrukturer bör ges centrala roller i förklaringar av strategiska processer. 
Detta görs med hjälp av den tredje modellen – den tolkande. 

Johnsons fokus är de gemensamma och kulturella föreställningarna med be-
greppet paradigm som det centrala i förklaringarna (jfr kap. 4). Även om individuella 
ledares föreställningar kan skilja sig åt i olika avseenden antar Johnson att det, 
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åtminstone på någon nivå, finns en uppsättning delade kärnföreställningar och 
antaganden – ett mer eller mindre homogent paradigm. Detta föreställningssystem 
är specifikt för en viss organisation, uttrycks inte nödvändigtvis explicit och 
omfattar föreställningar om vad som kännetecknar organisationens omgivning, 
lämpliga ledarstilar, rutiner etc. för att nå framgång. Paradigmet bör dock inte 
uppfattas enbart som föreställningar eftersom det också är grundat i exempelvis en 
organisations rutiner, ritualer och formella kontrollsystem och antas påverka både 
meningsskapande och agerande. 

För att en mer grundläggande strategisk förändring (omorientering) skall vara 
möjlig krävs att etablerade paradigm och maktstrukturer förändras. Det vore ett 
misstag att utgå ifrån att strategisk förändring bara handlar om en objektiv och 
analytisk utvärdering och dess intellektuella tolkning. Försök till omorienteringar 
upplevs ofta av makthavare och andra som hotande och möts därför av politiskt 
och kulturellt agerande och det krävs, enligt Johnson, helt andra mekanismer än de 
som förespråkas av de analytiska ansatserna för att åstadkomma förändring. Mot 
bakgrund av erfarenheterna från detaljhandelsföretaget och annan forskning lyfts 
flera olika förändringsmekanismer fram 

Även Johnson uppfattar missnöje med status quo som en viktig förutsättning 
för att en förändringsprocess skall komma igång. Symboliska aktiviteter är 
betydelsefulla – förändring handlar om att påverka individuella och kollektiva 
föreställningar. Lewins (1952) begrepp ”unfreezing” används för att markera att det 
gamla föreställningssystemet måste brytas ner. Några mekanismer för detta som 
Johnson betonar utifrån erfarenheterna och annan forskning är kritik och 
ifrågasättande, aktivering och legitimering av avvikande uppfattningar, förändrade 
maktkonfigurationer och ingripande från ”outsiders”. Med ”outsider” menas 
någon som kommer utifrån eller någon som inte är förbunden med etablerade 
maktstrukturer och det gamla paradigmet, ofta handlar det om en ny ledare. 
Johnson pekar också på betydelsen av ”outsiders” för innehållet i en ny strategi 
exempelvis genom att någon tillämpar tidigare erfarenheter i en ny organisation. 
En förutsättning för att de nämnda mekanismerna skall vara effektiva är att någon 
inflytelserik person stödjer och uppmuntrar förändringen. 

Kontextualisterna har gett viktiga bidrag till teorin om strategisk förändring 
genom att påvisa och undersöka komplexiteten i strategiska förändringsprocesser. 
Trots den programmatiska vikt som kontextualisterna ger individen tenderar de 
och deras vidare sociala sammanhang ändå att försvinna vid analyserna. I nästa 
avsnitt diskuteras därför en författare som lyfter fram individer och deras 
strategiska val. 
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Whittingtons studie av strategiska val 
 
Whittington (1989) har inspirerat den teoretiska diskussion som förts i tidigare 
kapitel. I detta avsnitt behandlas några av arbetets centrala idéer, den empiriska 
studie som de gett upphov till och den teori om strategiska val som utvecklas. 
Arbetets huvuduppgift formuleras som att ta avstånd från determinism och att i 
stället hävda strategiska val. Författaren argumenterar följaktligen för att de 
studerade företagens strategier var resultat av avsiktliga val och alltså inte 
determinerade, vare sig av omgivningens krav eller av någon intern 
selektionsmekanism hos de enskilda aktörerna. 

Realistperspektivets sätt att förena struktur och aktör leder, som framgått, till 
ett tvåfaldigt krav på empiriska undersökningar av strategiska processer; analysen 
av strategiskt agerande bör kombineras med analys av sociala strukturer. För analys 
av strategiskt agerande behöver forskaren kunskap om aktörernas aktiviteter och 
handlingar men också förståelse för de motiv och syften som deras agerande 
grundas på. Aktörernas egna redogörelser utgör då en central utgångspunkt. Denna 
analys är dock inte tillräcklig utan den kompletteras med en mer distanserad analys. 
Det är nämligen långt ifrån självklart att aktörerna själva uppfattar och kan 
redogöra för de strukturella villkor som deras aktiviteter förutsätter. De agerar 
vanligen på basis av en mer intuitiv och lokal förståelse av de sociala strukturerna 
och kan dessutom, som Whittington påpekar, ha ett intresse av att de sociala 
källorna till deras makt och förmågor inte klargörs, utan att de hellre tolkas i termer 
av excellenta prestationer, karisma eller professionalism. En analys av strukturella 
villkor begränsar sig inte till lokala strukturer utan innefattar också strukturer som 
sträcker sig längre bort i tid och rum. I Whittingtons arbete analyseras tre slags 
strukturer; kapitalistiska, patriarkala och etniska. En poäng med strukturell analys 
är att den ökar räckvidden i forskarens förklaringar genom att tydliggöra hur och 
varför vissa handlingar kunde genomföras. En annan att den bidrar till ökat 
oberoende i förhållande till aktörernas egna förklaringar. 

Whittingtons empiriska studie är retrospektiv till sin karaktär och omfattar 8 
medelstora och stora brittiska hushållsutrustnings- och kontorsmöbelföretags 
strategier under perioden 1979-1985. De tre första åren kännetecknas av en kraftig 
recession, medan de därpå följande utgör en återhämtningsperiod. När företagen, 
som både består av familjeföretag och dotterbolag i stora koncerner, beskrivs så 
görs det inledningsvis genom information om produkter, fabriker, ägandeför-
hållanden, ledning och marknader. Ytligt sett liknar de i många avseenden varandra 
och de verkar också i liknande omgivningar. Detta döljer dock radikala skillnader i 
inre karakteristika och det är de sistnämnda som författaren använder för att 
förklara de skilda strategiska val som görs under recessionen. 
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Whittingtons behandling av individen 
 
Individuella aktörer har en central plats i Whittingtons förklaring av företagens 
strategiska inriktning och han argumenterar också explicit för sin människosyn. 
Hans metateoretiska utgångspunkter och synen på människan som agent har starka 
beröringspunkter med vår diskussion i kapitel 2. Whittington argumenterar för att 
äkta strategiska val bara kan utövas av människor vars beteende varken är internt 
eller externt determinerat. Vidare är kravet på mänskligt agentskap grundat i en syn 
på både aktören och omgivningen som erkänner betydelsen av det sociala. 
Möjligheten att utöva agentskap grundas dels i samhällets strukturella komplexitet, 
dels i individens egen inre komplexitet. 

Enligt realistperspektivet och Giddens strukturationsteori förklaras aktörernas 
inflytande i strategiska processer av de sociala strukturella regler och resurser som 
de har tillgång till och tillägnar sig. Resurserna är inte bara av materiell karaktär 
utan kan också vara sådant som legitim auktoritet baserad på aktörens inre 
kompetens, som förmåga att leda, eller på yttre fördelar i form av ideologiskt stöd. 
Resurserna används enligt de procedurer och principer som ett samhälles 
handlingsregler innebär. Reglerna fungerar som en slags koder, som grundas på 
ömsesidig förståelse och likformigt beteende och som följs av aktörerna därför att 
det förväntas att också andra följer dem. Därigenom tillförsäkras de handlingar 
som de vägleder en viss effektivitet. Däremot är de inte laglika i den meningen att 
de tvingar på aktörer bestämda handlingsvägar. Det är dock viktigt att komma ihåg 
att sociala strukturer bara manifesterar sig i handling och därför förblir latenta om 
de inte aktiveras av någon. Aktörerna måste vara aktiva för att omvandla de 
tillgängliga resurserna till praktiskt stöd i ett specifikt sammanhang. 

Dominerande aktörer i kapitalistiska företag ges via företagets omfattande 
resurser möjlighet att avsevärt utvidga sitt personliga agentskap. Whittington driver 
tesen att de kan använda företagets resurser i strategier som snarare är ett uttryck 
för deras egna personliga mål och syften än för vinstmaximering. Följaktligen blir 
de dominerande aktörernas motiv viktiga aspekter vid förklaring av 
företagsstrategier. Djupet i den information som ges om de dominerande aktörerna 
i den konkreta studien varierar avsevärt mellan företagen. I tre fall, de företag som 
domineras av framgångsrika äldre judiska entreprenörer, ges en relativt djupgående 
och målande beskrivning av den ledande aktören (se också Whittington, 1993). Det 
är främst i analysen av dessa tre exempel som styrkan i Whittingtons sociologiska 
ansats blir tydlig. Noteras kan att två av entreprenörerna hade avlidit när studien 
gjordes, vilket betyder att han själv bara intervjuade en av de tre. I beskrivningarna 
utnyttjas också biografiska data och citat från de chefer som arbetat tillsammans 
med entreprenörerna.  
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Möjligheten för strategiska val 
 
En viktig slutsats av Whittingtons (1989) konkreta studie är att företagen, trots att 
de verkar i lika omgivningar, kan välja olika strategier och ändå klara sig under 
recessionen. Det tolkas som att omgivningen är tolerant och inte selekterar företag, 
som omgivningsdeterminister brukar hävda, utan att det snarare handlar om att 
företagens ledare väljer sin omgivning. En annan slutsats är det finns en relation 
mellan de studerade företagens lokala ideologier och deras faktiska strategier under 
recessionen. Alla företag, utom ett, har särpräglade ideologier som speglar de 
dominerande aktörernas specifika mål och syften. Genom ideologierna antingen 
omtolkas vinstmotivet eller behandlas det som underordnat i förhållande till andra 
mål. Företagen kan följa recessionsstrategier som är i enlighet med respektive lokal 
ideologi. Ideologierna uppvisar, enligt Whittington, en variation och mångfald som 
gör att de förenklade (psykologiska) typer som, i mer handlingsdeterministiska 
skolbildningar, används för att förklara beteende måste ifrågasättas. Han syftar då 
bland annat på principal agent teorins uppdelning av aktörerna i ägare och deras 
verkställande företrädare. 

I Whittingtons teori om strategiska val har lokala ideologier en viktig roll för 
de dominerande aktörernas möjligheter att utvidga sitt handlingsutrymme. De 
utnyttjas för att definiera mål, forma sättet att uppfatta hot och möjligheter och 
sätta gränser för vad som uppfattas som legitim handling. Ideologin har sitt sociala 
ursprung i de dominerande aktörernas erfarenheter och olika strukturella 
legitimitetskällor utnyttjas som stoff när aktörerna ”väver” sitt företags unika 
ideologi. Ideologin sprids i organisationen främst genom urval och socialisation. 
Lokala ideologier ses primärt som kontrollinstrument och inte som uttryck för 
konsensus. Företagens dominerande aktörer lyckas således bygga positioner och 
utvidga sitt handlingsutrymme så att det, även under den allvarliga kris som 
recessionen innebär, är möjligt för dem att fullfölja sina egna syften. De kan 
genomföra strategiska val. 

Ovanstående innebär dock inte att deras möjligheter att välja är obegränsade; 
möjligheterna varierar mellan företagen. Ju skickligare aktörerna är att omdefiniera 
och manipulera kraven från sina marknader, desto större blir deras 
handlingsutrymme. Om de genom sitt agerande genererar tillräckligt stora vinster 
från företagets produktmarknader skapar de ett handlingsutrymme som ger dem 
tillräcklig autonomi för att kunna fullfölja sina personliga syften. Relationen till 
ägarna och den grad av granskning och kontroll som dessa utövade är en annan 
viktig aspekt av de dominerande aktörernas handlingsutrymme. 

En central poäng i Whittingtons strukturella analys är betoningen av intern 
tvetydighet och mångfald inom de kapitalistiska, patriarkala och etniska strukturer 
som analyseras. Var och en av dem består av flera olika och ofta motstridande 
uppsättningar av regler och resurser. Affärsdrivande företag grundar exempelvis 
sin verksamhet på några grundprinciper. Aktieägares privata kapital är en resurs 
som ger dem en speciell position och legitimitet. Samtidigt har en klass av 
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professionella ledare med andra intressen vuxit fram. Eftersom stora företag 
befinner sig i en komplex situation anger den kapitalistiska logiken i form av 
vinstmaximering inte alltid en klar riktning för beteendet. Denna oklarhet ger ett 
handlingsutrymme som aktörerna kan utnyttja för sina syften. Det finns vidare 
motsättningar mellan de olika ideologier som innefattas i kapitalismen; exempelvis 
mellan en entreprenörsideologi och en professionell verkställarideologi. Den 
förstnämnda betonar individuella initiativ, risktagande, självtillit och ”sinne för 
affärer”, medan den sistnämnda får sin legitimitet via föreställningar om 
ekonomisk effektivitet grundad i professionell utbildning, opartisk expertis och 
intressentmodellen. ”Affärsnäsan” ställs mot ”Bostonmatrisen”. 

Patriarkala strukturer har sitt ursprung i förhållanden inom familj och hushåll, 
men med en räckvidd in i andra organisatoriska och samhälleliga sammanhang. De 
förknippas med den auktoritet och de rättigheter som äldre män har över yngre 
kvinnors och mäns aktiviteter. I paternalismen antas patriarken och de som är 
underordnade honom vara förenade i gemensamma intressen vilket gör patriarkens 
auktoritet naturlig. Patriarken har också förpliktelser mot de underordnade och bör 
inte utöva sin makt alltför hänsynslöst. Inte heller de patriarkala strukturer som 
Whittington använder i sin analys är entydiga och utan interna spänningar. I den 
patriarkala modellen finns exempelvis också ett broderskapsideal som strider mot 
den patriarkala auktoriteten. Motsvarande pluralitet gäller de etniska strukturerna.  

Hans analys lyfter fram de strukturella villkor som aktörernas förmågor 
grundas i. Entreprenörsideologin bidrar tillsammans med de patriarkala strukturer 
som utnyttjas till att legitimera ett agerande som kunde uppfattas som utmanande 
och godtyckligt. Därtill kommer den auktoritet som grundas i aktörernas olika 
positioner som ägare, VD och/eller styrelseordförande. Den judiska kulturen 
påverkade både sättet att göra affärer och målen. I nedanstående citat formulerar 
han sin syn på relationen mellan dominerande aktörer och de sociala system i vilka 
de ingår: 
 
The actions of dominant actors – owners and managers – are not, however, dictated simply 
by the capitalist logics of their class position. Owners, managers and workers participate in 
a plurality of social systems – families and communities as well as capitalist enterprises. 
Each of these systems possesses structural properties of its own, conferring to different 
sorts of authority and indicating different modes of behaviour. As they move from one 
sphere to another in the course of their everyday lives, actors carry with them the diverse 
structural properties of all social systems in which they participate. Thus dominant actors 
need not depend upon any single set of social logics, but can avail themselves of a variety 
of structural rules and resources with which to inspire and justify their conduct. (1989, s. 
93) 
 

Det finns ingen deterministisk logik som tvingar aktörer att utnyttja en viss 
uppsättning sociala strukturer; de kan alltid avstå. Dessutom innebär den interna 
tvetydigheten hos de regler som styr strukturers reproduktion att dessa kan 
utnyttjas på många olika sätt. I komplexa system är inte rollerna entydigt 
definierade utan aktörer måste tolka sina roller och de har därmed också ett 
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handlingsutrymme. Aktörer har vidare tillgång till olika sociala system, vart och ett 
med sina specifika egenskaper. Citatet belyser också att aktörer genom de regler 
och resurser som de bär med sig från andra sociala system kan inspirera och 
rättfärdiga sitt agerande i företaget. 
 
Strategisk förändring eller strategiska val? 
 
I kapitlets inledning pekade vi på vissa likheter, metateoretiskt, teoretiskt och i 
sättet att genomföra konkreta undersökningar, mellan de tre arbeten som 
behandlas i kapitlet. Vi avslutar med att diskutera hur kontextualisterna och 
Whittingtons skiljer sig åt i sättet att uppfatta strategiska processer, individens roll i 
dem och möjligheterna för agentskap. 

Pettigrew och Johnson poängterar processernas kognitiva och politiska 
aspekter och ger en samstämmig beskrivning av strategiska förändringsförlopp. 
Strategisk förändring kräver att etablerade kollektiva synsätt (paradigm) överges 
och att nya synsätt mentalt förankras. Rådande tänkesätt är nära förbundna med 
maktförhållanden och måste ifrågasättas och utmanas. Motståndet mot förändring 
hänger både samman med oförmåga att uppfatta omgivningsförändringar, världen 
förstås genom det etablerade paradigmet och med att företagets politiska eliter 
upplever att förändringarna hotar deras intressen. En ny strategi är resultatet av en 
lång och krokig process av manövrerande och politiska kompromisser. Det krävs 
både ett starkt förändringstryck, uthållighet, långsiktighet och stöd från personer 
med makt för att den inte skall avbrytas.  

Kontextualisterna tar avstånd från omgivningsdeterminism och hävdar att 
ledare och deras handlingar är viktiga vid strategisk omorientering. Däremot är 
deras individsyn i huvudsak implicit och den information som ges om de ledande 
aktörerna tämligen begränsad, främst inriktad mot positioner, karriärvägar och 
interna företagsförhållanden. Aktörerna sätts inte in i ett vidare socialt 
sammanhang och deras personliga perspektiv, värderingar och ambitioner förblir 
dolda. Den starka betoningen av komplexitet och kognitiva låsningar bidrar till att, 
i kontextualisternas framställning av strategiska förändringsprocesser, möjligheter-
na för agentskap är långt ifrån självklara. 

Whittington är däremot övertygad om att företagets ledande aktörer har 
avsevärda möjligheter att utöva agentskap. Genom att de, individuellt eller i grupp, 
utnyttjar sina positioner för att med hjälp av tillgängliga strukturella regler och 
resurser utvidga sitt handlingsutrymme, kan de utforma organisationens strategi på 
basis av sina personliga motiv och övertygelser. Författarnas ordval antyder skilda 
sätt att se på strategiska processer. Kontextualisterna använder uttrycket strategisk 
förändring medan Whittington talar om strategiska val. Pettigrew menar att ”val” 
förknippas med en syn på strategi som resultatet av avsiktliga beslut och tvivlar på 
att detta ger en rimlig beskrivning av processerna (jfr. Mintzberg, Waters, Pettigrew 
& Butler, 1990). Whittington har, liksom företrädarna för den klassiska ansatsen, 
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en starkare tro på möjligheterna att medvetet utforma mål, välja alternativ och 
genomföra förändringar. Ledningens tänkande och agerande ges därvidlag 
avgörande inflytande på processerna. Däremot godtas inte den klassiska ansatsens 
universella rationalitetsanspråk utan det handlar i stället om lokal rationalitet som 
speglar en organisations institutionaliserade sociala omgivning. Studierna identi-
fierar ett flertal olika mekanismer och drivkrafter i strategiska processer och visar 
också på de möjligheter det ger att sätta in formeringsprocesser i ett vidare 
sammanhang. 
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Kapitel 6 En syntetisk och handlingslogisk 

ansats på strategi 
 
 
 
Avhandlingens huvudproblem rör individer och strategiska formeringsprocesser, 
och vi gjorde i kapitel 1 några inledande positioneringar. Strategiska processer 
antas ha avsiktliga och intentionella inslag, varför huvudfrågeställningen rör 
individers betydelse och de mekanismer och krafter som driver processerna. I 
fokus står individers agentskap och vad de ledande individernas föreställningar, 
handlingar och interaktion betyder. I genomgången av forskningen kritiserades den 
handlings- och omgivningsdeterminism som präglar den och vår förstudie demon-
strerar även den det förenklade i alltför deterministiska antaganden. En slutsats av 
vår tidigare diskussion är att nya antaganden därför bör prövas och inlemmas i 
forskningen. Detta ställningstagande utvecklas och fördjupas i detta kapitel mot 
bakgrund av den granskning av litteraturen som genomförts i kapitel 2-5. 

Forskningsprocessen innebär för oss en pendling mellan teoretiskt och 
konkret arbete (se kap. 7). När vi försöker förstå komplexa sociala fenomen 
innebär detta studier av konkreta aktiviteter och händelser, samtidigt som relevanta 
aspekter alltid måste väljas, abstraheras och konceptualiseras. Först när forskarens 
begrepp tillåter det är ett fenomen möjligt att fånga empiriskt. I avhandlingen 
diskuteras individer i strategiska processer och våra konkreta studier behandlar 
strategiformering i mellansektoriell organisering (lokala näringsutvecklingsprojekt), 
där strategi uppfattas som de handlingsmönster som utvecklas. När individers 
betydelse studeras kräver detta konstruktioner och antaganden som tillåter 
agentskap att framträda också vid den konkreta forskningen. Vi överger därför den 
dikotoma och dualistiska inriktning som dominerar merparten av forskningen och 
argumenterar för att aktör och struktur förenas (se kap. 2) och för mer omfattande 
referensramar vid studier av strategi. Dessutom tar vi fasta på antagandet att 
individer kognitivt fungerar syntetiskt och att, om vi kan avtäcka syntesens 
begreppsliga aspekter, detta kan bidra till att vi kan förklara och förstå hur en viss 
strategi är möjlig (se kap. 1). 

I kapitlets fortsättning drar vi först samman trådarna från kritiken av 
strategiforskningen. Därefter tydliggör vi de förhållningssätt och antaganden som 
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vi menar kan vara aspekter i ett perspektiv på individers agentskap och strategi. 
Avslutningsvis skisserar vi de väsentliga begreppen och aspekterna i vårt 
perspektiv, begreppen och samspelet dem emellan åskådliggör samtidigt studie-
objektets struktur. Begreppen är abstrakta, allmänna och delvis väl kända, men 
perspektivets ändrade antaganden ger dem förändrade innebörder.  
 
Tidigare forskning och den syntetiska ansatsen 
 
Kritiken av den klassiska strategiforskningen och dess grundläggande antaganden 
är ett genomgående tema i framställningen. Forskarnas samtal om strategi leder till 
en utveckling efter två huvudlinjer, dels förfinas den klassiska ansatsen som blir 
alltmera sofistikerad, dels införs andra perspektiv och utgångspunkter. Nya 
antaganden som rör exempelvis relationen mellan individ och kollektiv och hur 
organiserad handling åstadkoms.  

Klassiska traditionens antaganden om människan; en passiv varelse 
frikopplad från samhället som utifrån en förutbestämd universell rationalitet 
(”homo œconomicus”) fattar beslut, är en ifrågasatt utgångspunkt. Forskningens 
analytiska slagsida med antaganden som förutbestämdhet, åtskillnad och forma-
lisering är en annan. Under kritiken ligger ett ifrågasättande av antagandet om att 
människan kognitivt fungerar analytiskt och att det mänskliga tänkandet styrs av 
samma logik som datorer. Den klassiska skolan ser strategi som en avsiktlig 
process av analys och kalkylering. Strategiska besluts karaktär gör dem dock 
mindre lämpliga för analytiska metoder, eftersom de är komplexa och ställer krav 
på att beslutsfattaren tillför egna idéer och bedömningar. En förutsättning för att 
den intenderade strategi som ledningen formulerar genomförs som avsett är en tätt 
kopplad hierarki, med formella kontrollmekanismer och en förutsägbar omgivning. 
Synsättet har också svagt stöd i empirisk forskning. De klassiska skolbildningarna 
riktar främst intresset mot formuleringen av strategin, mot strategi som konception 
eller plan. 

Mottraditionens mer deskriptivt inriktade forskning ger en bild som 
väsentligen avviker från den klassiska skolans. I stället lyfter den fram strategi som 
en komplex och tvetydig dynamisk process, där processens olika faser är otydliga 
och sammanvävda. Insikt, kreativitet, syntes och realiserade handlingsmönster 
betonas. Individerna framställs som inbäddade i sociala och kulturella samman-
hang, varför det är omöjligt att bortse från aspekter som politiska processer. 
Strategiutveckling handlar inte längre om att planlägga världen, utan om att skapa 
mening i komplexa fält. 

Genomgången i kapitel 3-5 visar strategiforskningens utveckling mot nya 
perspektiv och antaganden. Gemensamt för dem är att de positionerar sig mot den 
klassiska traditionen och att sedan samtalet förs vidare och ger upphov till 
alternativa förslag och skolbildningar. Utifrån vår granskning av hur individer 
behandlas i strategiforskningen åskådliggörs nedan, med breda penseldrag, vår 
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uppfattning om inflytandeströmmar mellan mottraditionens huvudinriktningar och 
deras relation till den syntetiska (och handlingslogiska) ansats som vi förespråkar. 
Vi antyder i figur 6:1 också huvudinriktningarnas metateoretiska grund.  

Carnegieskolans inflytande på strategiforskningen är avsevärt (jfr kap. 3-5). 
Framväxten av det adaptiva synsättet och Childs idé om strategiska val innebär att 
många av skolans begrepp och tankegångar förs in i strategiforskningen. Den 
kritiserar den klassiska skolan för sina rationalitets- och kognitionsantaganden och 
för att inte behandla organisationen skilt från individen. Carnegieskolan reducerar 
forskningens handlingsdeterminism genom idén att beslutsfattare satisfierar och 
ifrågasätter omgivningsdeterminismen med stöd av begreppet organisatorisk 
slakhet. Genom synen på organisationen som en koalition av individer i en ständig 
köpslagansprocess, introduceras också interna politiska processer och deras 
betydelse. Skolans individantaganden lägger en grund för den kognitiva skolan 
inom strategiforskningen, och organisationen ges också förmågan att lära. 
Samtidigt kritiseras Carnegieskolan för att sitta fast i den rationella modellen och 
för att se de kognitiva bristerna som ett huvudproblem, men också för att isolera 
individerna från sitt sociala sammanhang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6:1 Mottraditionen och en syntetisk ansats på strategi. Några inflytandeströmmar. 

 
 
Det adaptiva skolan är en utlöpare ur Carnegieskolan och dess huvudidé är 

att organisationer reagerar på problem och anpassar sig i stället för att söka nya 
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lösningar. Strateger eftersträvar flexibilitet och enligt detta synsätt realiseras 
strategin i en politisk process av köpslagan, förhandling och kompromisser mellan  

Berger och Luckmanns (1967) socialkonstruktivism, Silvermans (1970) 
referensram och Weicks (1979) socialpsykologiska arbeten bidrar alla till 
handlingsteorin, med dess betoning av individers tolkningar och handlingar. 
Skolans inflytande på strategiforskningen märks hos Child (1972) och också i den 
tolkande skolan, som uppmärksammar symboliska aspekter av strategiska 
processer. Organisationer ses som socialt konstruerade meningssystem och 
handlingsteorin utvecklas parallellt med intresset för företagskultur och symbolisk 
ledning inom forskningen. En strategi ses som en produkt av individuellt och 
kollektivt meningsskapande, där ledningen genom symboliskt agerande inplanterar, 
upprätthåller och legitimerar delade föreställningar (paradigm, myt, ideologi etc.) i 
organisationen. Skolans främsta bidrag är att belysa individens betydelseskapande, 
men den kritiseras för att leda till en voluntarism som reducerar omgivningen till 
enbart subjektiv förståelse och därmed till något som inte alls är begränsande. 
Andra kritiska synpunkter rör risken för relativism och att materiella aspekter 
försummas. Tillsammans med Carnegieskolan har synsättet haft betydelse för 
utvecklingen av den kognitiva skolan inom strategifältet. 

Child utvecklar idén om strategiska val och lyfter fram den dominerande 
koalitionen som länk mellan organisation och omgivning. Organisatorisk slakhet 
gör att olika strategier är möjliga och i Childs efterföljd vidareutvecklar andra idén 
att den strategiska inriktningen är en produkt av strategiska aktörers värderingar 
och kognitiva processer. De demonstrerar empiriskt att olika strategier är möjliga i 
lika omgivningar. De lyckas, menar kritikerna, därför hantera omgivnings-
determinismen men använder sig av enkla individtyper, ofta baserade på demo-
grafiska och funktionella karakteristika, för att karakterisera ledarna och berövar 
dem därmed deras interna komplexitet. 

Kognitiva skolan riktar intresset mot ”mind”, mot meningsskapande och 
kognitiva processer. Den är en reaktion mot den klassiska ansatsens kalkylerande 
och universella rationalitet, och företrädarna uppmärksammar individuella och 
kollektiva föreställningar i sina studier av strategi. För att komma till rätta med 
forskningens tillkortakommanden införs kognitiva strukturer och lokal rationalitet i 
forskningen. Kognitionsbegreppet vidgas och omdefinieras, samtidigt som det 
syntetiska inslaget i beslut och strategiformering börjar uppmärksammas och 
kognitionsforskningens analytiska utgångspunkter ifrågasättas. Den kognitiva 
skolan bidrar till förståelse av hur tänkande och föreställningar relateras till 
organisatoriska beslut och strategiska processer. Individer tillåts exempelvis handla 
olika också i likartade strategiska situationer. Skolan kritiseras för begreppslig 
oklarhet och naiva antaganden om människans ”mind” och relationen mellan vad 
människor säger och hur de handlar. Forskningsfältet beskrivs som paradigmatiskt 
fragmenterat och gemensamma teoretiska plattformar och välutvecklade metoder i 
samklang med dessa efterfrågas därför. Granskningen av den kognitivt inriktade 
organisations- och strategiforskningen antyder att, trots forskarnas varierande 
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paradigmatiska utgångspunkter, de tolkande och kognitiva skolorna ändå tillhör 
samma organisationsteoretiska utvecklingslinje (jfr Strati, 1998). 

Kontextualisterna visar en tydlig inverkan från Carnegieskolan, men de 
införlivar också symboliska och tolkande aspekter i sina teoretiska diskussioner. 
Deras främsta bidrag är att lyfta fram komplexiteten i strategiska processer och 
synen på strategi som ett mångdimensionellt fenomen. De har ambitionen att sätta 
in processerna i ett vidare sammanhang i tid och rum och uppmärksammar också 
politiska aspekter i forskningen. Individernas personliga perspektiv och ambitioner 
tonas ner och skolan tenderar att i stället betona deras kognitiva låsningar. 
Diskussionerna om yttre kontext begränsas till ekonomiska systemets strukturer 
och ger förklaringar av strategisk förändring som omfattar en vid uppsättning 
mekanismer (konstruerade eller verkliga kriser, politiskt agerande för att förändra 
maktstrukturer etc.). Genom sin betoning av strategiska processers mångdimen-
sionalitet har skolan släktskap med det perspektiv som vi förespråkar.  

De framväxande agentskapsteorierna vinner insteg också i strategi-
forskningen, som i och med detta tar ett steg mot en mer syntetiskt inriktad 
forskning. Whittington (1989), som inspirerad av realistperspektivet inför 
sociologiska aspekter i strategiforskningen, är det främsta exemplet. Hans arbete 
påverkar i inte oväsentlig utsträckning vår ansats. Hans distinktion mellan 
handlings- och omgivningsdeterminism präglar exempelvis vår tidigare granskning. 
Internt politiskt agerande och symboliska aktiviteter är hos honom, som hos 
kontextualisterna, centralt och han visar hur dominerande aktörer genom att 
utveckla en lokal ideologi, som reflekterar deras personliga erfarenheter, kan 
utvidga sitt handlingsutrymme. Normer och regler i det omgivande samhället har 
också betydelse för strategiska processer och Whittington är övertygad om att 
individer kan utöva agentskap genom att utnyttja variationen och komplexiteten i 
de resurser och regler som sociala system erbjuder. De syntesförespråkare som 
behandlats tidigare och som dels ifrågasätter de kognitiva antaganden som vanligen 
görs (Harré, 1983, Mintzberg, 1994), dels menar att strategi är ett område där den 
handlande individen av nödvändighet tillför egna och kreativa bedömningar 
(Spender, 1989), inverkar också starkt på den idé som vi utvecklar. 

Den genomgång och granskning av strategiforskningen och dess antaganden 
som genomförts anvisar en väg som kan tillföra nya aspekter till forskningen och 
därigenom belysa strategiska processer på ett kompletterande sätt. Vägen innebär, 
menar vi, en syn på strategi som en dynamisk process och en rörelse mot mer av 
syntes och teoretisk integration. Synen på samhället som en dualitet där individen 
antas återskapa och omvandla komplexa strukturer är en väsentlig aspekt. Detta 
ställer i sin tur krav på en mer komplex syn på individen och ett vidgat 
strukturbegrepp, men också på att den handlings- och omgivningsdeterminism 
som karakteriserar så mycket av forskningen lämnas. Individers och kausala 
gruppers handlingar och föreställningar lyfts därför fram i en föreställningsram 
som tillåter individuellt agentskap att framträda. Resultatet av den kritiska 
granskningen av strategiforskningens huvudtraditioner och antaganden samman-
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fattas genom ett antal nyckelbegrepp i figur 6:2. De nya antaganden som de 
framgår av figuren styr utformningen av vårt perspektiv och vår teoretiska 
plattform och diskuteras vidare i nästa avsnitt. Som framgått pågår, framförallt hos 
mottraditionens skolbildningar, redan den rörelse som också vi anvisar och driver 
vidare. 
 
 

KLASSISK 
 

SYNTETISK 

UTGÅNGSPUNKTER 
Analys 
Delar 
Stabila tillstånd 
Dualism 
• Determinerande omgivningar 
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Figur 6:2 Från en klassisk mot en syntetisk ansats; grundläggande antaganden 

 
 
En sammanfattande föreställning 
 
Vi diskuterar i den tidigare framställningen de metateoretiska och teoretiska idéer 
som vi menar är intressanta och relevanta för vårt forskningsproblem – mänskligt 
agentskap i strategiformeringsprocesser. Genom diskussionen vill vi klargöra vårt 
forskningsobjekts totalitet och väsentliga aspekter, och utveckla ett abstraherat 
perspektiv som vägleder de konkreta studier som genomförs parallellt med det 
teoretiska arbetet. Perspektivet kan också användas som glasögon när vi betraktar 
de processdata som insamlas. I detta sammanfattande avsnitt presenterar vi vårt 
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sätt att abstrahera fenomenet genom att begreppsliggöra de aspekter som vi 
uppfattar som centrala och vi lyfter därmed fram vårt perspektiv med avseende på 
agentskap i strategiformeringsprocesser. Föreställningen utgår från vår granskning 
av strategiforskningen och sammanfattar de antaganden och idéer som presen-
terats. Den konkretiseras senare ytterligare när vi i kapitel 14 presenterar den 
modell (och de begrepp) som vi använder för att skapa mening i den process-
information som den konkreta forskningen producerar. 
 
Strategiformering och agentskap 
 
I avhandlingen studerar vi organiserings- och strategiformeringsprocesser för att 
hantera genomgripande omgivningsförändringar. Processerna inbegriper både 
aktör och struktur och genom en relationell syn på samhället försöker vi undvika 
den dualism och betoning av aktör eller struktur som dominerar forskningen. I vårt 
perspektiv står visserligen möjligheten till mänskligt agentskap och individen i 
fokus, men vår utgångspunkt är en mer realistisk sådan som vi menar bättre 
avspeglar människans situation. Omgivningarna ses varken som helt determi-
nerande eller voluntaristiskt skapade, och individen är varken determinerad av 
interna eller externa krafter. Genom utgångspunkter som omvandlar relationen till 
en dualitet, där individ och samhälle ses som aspekter av samma totalitet, undan-
drar vi inte människan hennes möjligheter att påverka, men ger henne inte heller 
möjlighet att utan bindningar skapa samhället. I realistperspektivets språkbruk ser 
vi individen som en individ med potential för agentskap. 

Mänsklig aktivitet, praxis eller praktiker, består av reproduktion eller 
transformation av material som samhället och naturen förser individen med. 
Strukturer i sociala system är, med denna utgångspunkt, både medel för individers 
handling och resultatet av deras sociala praktik, dvs. sociala strukturer, är både 
begränsande och möjliggörande. Deras inverkan förmedlas alltid via individer och 
framträder i aktörers handlingar, eller finns latenta i medvetandet och är inte som 
så ofta antas i samhällsvetenskapen externa i förhållande till mänsklig aktivitet. 
Agenter återskapar och omvandlar strukturer genom sina handlingar men skapar 
dem inte. Mänsklig handling kan ha avsikt och intentionalitet men också få 
strukturkonsekvenser som inte är avsedda. Vid forskning erbjuder forskarsystemet 
och dess strukturer de regler och resurser som forskaren använder. Hon använder 
det material och de hjälpmedel som förvärvats genom socialisationsprocesser 
(idéer, paradigm, begrepp etc.). Forskaren bidrar därmed till att reproducera 
forskningspraxis, men kan också transformera och förnya den. 

I centrum för framställningen står strategibegreppet som vi uppfattar som ett 
begrepp med en mental och en handlingsdimension. I likhet med Pettigrew ser vi 
strategi som de val och handlingar i organisatoriska processer som utvecklas till 
mönster att tänka om, utvärdera och handla i världen. Som ett sätt att 
operationalisera strategibegreppet uppfattar vi realiserad strategi som ett i 
efterhand konstaterat mönster i en ström av individuella och gemensamma 
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handlingar. En kärnidé i den fortsatta framställningen är att strategins mönster kan 
begreppsliggöras genom att söka den sammanfattande utgångspunkt (syntes) som 
färgar den realiserande strategin (se kap.15-16). 

Med utgångspunkt från Sztompka (1991) ser vi den observerade 
organiseringen och den realiserade strategin som ett uttryck för såväl praxis under 
en viss tidsrymd, som för den process där aktörers handlingar och strukturers 
operationer smälter samman. Den intenderade strategin ses som de förhandlade 
och i tal eller skrift uttryckta riktlinjer som utvecklas för det strategiska arbetet. I 
den konkreta forskningen studerar vi, som framgått, strategiformering i mellan-
sektoriella organisationer. De handlingar, och den strategiformering, som vi 
studerar avser att påverka andra aktörers handlingar för att på så sätt inverka på 
samhällets situation. Handlingarna och den realiserade strategin kan därför ses som 
utvecklingsprojektets praxis för att inverka på andra aktörers handlingar för att 
därigenom bidra till att förändra lokalsamhällets näringslivssituation. 

Realistpositionen skiljer i sina förklaringar mellan vad individer och andra 
sociala objekt har potential att åstadkomma och det som faktiskt inträffar. Sociala 
fenomen analyseras som öppna system som påverkas av olika inflytanden. Att en 
agent har en potential att handla på ett visst sätt innebär då inte att handlingen 
sker, endast att den kan inträffa under vissa förutsättningar. Agentskapsbegreppet 
är ett korrelativ till praxisbegreppet och fokuserar möjligheten att förändra 
etablerade handlingsmönster (till exempel i arbetet med näringsfrågor) och sociala 
strukturer. Agentskapet som potential (och korrelativ till praxis) tar fasta på 
individers (och kausala gruppers) handlingspotential och vad agenter när 
omständigheterna är lämpliga tillsammans med strukturer är i stånd att 
åstadkomma (jfr fig. 6:6). 
 
Individ och handling 
 
Strategier formeras genom individers och kausala gruppers handlingar. Individers 
handlingar är intentionella och har därmed en mental dimension. Individen antas 
vara en agent med potential för agentskap som kan föreställa sig, kanske 
omedvetet, att handlingen har kvaliteter som är önskvärda. Förmåga att göra saker 
– kapabilitet – och medveten eller tyst kunskap som kompetent används i dagliga 
aktiviteter (”knowledgeability”) är viktiga aspekter av agentskapet. I vår analys-
modell (se kap. 14) ingår en möjlig aspekt av kapabilitetsbegreppet; förmågan att 
mobilisera och motivera andra att samarbeta (Fligstein, 1997). Andra rotidéer är 
autonomi och reflexivitet. För agentskap krävs en relativ autonomi, det vill säga att 
agenten inte helt determineras av villkor i omgivningen eller av inre processer.  

En syn på människan som en aktiv, komplex och sammansatt agent med 
kausala förmågor och benägenheter är en utgångspunkt för arbetet. Huvud-
argumentet för att individen inte är internt bestämd är att hon är en komplex 
mental varelse med unik inre värld. Individen ”kunde ha handlat på annat sätt” och 
framtiden är inte förutbestämd. En agent kan föreställa sig fler framtida tillstånd 
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och strategier än vad som är möjligt att realisera, välja mellan dem eller avbryta en 
process för att en ny inriktning har valts. Handling sker dock inte oberoende av alla 
principer, det finns ett handlingsutrymme och möjligheter till val, men alltid inom 
gränser som ges av den värld en individ möter. Människan har inte bara förmåga 
att initiera handlingar utan kan också bli medveten om och reflektera över dem och 
därför kontrollera sitt eget uppträdande. En agent har därigenom också ett 
moraliskt ansvar för sina handlingar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6:3 Individantaganden 
 

De handlingar vi utför och de tolkningar vi gör reflekterar i olika avseenden 
vår sociala värld. Grunden för människans ”mind” är social. Det som är personligt 
i våra liv har vi individuellt tillägnat oss utifrån den sociala aktivitet som pågår 
omkring oss och utifrån egna erfarenheter omformat på ett karakteristiskt och 
personligt sätt. Föreställningarna är ett uttryck för och reflekterar vad en person är 
och en syntes av en individs biografiska situation, sociala position, livserfarenhet 
och tillgängliga kunskap vid en viss tidpunkt. De omfattar idéer om framtiden och 
inkluderas i individens motiv och skäl för handling. Mänsklig handling orsakas av 
tillstånd hos ”mind” som ses som verkliga, och en agents föreställningsvärld, sann 
eller falsk, utgör skäl som uttrycker tendensen i handlingarna och därmed avsikt 
och intentionalitet. Föreställningar kan följaktligen användas vid förklaring; om de 
föreställningar som motiverar handlingen rekonstrueras. Föreställningar speci-
ficeras skilt från handling och kan innehas utan att manifesteras i handling. 
Följaktligen är föreställningar betydelsefulla om vi vill förstå hur strategier 
formeras. 

Genom att gå utanför ett rent kunskapsbegrepp lyfts det personliga i 
individens begreppsvärld fram. Individen syntetiserar sina erfarenheter och sitt 
meningsskapande i personliga begrepp som uttrycks i en mental struktur uppbyggd 
av delbegrepp. Syntesen utvecklas på individens villkor och uttrycker de mentala 
förutsättningar inom vilka agenten kan handla med övertygelse – agentens 
handlingspotential. I stället för att definiera universella rationalitetsnormer betonar 
vi lokal rationalitet och en handlingslogik som görs till föremål för konkreta 
studier. 

 

Individ Agent

Agentskapets rotidéer:
• Kapabilitet 
• ”Knowledgeability” 
• Autonomi 
• Reflexivitet 
• Ansvar 
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Figur 6:4 Agentens strategiska handlingsbegrepp 
 

Vår abstrakta konstruktion ges beteckningen agentens strategiska 
handlingsbegrepp för att markera den ömsesidiga relationen mellan det mentala 
och handling. När begreppet operationaliseras – i vårt fall genom formell analys 
med den av oss valda metoden, Perspektivisk textanalys  – och görs mer konkret 
uttrycker konstruktionen, i vår tillämpning, en individs föreställningar om 
situationen i ett lokalsamhälle och hur den uppstått, men också idéer om hur 
situationen kan förändras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6:5 Operationalisering av agentens strategiska handlingsbegrepp. 

 
Den ansats vi förespråkar kan karakteriseras som syntetisk och 

handlingslogisk. Individen uppfattas som en agent som handlar utifrån sin mentala 
struktur, när villkoren är sådana att handling genereras. Sociala strukturer villkorar, 
möjliggör eller begränsar agenters handlingar genom att forma de situationer de 
befinner sig i. De ger villkor och skäl för handlingsvägar, men determinerar inte, 
och kan inte mer än befrämja och motverka handlingarna. En agent kan också 
agera på oväntade och innovativa sätt och handla i opposition mot den strukturella 
kontexten när denne utformar sitt projekt. Eftersom det strategiska handlings-
begreppet är ett uttryck för individens personliga syntes antas det också ge inblick i 
individens intentionalitet och tendensen i dennes potentiella handlingar. Om 
handling kommer till stånd eller ej är däremot kontingent och beroende av den 
specifika situationen. 
 
Kausala grupper och organiserad handling  
 
I likhet med mottraditionen inom strategiforskningen uppfattar vi individer som 
inbäddade i kulturella och sociala sammanhang. Individers och gruppers val och 
handlingar formerar tillsammans med strukturers operationer de handlingsmönster 
som är det manifesta uttrycket för strategiformeringen. Individer agerar inte 
ensamma utan samverkar mer eller mindre organiserat vid strategisk utveckling. De 
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viktigaste och mest aktiva individerna, dvs. de strategiska aktörerna bildar en kausal 
grupp. Medlemmarna i en sådan grupp har faktiska relationer till varandra och 
gruppen har därmed struktur. Gruppen innebär i regel förekomst av roller och 
rollinnehavare och utvecklar egna specifika egenskaper. En kausal grupp har 
därmed emergenta egenskaper och kausala förmågor och benägenheter som går 
utöver de enskilda medlemmarnas. Gruppens handlingar kan följaktligen vara 
något kvalitativt annat, något mer eller mindre, än de enskilda agenternas. Uttryckt 
på ett mer formellt sätt; en kausal grupp är emergent med avseende på de ingående 
individerna. 

Begreppet agent kan användas även för en kausal grupp och den diskussion 
som förs ovan med avseende på individerna kan med en del anpassningar 
appliceras också på en sådan. I vår framställning förbehåller vi dock 
agentbegreppet för individnivån och använder i stället begreppet kausal grupp eller 
ledningsgrupp för gruppnivå. Den agentfunktion som en sådan grupp utvecklar 
förstås bäst genom de enskilda agenternas föreställningar (och övriga förmågor och 
benägenheter) och de relationer som utvecklas i gruppen. De strategier som 
formeras, är i varierande grad uttryck för avsikt eller emergens. 

Olika teoretiska perspektiv framhåller olika mekanismer bakom organiserad 
handling. Idén om föreställningar som uttryck för en individs handlingspotential 
har vi tidigare utvecklat. På motsvarande sätt är idén om kognitiv samstämmighet, 
konsensus, ett sätt att förklara kollektiv handling. En rad olika begrepp i 
litteraturen uttrycker denna grundtanke som representerar huvudfåran i de 
tolkande och kognitiva perspektiven. Antagandet är att medlemmarna i en grupp 
delar en kognitiv grund i form av kunskap, idéer, mening och/eller värderingar och 
att detta underlättar och stödjer gemensam handling. En organisations medlemmar 
delar erfarenheter och verklighetskonstruktioner exempelvis som en följd av den 
interaktion som sker i en grupp. Ledningen kan också utveckla och upprätthålla 
gemensamma menings- och föreställningssystem genom symboliska handlingar. 

Idén om konsensus som en förutsättning för gemensam handling är emeller-
tid omdebatterad och kritiseras utifrån både metodologiska och andra utgångs-
punkter. Komplexiteten i processerna kräver att ömsesidigheten och samspelet 
mellan kognitiva och sociala processer uppmärksammas. Gemensam handling kan 
utvecklas också utan delade menings- och föreställningssystem. Det räcker 
exempelvis med att deltagarna i en grupp inser sitt ömsesidiga beroende och 
utvecklar ömsesidigt förutsägbara kognitiva strukturer eller att gemensamma 
etiketter (”labels”), med olika innebörd för olika personer, men som ändå uttrycker 
ett minimalt samband mellan föreställningsvärldarna, utgör det kitt som håller 
samman processerna. Synsättet att ledningen kan utveckla och upprätthålla gemen-
samma föreställningssystem kritiseras för att bygga på en förenklad syn på 
relationen mellan ledningen och övriga i en organisation och det blir därför alltför 
snävt och deterministiskt. Variationen mellan olika organisationer är dessutom 
stor. 
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En huvudslutsats av den diskussion runt konsensusbegreppet som förs i 
kapitel 4 är att det är mångdimensionellt och antar olika skepnader. Det bör 
följaktligen nyanseras och differentieras. Att anta kognitiv samstämmighet som en 
förutsättning för gemensam handling är att överförenkla. Olika typer av konsensus 
kan utvecklas i ett samspel mellan sociala och kognitiva processer och kan vara ett 
uttryck för kompromisser, majoritetsståndpunkter, makt eller verkligt samarbete 
där man försöker åstadkomma konsensus genom förhandling och argumentation. 
Graden av konsensus skiljer sig åt och genom interaktionsprocesser kan meningar 
utvecklas som, även när de är olika, kan leda till gemensamt agerande. Inter-
aktionen med dimensionerna betydelseskapande, makt och legitimering (Giddens, 
1984) är en processaspekt på gruppnivå som analysmodellen lyfter fram (kap. 14). 

Förutsättningarna och formerna för gemensamt strategiskt agerande är 
närmast en empirisk fråga. Vår frågeställning är därför i stället hur organiserad 
handling (strategiformering) är möjlig och individens roll i den, gemensamma 
föreställningar eller ej. Frågeställningen kräver därför kunskap om individers 
personliga begrepp, olika uttryck för sociala överenskommelser som intenderad 
strategi, interaktionen i en grupp och strategiskt beteende. Om syftet är att förklara 
hur och varför strategier formeras som de gör är ledningsgruppen, den kausala 
gruppen med specifika agenter och faktiska relationer, av primärt intresse. Genom 
att, individuellt och i grupp, utnyttja tillgängliga strukturella regler och resurser kan 
de utvidga sitt handlingsutrymme. En undersökning av sådana grupper belyser 
därför det ömsesidiga beroendet mellan agenterna och de genomförda aktivi-
teterna. 
 
De strukturella grunderna för handling 
 
Ställningstagandet för att en vidare uppsättning sociala system och samspelet 
mellan dem är av betydelse i strategiformeringsprocesser har både teoretiska och 
metodologiska konsekvenser. Utifrån den valda utgångspunkten, med agentskap 
genom sociala strukturer som en tanke, är det väsentligt att identifiera de relevanta 
strukturerna. Dessa kommer nämligen att på olika sätt både underlätta och 
begränsa agenternas aktiviteter. När strukturbegreppet används avses de dolda, 
underliggande, bestående och regelbundna relationsnätverk som påverkar 
observerade sociala fenomen. Sociala strukturer karakteriseras genom flera olika 
dimensioner (den normativa, den interaktiva, idé- respektive möjlighets-
dimensionen) och skilda teoretiska traditioner betonar olika dimensioner. Sociala 
system byggs upp av komplexa och integrerade sociala strukturer och har viss 
objektivitet och externalitet i förhållande till agenterna (jfr figur 2:4). 

Kännetecknande för det moderna samhället är ökande variation och 
pluralism. Enskilda människor deltar i olika sociala system, med skilda regler, 
resurser och organisationsformer. Genom sina sociala positioner och roller i dessa 
är enskilda personer förankrade i en mångfald strukturer som är tämligen 
oberoende i förhållande till varandra. I ett komplext samhälle finns sociala 
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strukturer och institutioner som erbjuder tillgång till en mängd resurser, idéer och 
normer som är möjliga att använda för att formera och legitimera strategier. Den 
interna mångfalden och tvetydigheten hos dessa gör att de kan utnyttjas på olika 
sätt. Individens positioner och roller i dem ger tillgång till interaktionskanaler och 
resurser som både begränsar och underlättar handling. Eftersom rollerna inte är 
entydiga så måste de tolkas och skapar därmed valmöjligheter. Individers förmåga 
att använda dem för sina syften är av avgörande betydelse för deras agentskap. 
Detta blir möjligt genom att de aktivt utnyttjar spänningar och motsättningar 
mellan olika strukturella principer. Ingen deterministisk logik tvingar heller någon 
att utnyttja en viss social struktur; man kan alltid avstå. Genom att individer 
organiserar sig och mobiliserar andra i kollektivt agerande kan möjligheterna att 
åstadkomma förändring stärkas. 
 
Ett kompletterande perspektiv 
 
Den föreställning om agentskap och strategiformering som presenteras försöker 
hantera några av strategiforskningens problem. Föreställningen syntetiserar 
aktörsorienterade och strukturbaserade förklaringar genom agentskapsteorierna 
som uttrycker relationen agent och struktur som en dualitet. Den integrerar 
strategiformeringens olika dimensioner och också tiden genom att lyfta fram 
formeringsprocesserna. Perspektivet är tämligen allmänt men uttrycker vår 
uppfattning av studieobjektets konstitution och därmed de viktigaste aspekterna 
vid konkret forskning. Den tidigare teoretiska genomgången inspirerar till de 
förändrade antaganden i perspektivet som framgått av figur 6:2. En viktig aspekt av 
perspektivet är att det fokuserar individen och den kausala gruppen, dvs. 
agentfunktionen i strategiformeringen. Några av huvuddragen i vår samman-
fattande föreställning framgår av figur 6:6. 

Perspektivets sätt att förena agentfunktion och struktur kommer bäst till sin 
rätt om en analys av strategiskt agerande, ofta baserad på individernas egna 
redogörelser, kombineras med en analys av strukturer och deras inverkan. 
Strategibegreppet har både en mental och en handlingsdimension. Som ett sätt att 
operationalisera begreppet uppfattas den realiserade strategin som mönster i en 
ström av handlingar och beslut. De handlingsmönster som observeras direkt är 
resultatet av en sammansmältning av individers handlingar och utnyttjande av 
strukturers regler och resurser men också av strukturers inverkan via andra aktörer. 
För en analys av strategiskt agerande krävs därför kunskap både om de perspektiv 
och om de intentioner som agerandet grundas i och agenters aktiviteter och 
handlande. Ingående kunskap om agenter respektive strukturer och deras potential 
är således tillsammans med praxisnära kunskap om situationen en förutsättning för 
djupare förståelse av strategiska processer. 
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Figur 6:6 Agentskap i strategiformeringsprocesser – en sammanfattande föreställning. 
 
 

Den realiserade strategin uttrycker praxis under en viss tidsrymd och det 
realiserade agentskapet – agenters inverkan på praxis. En intenderad strategi 
formulerar de riktlinjer som, formellt eller informellt, fastställs för handlingarna 
och kan sålunda ses som en form av social överenskommelse. I den analysmodell 
som presenteras senare (se kap. 14) används begreppet strategiska processer som 
en samlingsbeteckning för de olika delprocesser (mobilisering av resurser, 
nätverkande och legitimering) som både är en del av den realiserade strategin och 
en förutsättning för den. I våra studier av strategiformering är sålunda beskriv-
ningar av organisering och organisationer, tillsammans med observationer av de 
handlingar som utgår från ett projekt, en förutsättning för att avtäcka den 
realiserade strategin. Tillgång till dokument eller uttalanden om den intenderade 
strategin är också ett hjälpmedel i arbetet. 

Med föreställningen om individen som en agent med potential för agentskap 
följer en mer komplex bild av individen. En nyckel i vårt perspektiv är synen på 
individens föreställningar och den personliga syntes som denne utvecklar. Vi har 
konceptualiserat det personliga i synen på strategiformeringen som personens 
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strategiska handlingsbegrepp (i fortsättningen används också begreppet SHB). 
Begreppet ger insikt i individens valmöjligheter och handlingslogik och därmed 
också i dennes intentionalitet. Individen som person och social varelse, 
föreställningar och erfarenheter är aspekter av vårt perspektiv som lyfts fram. 
Genom insikt i en persons biografiska förhållanden, roller och positioner i olika 
sociala system ökar möjligheten att förstå individer och agentskap. Individer agerar 
vanligen inte ensamma utan tillsammans med andra i mer eller mindre organiserad 
form. De mest signifikanta av dem – ledningsgruppen – utgör i perspektivet en 
kausal grupp som kan utveckla en agentfunktion och ha egna krafter och 
mekanismer som håller samman agerandet. Förståelse för de interaktions- och 
kommunikationsprocesser som utvecklas i en sådan grupp ger, tillsammans med 
reflektion om gruppens struktur och de roller som utvecklas, ytterligare möjligheter 
att förklara strategiformeringen. 

I vår föreställning placeras strategiformeringen och dess agentfunktion in i ett 
vidare socialt sammanhang. För att förklara och förstå strategiformering är därför 
också de strukturer som kan inverka på strategiska processer, ett mångdimen-
sionellt strukturbegrepp och en vid uppsättning strukturer betydelsefulla aspekter. 
Individen är alltid inbäddad i en kontext, en kontext som ger tillgång till många 
sociala strukturer med sina regler och resurser, som kan utnyttjas på ett personligt 
sätt och därmed ge individen möjligheter att delvis undkomma determinismens 
fångenskap. Vilken del av kontexten som skall lyftas fram är däremot beroende av 
den konkreta forskningens studieobjekt och de erfarenheter som forskningen ger. I 
vår tillämpning är exempelvis lokalsamhället och dess strukturer centrala i strategi-
formeringen och därmed också begrepp som anknyter till detta forskningsfält (se 
kap. 14 och fig. 14:1 där några av dessa introduceras). 

Med ställningstagandet att människan fungerar syntetiskt följer behovet av en 
metod som lyfter fram individens syntes. Forskare som, i likhet med oss, utnyttjar 
mer omfattande och helhetsinriktade kognitiva konceptualiseringar använder 
vanligen intuitivt tolkande metoder vid undersökningar av meningsskapande och 
tänkesätt. Dessa metoder innebär ett informellt analyssätt med semantisk inriktning 
och varierande grad av teoristyrning, varför forskarens medvetna och omedvetna 
föreställningar har stor inverkan på resultatet. Forskarens inverkan bör begränsas 
om individens, och inte forskarens, personliga syntes skall bli resultatet. En formell 
metod är då att föredra och vårt alternativ, Perspektivisk textanalys, har fördelen 
att vara en formell metod för att studera föreställningar. Metoden har utvecklats 
utifrån huvudtesen att en syntetisk ansats bör vara utgångspunkt för mätning och 
representation av medvetande (se kap 8). 

Sammanfattningsvis krävs en analys av individers och kausala gruppers 
strategiska agerande, men förklaringsprocessen bör inte stanna med denna utan 
fördjupas ytterligare till underliggande strukturella orsaker. Detta kräver kunskap 
om strukturella villkor som går utöver agenternas egna redogörelser. Agenterna 
uppfattar nämligen inte nödvändigtvis själva de villkor som deras aktiviteter 
förutsätter, utan agerar vanligen på basis av en mer intuitiv, lokal förståelse av 
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sociala strukturer. Analyser av agenters inbäddning och strukturers inverkan ökar 
räckvidden i forskarens förklaringar, genom att tydliggöra hur och varför strategier 
är möjliga och på så sätt bidra till ökat oberoende i förhållande till aktörernas egna 
förklaringar. En fördjupad diskussion av de metodologiska konsekvenserna av vår 
ansats görs i de två närmast följande kapitlen. 
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Kap 7 Forskningsansats  
 
 
 
Med utgångspunkt i den sammanfattande teoretiska föreställningen i föregående 
kapitel behandlar vi i detta och nästa kapitel våra metodologiska ställnings-
taganden. Det metodologiska perspektiv som presenteras avser att komplettera den 
metateoretiska och teoretiska referensramen till en sammanhållen ansats på studier 
av individer och strategiformering.  

I kapitlet redovisar vi och argumenterar för några kritiska val vid den 
konkreta forskningen. Vi inleder med att anknyta till och något fördjupa 
diskussionen i kapitel 2 om den kritiska realismens syn på teoriutveckling och 
förklaring. Olika typer av processtudier behandlas och vårt val av en processansats 
relateras till avhandlingens problem. Problem, möjligheter och generalitetsanspråk 
vid komparativa longitudinella fallstudier är andra teman.  

Den konkreta forskningen om individers betydelse i strategiformerings-
processer innebär att vi söker dels praxisnära kunskap om händelser och de 
handlingsmönster som utvecklas i de studerade processerna, dels kunskap om de 
föreställningar som uttrycker de inblandade aktörernas handlingspotentialer. Vi 
söker också förståelse för hur sociala strukturer opererar i processerna. Det avsnitt 
som mer i detalj redovisar den konkreta forskningen inleds med en beskrivning av 
forskningsprocessen. Därefter redovisas de val som gjorts i anslutning till den 
empiriska studien. Avslutningsvis diskuteras våra strategier för att analysera och 
skapa mening i den processinformation som den konkreta studien genererat. 
 
Teoriutveckling och förklaring i ett realistperspektiv 
 
Realistperspektivet utgår från att verkligheten består av skilda verklighetsnivåer och 
kan indelas i hierarkiskt ordnade strata (se kap. 3). Detta har viktiga konsekvenser 
för synen på vetenskapens uppgift och på hur forskning skall bedrivas. 
Realistperspektivet accepterar, som ett exempel, tanken om att verkliga men icke-
empiriska enheter kan ge upphov till händelser. Naturliga och sociala objekt har 
kausala förmågor och benägenheter som inte går att reducera till de ingående 
beståndsdelarnas egenskaper. Dessa opererar som tendenser och varken deras 
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aktivering eller effekter är givna utan kontingenta. I öppna system kan mekanismer 
vara vilande eller motverkade av andra och därför inte leda till händelser. 

En förutsättning för att vetenskaplig kunskap skall vara praktiskt användbar 
är att den lyckas fånga världens differentiering och stratifiering. Att identifiera ett 
studieobjekts konstitution och att genom abstraktion finna relevanta konceptuali-
seringar och nyckelbegrepp är då en central aktivitet. Teoretiserande – ”to pre-
scribe a particular way of conceptualizing something” (Sayer, 1992, s. 50) – rör det 
sätt på vilket vi delar upp och differentierar världen och handlar ofta om att 
anpassa våra abstraktioner till verkligheten för att öka deras praktiska 
användbarhet. När vi abstraherar från objekt och relationer får detta emellertid inte 
göras hur som helst. Väsentliga karakteristika hos en företeelse bör skiljas från 
mindre väsentliga; det odelbara bör inte delas upp eller det delbara klumpas ihop. 
Även om forskaren, som i denna undersökning, är intresserad av helheter måste de 
väsentliga beståndsdelarna alltid väljas och abstraheras. Sayer, (s. 87) uttrycker det 
som "an abstract concept or an abstraction, isolates in thought a one-sided or 
partial aspect of an object". Abstraktion är ett sätt att begreppsliggöra och en 
nödvändig del av forskningsprocessen.  
 
Konceptualisering och abstraktion 
 
Inom realistperspektivet görs en distinktion mellan abstrakt och konkret forskning. 
Genom abstrakt forskning analyseras sociala objekt utifrån deras kausala förmågor 
och struktur och som del i vidare strukturer. Att bestämma hur sociala objekt är 
uppbyggda och deras möjliga sätt att handla och fungera är i huvudsak ett 
skrivbordsarbete. Konkret forskning däremot tar sin utgångspunkt i verkliga 
händelser och objekt som "unities of diverse determinations" (Sayer, 1992, s 236). 
De olika bestämningsfaktorerna undersöks och uttrycks genom abstrakt forskning. 

Ett konkret objekt (en specifik person, institution, aktivitet etc.), utgångs-
punkten för abstraktionen, består i allmänhet av en helhet formad av en lång rad 
element och påverkansfaktorer. I denna undersökning studeras exempelvis speci-
fika aktörer i specifika förändringsprocesser. Vi har valt att uttrycka processerna 
som strategiska och aktörerna som agenter. Vidare har vi argumenterat för att 
deras föreställningar är en central aspekt när vi vill förstå deras handlingar. 
Handlingar uppfattas i sin tur som signifikanta utifrån den valda agentskaps-
utgångspunkten. Sociala strukturer har konceptualiserats, inte bara som något som 
kan hindra agenterna i deras agerande, utan också som en förutsättning för 
agerandet och som något som de kan mobilisera i sina försök att uppnå resultat 
etc. 

När vi försöker förstå och förklara konkreta händelser eller objekt – 
exempelvis den iakttagelse av två i väsentliga avseenden likartade grannsamhällen 
med skilda inriktningar på sitt lokala ekonomiska utvecklingsarbete som var 
upprinnelsen till detta arbete – innebär första steget en rörelse från det konkreta till 
det abstrakta. Inledningsvis kan vår förståelse av den konkreta företeelsen vara ytlig 
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och oklar. Företeelsen abstraheras därför systematiskt och undersöks i sina olika 
aspekter (Bhaskar, 1986; Sayer, 1992). Därefter kombineras resultaten av den 
gjorda undersökningen till begrepp som fångar den konkreta företeelsen på ett 
bättre sätt. Iakttagelsen ovan abstraherades i första steget i termer av handlings-
utrymme och lokala utvecklingsstrategier (Gabrielsson & Paulsson, 1988). Ett 
andra steg innebär en motsatt rörelse från det abstrakta till det konkreta. Genom 
pendling mellan konkret och abstrakt forskning abstraherades fenomenet 
ytterligare och uttrycktes med begrepp som strategiformering och aktörers 
föreställningar. I vår studie har slutligen det undersökta fenomenet diskuterats i 
strategiformerings- och agentskapsbegrepp.  

Med realistperspektivets syn på världen är skillnaden mellan olika slags 
relationer betydelsefull för sättet att abstrahera. Interna och nödvändiga relationer 
kännetecknas av att de ingående objekten inte kan existera utan varandra. De bildar 
en struktur och får sin identitet genom relationen (jfr kap. 3). Tas något delobjekt 
bort upphör det att finnas till i sin nuvarande form. Som exempel kan relationen 
man – hustru och arbetsgivare – anställd nämnas. Den kausala grupp som bildas av 
de strategiska aktörerna i ledningsteamet är ett exempel från denna studie. 

Vid den externa och tillfälliga relationstypen är det varken nödvändigt eller 
omöjligt att objekten står i någon speciell relation till varandra. En sådan har dock 
inte nödvändigtvis mindre signifikanta effekter än en nödvändig. Mellan ett 
lekande barn och en bilist som passerar finns i allmänhet ingen nödvändig relation. 
Om barnet springer ut på gatan och blir påkört av bilisten kan det ändå få 
avsevärda konsekvenser.  

I verkliga situationer finner man vanligen såväl komplexa kombinationer av 
olika relationstyper (jfr. fig. 3:2) som kombinationer av olika strukturer som bildar 
system (Bhaskar, 1986). Med den agentskapsutgångspunkt som vi valt är det 
väsentligt att identifiera relevanta strukturer och därtill hörande resurser och regler. 
Dessa kommer nämligen att i olika avseenden underlätta och begränsa vad 
agenterna gör. Abstrakt forskning är i det sammanhanget ett viktigt hjälpmedel. 

Ovanstående diskussion antyder att realistperspektivet (jfr Sayer, 1992) 
betonar metoder, som abstraktion, som fastställer det kvalitativa hos studie-
objekten. Detta sammanhänger såväl med studieobjektens heterogenitet, fler-
dimensionalitet och föränderlighet, som med att möjligheter att isolera objekt och 
relationer genom experiment i allmänhet saknas inom samhällsvetenskapen. De 
kvantitativa metodernas roll är närmast kompletterande. Abstraktion kan, som 
framgått i avsnittet, användas för att identifiera strukturer, om syftet däremot är att 
förklara process och förändring krävs kausal analys.  
 
Förklaringsprocessen 
 
Termen 'förklaring' används inom samhällsvetenskapen på ett mindre formellt och 
begränsande sätt än inom naturvetenskapen (Sayer, 1992; Sztompka, 1991). En 
konsekvens av samhällsvetenskapens dubbla hermeneutik är att förklaringar måste 
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göras 'på sin egen nivå', begreppens mening måste förstås. Det räcker exempelvis 
inte med att ge en beskrivning av ett observerat fysiskt beteende när en handling 
skall förklaras. Eftersom förklaringsproblemet ibland ligger i själva beskrivningen 
av händelsen kan det, enligt Sayer, vara tillräckligt med en ombeskrivning. “Det var 
ett försök att mobilisera befolkningen, inte ett grillparty.“ 

Om komplexa organisatoriska och sociala fenomen skall förklaras – i vårt fall 
agentskap i strategiformeringsprocesser – räcker det inte med att jämföra likhets- 
och olikhetsmönster mellan studieobjekt som observeras eller att fastställa 
handlingars sociala mening. Både jämförelse av likheter och olikheter och 
förståelse av social mening kan i sig vara en del av arbetet men detta är inte 
tillräckligt för att förklara vad som har producerat de observerade handlingarna 
och händelserna. Det krävs betydligt mer av förklaringarna: 
 
It may be necessary to explain what produces actions by reference to their causes and 
enabling conditions, which might include other actions, reasons and beliefs; understanding 
the meaning of an action is rarely sufficient to explain why, how and when and where it is 
done. (Sayer, 1992, s. 236) 
 

Vid analys är syftet att ge svar på frågor om hur och varför något inträffar 
genom att belysa mekanismer och drivkrafter bakom sociala fenomen. 
Huvudprincipen är att detta åstadkoms genom en kombination av abstrakt 
(teoretiskt) och konkret (empiriskt) arbete där forskaren strävar efter att successivt 
avtäcka djupare liggande verklighetsnivåer, genom att gå från erfarenhetens till 
strukturernas och mekanismernas domän. 

Tsoukas (1989) föreslår en uppdelning av förklaringsprocessen i två stadier. I 
föregående avsnitt beskrevs det första stadiet som innebär att det observerade 
fenomenet upplöses i sina centrala komponenter, varefter dessa ombeskrivs 
teoretiskt så att deras inre konstitution tydliggörs. Under det andra stadiet utgör 
individers redogörelser eller skäl för de undersökta handlingarna en viktig 
utgångspunkt. Genom de skäl som anges åberopas olika regler som gör 
handlingarna begripliga. Angivna skäl behöver emellertid inte vara verkliga skäl. Ett 
alternativt och kompletterande sätt är att, som i denna studie, försöka fånga 
individernas föreställningar som ett uttryck för tendenser i hand-lingsinriktning. 
Individernas diskurser kring ett tema som väljs med utgångspunkt från 
forskningsfrågan får då funktionen att vara den grund ur vilken föreställnings-
världen framträder. Förklaringsprocessen stannar dock inte här utan analysen bör 
fördjupas ytterligare till grunderna för handlingar och underliggande strukturella 
orsaker (jfr Bhaskar, 1986). Förklaringarna drivs vidare genom exempelvis följande 
frågor: Vad förutsätter denna verksamhet? Vilka strukturer och vilka egenskaper 
hos strukturerna kan åstadkomma detta? Vilka regler och resurser är förknippade 
med strukturerna och varför mobiliserades de just i denna situation? 
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Processtudier med komparativ fallstudieansats 
 
Organisationsforskare har länge argumenterat för att fler studier bör ägnas åt 
dynamiska organisatoriska processer (Weick, 1969, Pettigrew et al., 2002; Johnson, 
et al. 2003) samtidigt som studier med processansats är omvittnat krävande och 
svårhanterliga (Langley, 1999; Pettigrew et al., 2001). I ett specialnummer av 
Organization Science (Huber et al. eds, 1990) om longitudinella fältstudier beklagar 
flera författare den begränsade uppmärksamhet som ägnats metoderna för denna 
typ av studier och menar att det närmast har handlat om att olika forskare 
utvecklat sina egna metoder genom "learning by doing". När Scandinavian Journal 
of Management (Ropo et al. eds, 1997) behandlar processforskning i ett senare 
specialnummer framgår att intresset för processtudier ökat och därmed också de 
dokumenterade erfarenheterna av processansatsens metodologiska problem och 
möjligheter. Vår fortsatta diskussionen relaterar både till andra processforskares 
erfarenheter och till den kritiska realismen. 
 
Att förklara strategisk förändring genom processtudier 
 
I studier av strategisk förändring förekommer två olika grundansatser; dels den 
inom strategiforskningen dominerande variansansatsen, dels processansatsen1. 
Ansatserna är inriktade på olika typ av frågor, har olika uppfattningar om vad ’god’ 
förklaring är och också skilda ontologiska och epistemologiska utgångspunkter 
(Tsoukas & Knudsen, 2002). Variansansatsen undersöker det som föregår (input) 
och blir resultatet (output) av en viss förändring medan processansatsen intresserar 
sig för hur organisatoriska förändringar uppstår och utvecklas över tid (Van de 
Ven & Huber, 1990). I det förstnämnda fallet ges i allmänhet en statistisk 
förklaring då samband mellan ingångsvillkor och resultat undersöks. I termer av 
kausalitet handlar det om att studera samvariation2, vad som tidsmässigt kommer 
före och om det förekommer falska samband mellan oberoende och beroende 
variabler. Metoderna för denna typ av studier är väl kända. Strategisk förändring 
förklaras enligt denna ansats med variansteori3. 

Med en processansats (Pettigrew 1992, 1997) ställs frågan hur och syftet är att 
beskriva sociala händelser över tid och att förklara varför en enhet, exempelvis en 
organisatorisk strategi, utvecklas eller förändras på ett visst sätt. Förändrings-
processen som sådan undersöks och en annan typ av förklaring – processteori – 
eftersträvas. Processteori karakteriseras av Van de Ven och Poole (1995, s. 512) på 
följande sätt: 
 
An explanation of how and why an organizational entity changes and develops. This 
explanation should identify the generative mechanisms that cause observed events to 

                                                      
1 Benämns av Hedström & Swedberg (1998) variabel resp. mekanismansats. 
2 Samvariation i sig är endast korrelation och uttrycker inte kausalitet. 
3 Hur utfallet varierar med ingångsvillkoren. 
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happen and the particular circumstances or contingencies behind these causal mechanisms 
(Harré & Madden, 1975; Tsoukas, 1989).  
 

Pettigrew et al. (2001) definierar process som sekvenser av individuella och 
kollektiva händelser, handlingar och aktiviteter som utvecklas över tid i sin kontext och deras 
syn på processteori liknar den som framgår av citatet ovan. Författarna ser 
processteori som en holistisk förklaringsform som undersöker hur och varför olika 
konstellationer av krafter formar förändringsprocessens karaktär. Viktigt är inte 
bara händelser, handlingar, aktiviteter och deras tidsmässiga relation utan också 
den logik som ligger under och ger mening och signifikans (Pettigrew, 1990). 
Kausalitet tycks enligt dessa författare innebära förklaring på det sätt som den 
kritiska realismen förespråkar. Det handlar om att förklara genom att uttrycka de 
underliggande generativa mekanismer och kausala förmågor och benägenheter 
som, i kombination med de speciella omständigheterna, har förmåga att orsaka ett 
händelseförlopp. I dessa förklaringar har också mänskligt agentskap en roll då 
processerna drivs av individuella och kollektiva handlingar.  

En omdiskuterad fråga vid processtudier är vilken roll som processernas 
utfall skall ges. Är det möjligt eller ens önskvärt att relatera till någon form av 
explicit prestationsmått eller annan typ av utfall? Åsikterna bland processforskare 
går isär. Processforskningen har också kritiserats för att försumma eller inte vara 
tillräckligt tydlig med länkarna mellan process och utfall (jfr Johnson et al., 2003; 
Langley, 1999). Pettigrew (1997) hävdar att processanalysen är ofullständig utan 
länken till utfall. Ett specificerat utfall, menar han, förser med en tydlig förank-
ringspunkt som kan bidra till att hantera komplexiteten och kan dessutom under-
lätta jämförelser. 

I öppna system med komplexa och dynamiska processer och många 
inblandade mekanismer på olika nivåer kan det vara problematiskt att relatera en 
speciell drivkraft till organisatorisk prestation på en mer allmän nivå. 
Konsekvenserna av det strategiska arbetet visar sig dessutom ofta långt senare. 
Mellansektorsorganisationer karakteriseras av öppna, oklara gränser och tämligen 
´vaga produkter’ (Steinthorsson & Söderholm, 2002). I den typ av processer som 
vi studerar är det därför svårt att hänföra aktiviteter och resultat till en enskild 
organisation vilket ytterligare försvårar möjligheterna att bedöma eller mäta 
resultaten i sådant som ekonomiska termer. Vi har därför valt att se realiserade 
strategier i form av ett konsistent mönster av handlingar och aktiviteter som 
uttryck för resultatet av den strategiska processen och därmed det som skall 
förklaras. Däremot har vi inte försökt använda mer traditionella kvantitativa 
prestationsmått. Det är främst genom länkarna mellan processen och den reali-
serade strategin som ett uttryck för utfall som individernas eventuella inflytande 
kan upptäckas.  

Vårt val av en processansats följer av forskningsfrågans formulering, de valda 
metateoretiska utgångspunkterna och den kausalitetssyn dessa innebär. Vi 
undersöker processer, med fokus på individers agentskap, för att därigenom få 
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kunskap om de mekanismer som opererar i strategiformeringsprocessen. Målet är 
således att få grepp om förändringsprocessernas underliggande logiker. Eftersom 
processerna är historiskt förankrade och samtidigt länkade till andra samtida 
fenomen på samma och andra analysnivåer är detta en krävande uppgift. 
 
Komparativa longitudinella fallstudier 
 
Termen fallstudie har över tid och av skilda författare använts med olika och ofta 
oklar innebörd och med varierande typ av relation till forskningspraktiken (Platt, 
1992). Den förekommer inom de flesta metateoretiska traditioner, men med olika 
inriktning och epistemologisk status. Fallstudiens syfte varierar, ibland är det att 
förstå ett speciellt fall bättre, men vanligare och den typ av instrumentell fallstudie 
som fortsättningsvis diskuteras, är att fall undersöks för att förstå och förklara en 
företeelse och/eller utveckla teori om denna (Stake, 1994). Fallen i sig är då av 
sekundärt intresse, de fungerar som ett stöd för att förstå något annat. 

En intensiv ansats i form av fallstudie skiljer sig från en extensiv studie i en 
lång rad avseenden. Den ställer andra typer av frågor, använder andra tekniker, 
definierar studieobjektet och dess gränser på annat sätt, ger andra typer av 
förklaringar och har andra generalitets- och giltighetskriterier. Fallstudien är 
lämplig när hur- och varför-frågor ställs medan en extensiv ansats passar bättre om 
frågorna är av typen 'hur mycket' eller 'hur många' och rör gemensamma 
egenskaper eller allmänna mönster hos en population som helhet (Sayer, 1992; Yin, 
1994). Den kan användas såväl för explorativa, deskriptiva och förklarande syften 
(Sayer; Yin), som för teorigenererande och förändrande (Kjellén & Söderman, 
1980). Den longitudinella fallstudien kan fungera praxisnära, processuellt och 
aktörsorienterat. Den kan också utnyttja många olika informationskällor för att ge 
mer holistiska förklaringar av det studerade fenomenet. Med den syntetiska och 
handlingslogiska ansats som vi utvecklat i arbetet är därför longitudinella fallstudier 
ett lämpligt arbetssätt. 

Med en realistutgångspunkt räcker det inte med att identifiera empiriska 
regelbundenheter när observerade fenomen skall förklaras. Eftersom sociala 
fenomen inträffar i öppna system – arenor för en mångfald tendenser med olika 
inriktning – handlar det snarare om att försöka klarlägga de strukturer och 
mekanismer som ligger under observerade handlingar och händelser och som 
tillsammans med tillfälliga faktorer ger upphov till dessa. Fallstudier är då väl 
lämpade. Tsoukas (1989, s. 551) formulerar det på följande sätt: 
 
Idiographic research conceptualizes the causal capability of structures, while at the same 
time it sheds light on the contingent manner through which a set of postulated causal 
powers interact and gives rise to the flux of the phenomena under study. 
 

Inom realistperspektivet är skillnaden mellan taxonomiska grupper (kollektiv) 
och strukturerade eller kausala grupper central (Harré, 1981; Sayer, 1992). En 
taxonomisk grupp består av individer som har lika egenskaper, däremot behöver 
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de inte ha några faktiska relationer till varandra (t.ex. svenska företagare). Den 
typen av grupp är en skrivbordsprodukt som egentligen bara existerar i 
medvetandet hos den klassificerande personen. Vid en extensiv ansats undersöks 
taxonomiska grupper med avseende på gemensamma egenskaper och mönster. 
Medlemmarna i taxonomiska grupper är bara intressanta som representanter för 
den definierade populationen. En kausal grupp är något helt annat. Medlemmarna i 
en sådan grupp har faktiska relationer till varandra och gruppen har emergenta 
egenskaper och specifika kausala förmågor. När syftet är att förklara hur och varför 
strategier formeras är kausala grupper av primärt intresse. En undersökning av 
sådana belyser det ömsesidiga beroendet mellan de genomförda aktiviteterna och 
agenternas karakteristika. 

Fallstudien ger helt andra möjligheter att upptäcka 'situationens logik' och 
kausala grupper än en extensiv ansats (Sayer, 1992). Genom närheten till det 
studerade fenomenet och den förståelse som successivt byggs upp under 
forskningsprocessen kan kausala grupper identifieras och de signifikanta 
individerna urskiljas. En intensiv ansats inriktad på faktiska relationer, kausala 
grupper och kvalitativ analys har, i jämförelse med en extensiv ansats inriktad på 
likhet, olikhet, korrelation och statistisk analys uppenbara fördelar om syftet är 
explorativt eller förklarande. Andra fördelar med en intensiv ansats är de 
möjligheter en sådan ger att följa en process över tid och att införliva kontexten i 
undersökningen. Diskussionen om detta fördjupas i kommande avsnitt. 
 
Generalitet i kritisk realism 
 
Realistepistemologin innebär att den kunskap som utvecklas genom en fallstudie 
kan hävda generella anspråk, dvs. att något är 'sant' eller 'giltigt' inte bara för de 
undersökta fallen utan även i andra sammanhang. Detta hänger samman med att 
generalitet uppfattas på ett annat sätt än vad som underförstås i det traditionella 
generaliseringsbegreppet. Generalisering används allmänt med innebörden att en 
viss procent av en viss population har en viss egenskap och handlar framför allt 
om att upptäcka empiriska regelbundenheter i form av likheter och olikheter 
mellan konkreta objekt och händelser. Som tidigare behandlats är ett sådant synsätt 
problematiskt när fenomen i öppna system studeras. 

Realistperspektivet innebär ett helt annat synsätt eftersom man skiljer mellan 
empiriska regelbundenheter och generalitet. Empirisk generalisering försöker 
fastställa empiriska regelbundenheter, medan generalitet enligt realistperspektivet 
handlar om objektens kausala förmågor och vad de är kapabla att göra under vissa 
omständigheter. Dessa förmågor baseras på nödvändiga relationer och kan därför 
operera i andra sammanhang och när empiriska regelbundenheter inte kan 
konstateras. Ovanstående resonemang har konsekvenser för synen på fallstudier: 
"By contrast, within the realist paradigm, explanatory idiographic studies are 
epistemologically valid because they are concerned with the clarification of 
structures and their associated generative mechanisms, which have been 
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contingently capable of producing the observed phenomena" (Tsoukas, 1989, s. 
556). 

I en fallstudie är det möjligt att upptäcka nödvändiga relationer och deras 
egenskaper, det som har generalitet. Däremot kan man naturligtvis inte enbart 
utifrån en fallstudie uttala sig om hur vitt spridd eller representativ kunskapen är 
för en viss population. 
 
Kontextens behandling 
 
Ett viktigt val vid processtudier är hur kontexten bestäms och hur den delas in i 
nivåer vid förklaringarna. Valet påverkas såväl av en studies syften som av de 
teoretiska möjligheter som tidigare forskning erbjuder. Forskarens ambition och 
resurser samt tillgången till relevant information har också betydelse (Pettigrew, 
1997). Sociala objekt är alltid inplacerade i ett sammanhang, i tid och rum, och 
inbäddade i en väv av tidigare och pågående sociala processer. Kontexten inverkar 
alltid mer eller mindre direkt på ett fenomen. Ibland försöker forskaren att i 
fallstudier hålla de viktigaste dimensionerna i kontexten konstanta för att skapa 
kvasiexperimentella situationer. Vid studier av samhällsvetenskapens öppna system 
är det endast undantagsvis möjligt att på förhand avgöra vilka dessa dimensioner 
är. Forskaren kan då endast genom konkret forskning undersöka vilka kontextuella 
dimensioner som inverkar i en speciell situation. 

I centrum för vår konkreta forskning står de aktörer och de 
strategiformeringsprocesser som äger rum i de studerade utvecklingsprojekten. 
Aktörerna och de processer som studeras är inbäddade i andra processer som 
inverkar på arbetet och dess resultat. Relationer till andra lokala aktörer och 
arbetets legitimitet i lokalsamhället är exempel på strategiformeringens inbäddning. 
Processerna pågår i samhällen som är delar av vårt land och som har olika 
relationer till den nationella nivån i ekonomiskt, administrativt och politiskt 
avseende. Aspekter som geografiskt läge, näringslivets inriktning, relationer till 
centrum och tidsanda är andra exempel på aspekter som ”bäddar in” 
strategiformeringsprocesserna. Regler och resurser från olika system används i 
arbetet och mekanismer – en del väl kända från tidigare forskning – i ekonomiska 
och politiska strukturer kan inverka på strategiformeringen. Hur kontexten är 
strukturerad och hur aktörerna relaterar sig till den är därför en central fråga. 

Vi har i denna studie valt att, i likhet med Pettigrew et al. (2001), se kontexten 
som ett interaktionsfält och vi delar in kontexten i två nivåer; det lokala 
interaktionsfältet respektive den övergripande institutionella inbäddningen. Den 
förstnämnda nivån är den lokala kontext som aktörerna befinner sig i och ständigt 
interagerar med. Den andra är de politiska och ekonomiska strukturer och 
institutioner som på olika sätt inverkar på arbetet och där direkt interaktion är 
mera sällan förekommande. De teoretiska konstruktioner som används för att 
fånga in de kontextuella dimensionerna i våra processer presenteras mera i detalj i 
kapitel 14. 

127



Den konkreta forskningen 
 
I detta avsnitt beskriver vi forskningsprojektets framväxt och forskningsprocessens 
förlopp. Vidare behandlas valen i anslutning till de empiriska studierna exempelvis 
hur vi valt och avgränsat våra fall samt identifierat strategiska aktörer. Val av 
informationskällor och observationsmetoder diskuteras med tyngdpunkt på den 
mest centrala nämligen intervjun. 
 
Forskningsprocessen 
 
Forskningsprocesser är i allmänhet inte så linjära och planerade som de kan 
förefalla när slutresultaten rapporteras. Detta gäller i hög grad vid longitudinella 
fallstudier där processen vanligen har en stegvis och framväxande karaktär. Den 
karaktäristik av komparativ fallstudieforskning som Pettigrew gör stämmer väl 
överens med erfarenheterna från vår studie. 
 
Researchers experienced in comparative case study research (e.g., Glaser and Strauss 1967, 
Strauss 1987, and Van de Ven, Angle and Poole 1989) all emphasize the iterative and at 
times untidy research process. The research may begin with only a broad definition of the 
research problem which is sharpened by a complex and evolving mixture of literature 
analysis; data collection; internal discussions and memo writing amongst the research team; 
the uncovering of themes, patterns and propositions followed by more data collection, and 
more polished and structured writing, as cross case analysis occurs. (1990, s. 279) 
 

I vårt fall har dessutom intensiteten i arbetet varierat avsevärt under olika 
perioder beroende på vår egen arbetssituation och projektets finansieringssituation. 
Idén till studien fick vi redan 1985 och därefter har studien funnits i våra tankar. 
Till en början var det konkreta arbetet med projektet begränsat och bedrevs 
närmast på hobbybasis. När HSFR gick in som projektets huvudfinansiär 1991 
blev det möjligt för oss båda att under tre år på halvtid ägna oss åt projektet. Vid 
longitudinella fallstudier, med anspråk på att åtminstone delvis vara av 
realtidskaraktär, är varierande intensitet i arbetet närmast en förutsättning, då det 
sällan är möjligt att erhålla forskningsmedel för så lång tid som behövs. 

Upprinnelsen till studien har redan behandlats i inledningen. När vi båda 
senare deltog i en nationell forskarkurs med inriktning på näringslivsutveckling 
gjordes en första problematisering och utveckling av vår forskningsfråga. Den 
fråga som då formulerades har idag en annan formulering men handlar i grunden 
handlar det om samma frågeställning, nämligen individers möjligheter och roll i 
förändrings- och förnyelseprocesser. I anslutning till andra studier som vi bedrev i 
dessa samhällen i mitten av 80-talet hade vi redan påbörjat en teoretisk diskussion 
om relationen mellan aktör och struktur (Gabrielsson & Paulsson, 1985) och vi 
samlade också i samband med den nämnda forskarkursen in information för att 
kunna besvara vår fråga. Materialet blev därefter liggande ett par år och vi gjorde 
inga egentliga försök att gå vidare. En för projektet avgörande händelse inträffade 
våren 1987 då tre forskare från Lund: Bernhard Bierschenk, Inger Bierschenk och 
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Helge Helmersson gav en metodkurs vid företagsekonomiska institutionen i Umeå. 
De arbetade med att utveckla en metod, Perspektivisk textanalys (PTA), för att på 
basis av naturligt producerad text analysera och syntetisera föreställningar. 
Utvecklingsarbetet hade vid den tidpunkten kommit så långt att det var möjligt att 
använda metoden i forskningssammanhang och eftersom den verkade relevant för 
vårt problem bestämde vi oss för att pröva den på vårt insamlade material. 

Slutsatsen blev att metoden gav intressanta resultat, fungerade väl för våra 
syften och att vi skulle arbeta vidare i samma riktning. Att arbeta med en metod 
som fortfarande är under utveckling är lärorikt och spännande, men har också sina 
problem. I det första skedet var arbetet tämligen tidskrävande, kodning etc. gjordes 
manuellt och uppkoppling mot stordator var nödvändig. Metoden har utvecklats i 
användarvänlig riktning.  

Ett första utkast till förstudien presenterades vid en nordisk småföretags-
konferens (Gabrielsson & Paulsson, 1988), året därpå presenterades en bearbetad 
version vid en europeisk konferens i psykologi som sedan publicerades efter 
ytterligare bearbetning (Gabrielsson & Paulsson, 1989). Senare gjordes en empirisk 
uppföljning och bearbetning som resulterade i en artikel i Scandinavian Journal of 
Managements miljönummer 1996. I november 1987 fick en av oss (MP) en 
förfrågan om ett uppdrag som innebar att ett nystartat lokalt projekt för 
ekonomisk utveckling i en kommun skulle följas under ett år. Uppdraget kom från 
två av finansiärerna som hade uppföljning som villkor för att gå in i projektet. 
Tanken från finansiärernas sida var att i den aktuella kommunen skulle liknande 
arbetssätt som i en annan kommun användas. Den sistnämnda kommunen ansågs 
arbeta på ett nydanande och framgångsrikt sätt. I uppdraget ingick också att 
dokumentera arbetet i den sistnämnda kommunen. Vi såg detta som ett tillfälle att 
få access till två pågående processer och därigenom möjlighet att följa dessa på 
nära håll. Eftersom uppdraget föll väl in i ramen för vårt forskningsprojekt – stora 
delar av den för uppdraget nödvändiga informationen kunde också användas i 
forskningsprojektet – accepterades det. Kommunerna liknade i ett viktigt avseende 
förstudiens kommuner; skogen var grunden för näringslivet. 

Utvecklingsarbetet följdes i de båda kommunerna under drygt ett år och en 
rapport färdigställdes i juni 1989. Under 1989 kom arbetet i båda 
utvecklingsprojekten in i nya faser då viktiga aktörer slutade och de erbjöd därmed 
tillfällen att studera vad som händer i strategiformeringsprocesser när tidigare 
strategiska aktörer lämnar arbetet. Vi valde att följa processerna under ytterligare 
en tid och de följdes slutligen till 1996 då det ena projektet lades ned och aktörs-
sammansättningen i det andra förändrades på ett avgörande sätt. 

Val av teoretiskt perspektiv – ett strategiskt – gjordes på ett tidigt stadium 
även om andra perspektiv, främst ett utvecklingsteoretiskt, också övervägdes. Det 
metateoretiska perspektivet däremot har vuxit fram successivt även om en realist-
utgångspunkt, åtminstone implicit, fanns redan i projektets inledning. Sökandet 
efter ett metateoretiskt perspektiv ledde till läsning av bland annat Weber 
(1920/1983), Schutz (1964, 1967), Mead (1934/1976) och Blumer (1969), men det 
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var först i ett senare skede (1992), då vi 'upptäckte' den kritiska realismen och så 
småningom andra teorier om agentskap, som det metateoretiska perspektivet fick 
sin nuvarande utformning. 

Arbetet har således successivt utvecklats och preciserats i ett samspel mellan 
litteraturstudier, diskussioner med andra forskare och metodologiska och empiriska 
erfarenheter. Bygget har förändrats under processens gång när vi funnit nya viktiga 
byggstenar. Fallstudiens flexibilitet är viktig vid processtudier av realtidskaraktär, då 
det är omöjligt att i förväg veta hur de studerade processerna kommer att 
utvecklas. Samtidigt är det som Eisenhardt hävdar viktigt att sträva efter att arbeta 
på ett medvetet och systematiskt sätt. Inte minst krävs systematik för att linjen i 
arbetet skall kunna bibehållas under processen. 
 
This flexibility is not a license to be unsystematic. Rather, this flexibility is controlled 
opportunism in which the researcher take advantage of the uniqueness of a specific case 
and the emergence of new themes to improve resultant theory. (Eisenhardt, 1989 s 539)  
 

När processer studeras med realtidsansats över många år kan inte bearbetning 
och analys vänta till dess all information är insamlad. Ett sådant tillvägagångssätt 
leder till att informationen blir alltför svåröverskådlig och komplex för att vara 
hanterbar. Pettigrew (1990, s 281) talar om risken för att kvävas av data (”death by 
data asphyxiation”). Även vi har upplevt detta problem och försökt hantera det 
genom att löpande göra noggranna noteringar och sammanställningar av 
information samt preliminära analyser och tolkningar. Otaliga diskussioner mellan 
författarna om vad som egentligen är kärnan i arbetet, skrivna PM, presentationer 
och rapporter i samband med konferenser1 och artiklar har varit verktyg för att 
hålla ihop arbetet. Sammantaget innehåller processen både framväxande och 
planerade element. 
 
Val och avgränsning av fall och identifiering av strategiska aktörer 
 
Centrala val vid fallstudier är hur fallen bestäms och avgränsas, men också hur 
många fall som skall studeras. Vid processtudier tillkommer frågor om tidsmässig 
avgränsning och om fall ska studeras retrospektivt eller i realtid. Forsknings-
problemet avgör hur fallet bestäms medan antalet bestäms av epistemologiska 
överväganden. Flera intensiva studier och jämförelse dem emellan ger bättre 
möjligheterna att identifiera relationer och mekanismer som inverkar på ett 
fenomen. Väsentligen handlar valen om en avvägning mellan den detaljeringsgrad 
som forskningsuppgiften kräver och det antal fall som är möjliga att genomföra 
med vald detaljeringsgrad. Med utgångspunkt i kritisk realism har praxisnära 

                                                      
1 5. Nordiske forskningskonferense om småforetak i Bodö 1988; 1st European Congress 
of Psychology i Amsterdam, 1989; 2nd European Congess of Psychology i Budapest1991; 
Företagsekonomisk miljöforskning i Stockholm 1992; Strategic Management Society 13th 
Annual International Conference i Chicago 1993; 15:e Nordiska företagsekonomiska 
ämneskonferensen i Helsingfors 1999. 
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beskrivningar av processer som följs över tid fördelar. Normalt innebär det att 
endast ett mindre antal processer kan följas. I vårt arbete är fallens roll att, 
tillsammans med det abstrakta arbetet, hjälpa oss att bättre förstå och förklara 
individers betydelse i strategiska processer och således exempel på instrumentella 
fallstudier.  

Näringsutvecklingsprojekt i kommuner hanteras inte nödvändigtvis av 
avgränsade organisatoriska enheter och är ofta inte möjliga att koppla till en 
bestämd organisation (Steinthorsson, 1995; Söderholm, 1991). Ofta är både 
enskilda medborgare och olika organisationer, kommunala och privata, 
involverade. Processerna resulterar däremot inte sällan i formella organisationer. I 
vårt arbete är processerna fallen och öppna till sin karaktär. Det är inte möjligt att i 
förväg veta hur processen kommer att utveckla sig eller att avgöra vilka personer 
som blir signifikanta i arbetet. Över tid kan individer minska i betydelse eller 
ersättas av andra som framträder när processen väl är igång.  

Förstudiens två fall var av mindre omfattning och innebar en närmast 
kvasiexperimentell situation, något som är ovanligt i samhällsvetenskapliga 
fältstudier. De framstår i efterhand som mycket väsentliga för arbetets fortsättning. 
Förstudien gav möjlighet att pröva en del av de undersökningsmetoder som vi 
senare använde men gav också konkreta resultat som används i den fortsatta 
framställningen. Huvuddelen av avhandlingens konkreta forskning utgörs av de två 
longitudinella fallstudierna. Det ena fallet beskriver strategiformeringen i ett 
utvecklingsprojekt under mer än ett decennium (1983-1996), alltifrån dess 
upprinnelse till dess nedläggning. Det andra behandlar en något kortare tidsrymd 
(1986-1995) men också det nästan ett decennium. Från 1988 har båda 
utvecklingsprojekten följts i realtid. Dessa processer fångades i flykten. 
Utvärderingsuppdraget gav en första access till huvudfallen. Utvärderingen gav 
access till viktiga personers tid och intresse, men också till dokument och annan 
information. När vi senare valde att följa processerna under avsevärt mycket längre 
tid fanns kontakterna redan upparbetade. En avgörande forskningsstrategisk 
aspekt var att i de två samhällen som var aktuella var, liksom i förstudien, en 
naturresurs, skogen, en viktig bas för det lokala näringslivet. 

Fallen avgränsades i arbetet genom att de centrala individer och kausala 
grupper som arbetar med de lokala näringsutvecklingsaktiviteterna i den aktuella 
kommunen identifierades och valdes. Våra två longitudinella huvudfall avgränsades 
parallellt med att centrala individer och kausala grupper i näringsutvecklings-
projekten identifierades. Valet av strategiska aktörer, de med särskilt stort 
inflytande på strategiformeringsprocessernas förlopp och utfall, var förhållandevis 
oproblematiskt och grundades på avsiktlighet och inte på representativitet (Lincoln 
& Guba, 1985; Johansson Lindfors, 1993). När båda samhällena besöktes på ett 
tidigt stadium i samband med utvärderingsuppdraget användes några personer med 
god kännedom om det arbete som bedrevs i respektive kommun som informanter. 
Syftet var att ta ett första steg för att bestämma strategiska aktörer, verkliga 
relationer och kausala grupper. 
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Studien av processen i Västskog inleddes med besök där också representanter 
för de organisationer som skulle gå in som finansiärer i Östskog deltog. Projektet 
hade pågått några år och tre personer framstod som särskilt engagerade. Processen 
i Östskog hade pågått under kortare tid och det var inte lika tydligt vilka aktörer 
som efter en tid skulle framstå som signifikanta. Vid det första besöket i Östskog 
fördes enskilda samtal med några av dem som tidigare varit aktiva i samhällets 
näringslivsutvecklingsarbete. En vidare krets av personer framstod som potentiellt 
signifikanta, och med ett förfarande som liknar ett snöbollsurval sökte vi oss därför 
vidare. Också i Östskog framstod efter en tid några personer som särskilt viktiga. 
Valet av strategiska personer senare under processerna var beroende av hur dessa 
utvecklades och en återkommande intervjufråga var vilka personer som bedömdes 
vara särskilt inflytelserika i näringsutvecklingsarbetet. 

När vi valt de centrala individerna, definierades och avgränsades utvecklings-
projekten genom de handlingar med inriktning på näringsutveckling som utgick 
från dem. Parallellt pågick ofta andra projekt med liknande eller kompletterande 
inriktning. Dessa var vanligen inriktade mot kommundelar, speciella grupper 
(ungdomar eller kvinnor) eller på att finna arbeten i samband med större 
företagsnedläggelser. Dessa projekt behandlas endast i den mån de möter de 
aktiviteter som utgår från det av oss fokuserade projektet.  

I studier av förändringsprocesser är valet av tidsperspektiv kritiskt, det får 
konsekvenser både för vilka förändringar som uppmärksammas och för hur dessa 
förklaras. Pettigrew (1990, s. 271-272) hävdar att: “The more we look at present-
day events the easier it is to identify change; the longer we stay with an emergent 
process and the further back we go to disentangle its origin, the more we can 
identify continuities.“ Förändringsprocesser saknar ofta naturlig start- och 
slutpunkt; i en mening kan de ses som ständigt pågående. Då inga självklara sätt att 
avgränsa en process finns, görs valet av tidsram ofta utifrån teoretiska och 
praktiska överväganden, även om processer om möjligt bör identifieras och följas 
från sitt ursprung. Även om det ofta saknas distinkta startpunkter för processerna 
finns i regel ändå händelser som är tillräckligt tydliga för att utgöra praktiska 
gränser. 

Hur en process uppfattas beror också på hur processtudier genomförs. 
Sådana är ofta en kombination av realtids- och retrospektiva analyser eftersom 
processer vanligen pågår när de uppmärksammas av forskaren. Realtidsstudier är, 
om de är möjliga, att föredra. Det är lättare att upptäcka förändring och enskilda 
aktörers inflytande om pågående och näraliggande händelser och processer 
undersöks. Planer, tankar, argument, handlingar, korrigeringar, misslyckanden etc. 
fångas bäst i nära anslutning till processen. Retrospektiva beskrivningar är alltid 
anpassade och omtolkade. Vid analys och förklaring av processerna kan däremot 
ett längre historiskt tidsperspektiv, som inbegriper det lokala näringslivets framväxt 
och betingelser, vara motiverat. 
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Observationsmetoder och informationsinsamling 
 
I en processtudie försöker forskaren lära sig så mycket som möjligt om en 
företeelse genom att betrakta den på ett öppet och lyhört sätt. Det handlar om att, 
med beredskap för det oväntade, observera och styrka samt att söka mönster som 
genom ytterligare information bekräftas eller förkastas. Ett av argumenten för det 
kvalitativa tillvägagångssätt som valts är närheten till det studerade fenomenet. Det 
innebär en subjekt-subjektrelation mellan forskare och undersökningsenhet och en 
strävan att se det undersökta fenomenet inifrån (jfr Holme & Solvang, 1991). 
Forskaren bör å andra sidan inte bli alltför involverad utan inifrånperspektivet 
måste kombineras med ett mer distanserat utifrånperspektiv. Vi har under 
processen pendlat mellan närhet och distans, mellan ett inifrån- och ett 
utifrånperspektiv, men vår roll i relationen till de studerade aktörerna och 
processen är ändå betraktarens, dvs. en traditionell forskarroll. Vi har inte haft 
någon ambition att ingripa i processerna utan strävat efter att förhålla oss på ett 
öppet, neutralt och sakligt sätt. 

Att flera forskare tillsammans bedriver fältstudier har sina speciella förtjänster 
när information skall samlas in och sammanställas. Eisenhardt (1989) framhåller 
två huvudsakliga fördelar. För det första höjer det en studies kreativa potential 
genom att teammedlemmarnas olika perspektiv och kompletterande insikter bidrar 
till rikare information och större chans att uppfatta nya insikter. För det andra ökar 
det trovärdigheten. Om flera undersökare uppfattar en viss information på samma 
sätt stärker det den empiriska grunden och om de har olika uppfattning bidrar det 
till att förhindra för tidig slutenhet. 

Syftet med fallen och situationen i dem påverkade när och hur de empiriska 
observationerna genomfördes. I förstudien gjordes huvuddelen av de empiriska 
observationerna under 1985 med uppföljning 1992. I de longitudinella studierna 
följdes processerna genom kontakter och besök med varierande intensitet under en 
period av tretton år (1988-2001). 

I regel räcker det inte med en enda observationsmetod när en företeelse 
studeras på ett omfattande sätt och i sin kontext (Johansson Lindfors, 1993). Flera 
metoder som kombineras bidrar till att öka trovärdigheten. Varje metod har sina 
för- och nackdelar och begränsningarna hos en metod kan åtminstone delvis 
uppvägas av användning av kompletterande metoder. I denna studie var intervjuer 
med aktörerna huvudmetod med dokumentstudier som viktigt komplement. 
Dessutom förekom direkt observation i begränsad omfattning. Genom att närma 
oss den studerade företeelsen sekventiellt och från olika håll byggde vi över tid upp 
en allt mer nyanserad kunskap om såväl processerna och de involverade aktörerna 
som de allmänna förhållandena i de studerade samhällena. 

En förutsättning för access är individernas samtycke till deltagande och 
villighet att diskutera de frågeställningar som behandlas under intervjuerna och att 
bistå med annat material. Samtycke vilar på öppenhet och förtroende mellan 
forskare och intervjupersoner. Intervjupersonerna informerades om undersök-
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ningens syfte och uppläggning, former för bearbetning av intervjumaterialet och 
rapportering både vid den inledande kontakten och vid senare intervjutillfällen. Så 
långt möjligt eftersträvas konfidentialitet och vi valde därför att vid avrappor-
teringen av studien anonymisera både de inblandade personerna och projekten. 
Det kan dock inte helt uteslutas, eftersom studien bygger på fallstudier, att de 
studerade utvecklingsprojekten kan identifieras av personer med speciell kunskap. 
Vi diskuterade detta med berörda personer och de fick också del av och möjlighet 
att kommentera fallbeskrivningarna och vi vidtog de förändringar (marginella), 
som dessa återföringar föranledde. Den begreppsstruktur som representerar 
respektive individs föreställningar presenterades också för denne innan publicering. 
Vårt ovan beskrivna sätt att hantera de forskningsetiska aspekterna har presenterats 
för och godkänts av HSFR:s etikkommitté när anslag till forskningsprojektet 
beviljades. 
 
Intervjuerna och deras utformning 
Vårt huvudverktyg – intervjun – byggdes genomgående upp med hjälp av 
intervjuguider. Olika principer vägledde utformningen av de två använda typerna 
av intervju – grund- respektive uppföljningsintervju. Grundintervjuerna baserades på en 
intervjuguide med samma teman för varje person (se bilaga 1). Uppföljnings-
intervjuerna var av samtalskaraktär och gjordes utifrån guider som för varje 
intervjutillfälle anpassades till såväl den aktuella situationen i projekten och den 
intervjuade, som till kunskapsläget i forskningsprojektet. 

Frekvens och tidpunkt för intervjuerna i processtudierna påverkades av 
situationen i utvecklingsprojekten. Vårt fokus på aktörerna och deras roll i 
processerna innebär att förändringar i personsammansättningen var en viktig grund 
för att avgöra när och med vem intervjuer borde göras. I Östskog genomfördes 
fler intervjuer än i Västskog. Att många potentiellt signifikanta personer 
inledningsvis var engagerade i arbetet och större omsättning i aktörsgruppen är 
några av skälen. Vi fick inte heller under den andra perioden, med hänvisning till 
sekretesskäl, löpande tillgång till VD-brev och stiftelseprotokoll och kompenserade 
detta med något fler och mer detaljerade intervjuer. I Västskog kännetecknades 
processen av större kontinuitet i personsammansättningen och vi hade god tillgång 
till dokument.  

I processtudierna intervjuades många aktörer vid flera tillfällen. De som 
intervjuades många gånger är de som bedömdes vara särskilt betydelsefulla och 
som dessutom deltog under hela eller en stor del av den period som vi följde 
arbetet. Återkommande intervjuer gjorde det möjligt att följa processerna och 
bidrog dessutom till att bygga upp förtroende och därmed till att främja öppenhet i 
diskussionerna. Hur många intervjuer som genomfördes inom de olika studierna, 
med vilka personer och hur många gånger med respektive person framgår av tabell 
7:1. Totalt genomfördes ett hundratal formella personliga intervjuer. Intervjuerna 
varade vanligtvis ungefär två timmar med variation från en timme upp till i något 
fall åtta timmar. 
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Tabell 7:1 Formella intervjuer 
 
                                       Utvecklingsprojekt Kommun A Kommun B Västskog Östskog 
Intervjupersoner     
Strategiska aktörer 
A, kommunalråd 

 
(1) 

   

B, kommunalråd  (3)   
     
Bertilsson, initiativtagare, konsult   3  
Persson, kommunalråd   8  
Strandvik, ordförande i Västskogsandan   3  
Öster, konsult, ordförande i Västskogsandan   7  
     
Bergman, näringslivschef    9 
Holmgren, kommunalråd    5 
Olovsson, näringslivschef    5 
Sundberg, ordförande i näringslivsstiftelsen    4 
     
Övriga intervjupersoner     
Näringslivstjänstemän/konsulter (1) (1) 3 3 
Styrelseordförande i näringslivsorganisation   2 2+2 
Styrelsemedlemmar  1 1 5 
Kanslichef    6 
Kommunalråd (1)  1 2 
Tidigare kommunalråd  (1)  1 
Övriga (5) (5) 1 6 
Antal intervjuer                                       (98) (8) (11) 29 50 
 

Som regel deltog vi båda vid grundintervjuerna och flertalet uppföljnings-
intervjuer. När två personer intervjuar tillsammans har de möjlighet att anta olika 
och kompletterande roller (jfr Eisenhardt, 1989). Den som intervjuar kan ha en 
mer personlig och inkännande relation till den intervjuade, medan den andre med 
ett mer distanserat förhållningssätt sköter bandspelaren, antecknar och följer upp 
frågor. Grundintervjuns syfte var att vi skulle lära känna den intervjuade personen 
bättre och den gjordes första gången vi träffade någon, som bedömdes vara eller 
ha potential att bli betydelsefull i utvecklingsprojektet, för en formell intervju. Den 
har djupintervjukaraktär och tanken var att få aktörerna att reflektera och 
verbalisera sin egen förståelse och erfarenhet. Intervjuguiden är utformad som en 
uppsättning frågor runt olika teman. Inom varje tema fick aktörerna tämligen fritt 
uttala sin mening. De uttalade sig om sin syn på samhällets situation och dess 
orsaker, på den önskvärda och mest troliga utvecklingen och om vilka medel de 
ville använda för att konkretisera sin egen framtidsvision. Guiden innehåller också 
frågor om teknik, konsumtionsmönster, arbetslöshet och arbetets mening. 
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Avslutningsvis och för att integrera tidigare teman ombads 
intervjupersonerna att uttrycka sin syn på skogen som resurs, på skogsbruk och 
skogspolitik. För att täcka detta integrerande tema var flera frågor nödvändiga. 
Svaren på dessa frågor behandlades i den fortsatta bearbetningen som en 
sammanhängande diskurs. Valet att göra skogen till tema för den integrerande 
delen av intervjun baseras på både teoretiska och praktiska argument. 
Idéhistorikern Frängsmyr (1980) har i en analys av olika förutsägelser om 
framtiden i form av utopiska scheman och visioner i den västerländska 
tanketraditionen visat att de grundläggande mönstren i idéer och idésystem kan 
återfinnas i föreställningar om hur människan bör förhålla sig till naturen och dess 
resurser. Skogen är dessutom den viktigaste naturresursen i de studerade 
kommunerna. Den utgör såväl den traditionella basen för det lokala näringslivet 
som en viktig källa för rekreation. Eftersom detta innebär att aktörerna utvecklar 
sin syn på basis av ett välkänt konkret problem antas de också säga oss något om 
mer allmänna frågor som rör den rådande situationen i kommunen och om sin syn 
på utvecklingens riktning. Ytterligare en poäng med den integrerande delen om 
skogen är att aktörerna kan antas ge mer spontana svar på frågor som inte är 
förväntade i en intervju om näringsutveckling. Denna del av grundintervjun har 
använts om underlag för den bearbetning med Perspektivisk textanalys som gjorts 
för att komma åt aktörens begrepp och syntes i form av utvecklingsföreställningar 
och därmed aktörens handlingspotential. 

Vid uppföljningsintervjuerna ombads aktörerna att beskriva handlingar och 
händelser och att ge sin personliga syn på dessa. Syftet var främst att få en bild av 
processen och samspelet mellan aktörerna. Även dessa intervjuer var öppna och 
löst strukturerade (jfr Galtung, 1970). De var uppbyggda kring olika problem-
områden även om mer specifika frågor av typen vem, när, hur ofta, hur mycket 
också förekom. Inför varje omgång uppföljningsintervjuer gick vi igenom tidigare 
intervjuer och besök, aktuella tidningsartiklar och andra dokument. Kontakt togs 
också per telefon för att vi skulle få en uppfattning om den rådande situationen 
och eventuella förändringar i aktörssammansättningen. Direkt efter varje 
intervjuomgång och medan intrycken fortfarande var färska jämförde och 
diskuterade vi sinsemellan våra intryck och gjorde noteringar i en enkel 
projektdagbok. 

Intervjuerna har med ett par undantag (två intervjupersoner har vid ett par 
tillfällen inte velat bli inspelade) bandats och flertalet har skrivits ut ordagrant. 
Utskrift av intervjuer är å ena sidan tidskrävande, å andra sidan har det bedömts 
som nödvändigt att flera gånger på nytt under processerna kunna gå igenom 
centrala intervjuer. Vad som uppfattas som särskilt signifikant och tolkningen av 
olika företeelser kan förändras över tid som en konsekvens av de erfarenheter som 
görs. Detta gäller både aktörer och forskare. 

Utskrivna intervjuer ger också möjlighet till detaljerade kontroller när olika 
redogörelser för handlingar och händelser skiljer sig åt. Vår bedömning är att dessa 
skillnader inte har sin grund i någon utbredd önskan om att dölja eller föra någon 
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bakom ljuset utan snarare handlar om att man inte minns, känner till eller gör olika 
'politiska' bedömningar. Vårt intryck är att de intervjuade personerna i regel visat 
uppriktighet och vilja att ge oss en riktig och nyanserad bild av processerna. 
 
Övriga observationsmetoder 
Vi försökte lära känna aktörerna och de studerade samhällena genom att när det 
var praktiskt möjligt delta i något styrelse- och föreningsmöte och i olika aktiviteter 
som exempelvis näringslivsdagar och studiebesök. Vidare besökte vi i anslutning 
till studierna ett tiotal företag i respektive kommun. Till detta kommer ett stort 
antal mer eller mindre informella samtal över lunch och kaffe i anslutning till 
intervjuer eller andra aktiviteter. Telefonsamtal användes, särskilt under vissa 
perioder, för att hålla regelbunden kontakt och komplettera den övriga 
informationen. Detta gäller speciellt under den inledande perioden i båda de 
longitudinella fallen och också under en fas av arbetet i Östskog när aktiviteten var 
begränsad (från senare delen av 1989 och ett år framåt). Kontakter och iakttagelser 
noterades löpande i projektdagboken. Som komplement till övriga källor följdes 
också utvecklingen i samhällena kontinuerligt via dagspress främst genom de 
lokaltidningar som bevakade respektive kommun. I Västskog samlade man 
regelmässigt alla tidningsartiklar om näringslivsarbetet i klippärmar som vi tog del 
av. 

Vi använde i samtliga fall dokument framställda inom respektive 
utvecklingsprojekt dels offentligt material som broschyrer och informationsblad, 
dels icke-offentligt som VD-brev, beslutsunderlag och protokoll. Vanligtvis visade 
aktörerna stor villighet att ge oss tillgång till de dokument som vi önskade ta del av. 
Detta gällde, som framgått, inte fullt ut den andra perioden i Östskogsfallet då vi 
inte fick tillgång till vissa dokument. Eftersom aktörerna vid de extra intervjuer vi 
då gjorde visade stor öppenhet utom beträffande namn och andra detaljer som 
kunde avslöja vilka företag som var inblandade, anser vi oss ändå ha fått en god 
bild av händelseförloppet. I senare skeden, när utfallet hade offentliggjorts eller 
sekretessen av andra skäl inte bedömdes vara lika viktig, fick vi dessutom i regel 
mer detaljerad information och så småningom (våren 2000), kopior av stiftelsens 
protokoll för åren 1990-1995. 

Kommunala protokoll från fullmäktige, kommunstyrelse och arbetsutskott 
har också haft en viss betydelse i det empiriska arbetet. Vi ville ge en beskrivning 
av formeringsprocessernas (historiska) förlopp. Det kan vara svårt att via intervjuer 
få fram exakta tidpunkter för när händelser inträffar och också ordningen mellan 
dem eftersom individer inte minns eller kanske gör medvetna eller omedvetna 
efterhandskonstruktioner. Nämnda typ av dokument gav, trots förhållandevis 
knapphändig information, möjlighet att kontrollera vissa uppgifter och bidrog till 
en säkrare tidsmässig grund särskilt för redogörelsen för de retrospektiva delarna 
av fallen. Statistiska uppgifter om befolkning och näringsliv, företagskataloger samt 
utredningar och forskningsrapporter om förhållandena i de studerade samhällena 
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är exempel på andra informationskällor som var av värde som underlag för vår 
beskrivning och analys. 
 
Strategier för att skapa mening i processinformation 
 
Många processforskare har kommenterat de svårigheter som är förbundna med 
steget från processinformation till processteori och föreslagit olika vägar för att 
hantera dessa. Langley (1999) härleder exempelvis sju allmänna och kombinerbara 
strategier som var och en avser att hantera ”the overwhelming nature of 
boundaryless, dynamic and multilevel process data by fixing attention on some 
anchor point that helps in structuring the material.” Ett annat exempel är Van de 
Ven och Poole (1995) som föreslår fyra processteoretiska grundmodeller som kan 
kombineras i specifika teorier om organisatorisk förändring. 

I avhandlingen kombineras flera olika strategier för att analysera och skapa 
mening i den omfattande informationsmängd som insamlats. Den kritiska 
realismens rekommendation om pendling mellan konkret och abstrakt forskning 
och förklaringsprocessens stegvisa uppbyggnad har redan behandlats. Den analys-
metod, Perspektivisk textanalys, som vi använder för att komma åt aktörernas 
handlingspotential, presenteras i kapitel 8 och i fortsättningen av detta avsnitt 
diskuterar vi ytterligare några strategier för att komma från processinformation till 
processteori. 
 
Processteoretiska grundmodeller  
 
I en typologi identifierar Van de Ven och Poole (1995) fyra modeller eller ideal-
typer för att förklara förändring - teleologi, dialektik, evolution och livscykel - som 
representerar helt skilda generativa mekanismer (’motorer’) och förändringscykler. 
Typologins ena dimension, förändringssätt, skiljer mellan om förändring uppstår på 
ett à priori bestämt sätt (livscykel, evolution) eller växer fram i själva processen 
(teleologi, dialektik). Det sistnämnda innebär att nya och oförutsägbara former kan 
skapas. Den andra dimensionen, förändringsenhet, skiljer mellan om processen om-
fattar en organisatorisk enhet (livscykel, teleologi) eller interaktion mellan flera 
enheter (evolution, dialektik). 

Den teleologiska modellen har som framgått en central ställning inom 
strategiområdet eftersom den stöder tanken om strategiska val5 och också betonar 
aktörers intention och målinriktning som förändringskraft. Förändringar beskrivs i 
termer av diskontinuerliga sekvenser där explicita eller implicita mål sätts, 
handlingar genomförs och medel anpassas. Teleologiska teorier kan handla om en 
individ eller grupp som genom medvetna handlingar försöker uppnå ett 

                                                      
5 Vissa författare menar att vad som skiljer forskning om strategisk ’management’ från 
andra ’managementområden just är dess fokus på strategiskt val (Mintzberg et al., 1998; 
Tsoukas & Knudsen, 2002).  

138



gemensamt mål. De kan också avse en organisation i situationer där konsensus 
råder och tillåter att de agerar som en enhet. 

I denna studie utgår vi inte från att strategier formeras genom strategiska val, 
syftet är snarare att belysa förutsättningarna för strategiska val och agentskap. 
Individer och kausala grupper (ledningsteam) och deras möjligheter att utöva 
agentskap står i fokus. Teleologiska mekanismer som den teoretiska konstruk-
tionen agentens strategiska handlingsbegrepp är därför centrala i våra förklaringar. Ju 
mer pluralistiska, komplexa och inbäddade organisationer är desto tveksammare 
blir antagandet om konsensus och vi kan därför inte anta detta. I stället handlar det 
om att undersöka om konsensus råder, i vilket avseende och vad det innebär om 
olika uppfattningar råder. Detta öppnar för de dialektiska modeller som förklarar 
förändring genom att hänvisa till maktbalansen mellan aktörer med motstridande 
eller konkurrerande mål, värderingar och intressen.  

Garud och Van de Ven (2002) förespråkar att valet av förklaringsmodell bör 
avgöras av vad som bäst passar villkoren för en viss förändringsprocess. 
Processernas strukturella inbäddning och utsträckning över tid och rum är ett 
argument för att inte à priori utesluta även mer föreskrivande modeller och vårt 
metateoretiska perspektiv ger också den möjligheten. Evolutionära modeller har 
inget utrymme för agentskap utan betonar drivkrafter som resursknapphet, 
konkurrens och omgivningsurval, men kan enligt Van de ven och Poole ha en 
kompletterande roll i förklaringarna. Livscykelmodellen som metafor för 
organisatorisk förändring antar att det finns en inneboende form, logik, kod eller 
ett program som styr förändringsprocessen. Exempelvis kan institutionella regler 
eller program kräva att aktiviteter genomförs i en föreskriven ordning.  

Ett uttalat syfte med typologin är att motorerna kan användas på ett empiriskt 
material och vara ett stöd i teoriutvecklingen vid induktiva ansatser på komplexa 
processer. Specifika teorier om organisatoriska förändringsprocesser konstrueras 
vanligen utifrån en eller flera av dessa grundmodeller och centralt är samspelet 
mellan olika mekanismer. Om dessa mekanismer klargörs erbjuder det en möjlighet 
att systematiskt utforska strategiska förändringsprocesser (Garud & Van de Ven, 
2002). 
 
Narrativ strategi 
 
Vid processtudier insamlas vanligen en omfattande informationsmängd som skall 
dokumenteras och i någon form också presenteras för läsaren. Vanligen ingår i 
processtudier en detaljerad berättelse eller fallbeskrivning, ofta som ett led i 
analyserna, men med vissa ansatser kan den utgöra en studies huvudprodukt 
(Langley, 1999). Vår ambition är att praxisnära dokumentera de handlingar, 
händelser och aktiviteter som bygger upp de studerade processerna och att 
organisera informationen i form av en fallbeskrivning. Syftet är att ordna 
processinformationen kronologiskt och tematiskt utan att allt för mycket reducera 
dess rikedom. Beskrivningen utgår inte från något förutbestämt och preciserat 
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teoretiskt raster. I stället avser vi att, utifrån vissa allmänna teoretiska utgångs-
punkter (fig. 6:6) och Burkes pentad (fig. 1:1), framställa ett skeende på ett falls 
egna villkor.  

Att införliva kontexten är en viktig poäng i processtudier samtidigt som valet 
att arbeta över flera strata gör materialet mer omfattande. När en process 
dokumenteras tenderar dessutom vissa fenomen av betydelse att vara frånvarande 
exempelvis olika samhällstrender och det som pågår i människors huvuden 
(Langley, 1999). Vårt problem innebär att de ledande aktörerna och deras 
föreställningar utgör en vital aspekt. Vi har därför använt oss av citat i 
fallbeskrivningarna och en speciell analysmetod för att komma åt deras 
föreställningsvärldar. Olika utvecklingstrender i samhället har delvis behandlats vid 
sidan av processbeskrivningarna (t ex i kap. 1 och 9).  

De gjorda observationerna kan presenteras med olika grad av bearbetning 
vilket illustreras i nedanstående flödesdiagram (Löwstedt, 1989, s 81). Vanligen 
inriktas presentationen på de sista faserna i flödet då det knappast är möjligt eller 
önskvärt att redovisa de första faserna. 

 
Alla potentiella Gjorda Beskrivningar och  Teoretiska 
observationer i observationer sammanställningar konstruktioner 
verkligheten     

          
Vårt sätt att dokumentera och beskriva processerna baseras på några centrala 

överväganden. Vi uppfattar fallbeskrivningarna som ett tidigt steg i analysen och 
som något som ger idéer till de teoretiska konstruktioner som ingår i den 
analysmodell som utvecklas (kap. 14). En aspekt är att praxisnära fallbeskrivningar 
i enlighet med ovanstående principer inte låser analysmöjligheterna i förväg utan 
tillåter öppenhet inför utveckling av teori och möjlighet att utnyttja olika teoretiska 
begrepp och perspektiv. Processtudier pågår vanligen över relativt lång tid och 
innebär därför också en utvecklingsprocess för forskaren som leder till att de idéer 
som vägleder den inledande uppläggningen av en studie kan förändras. 
Forskningsfält är stadda i ständig förändring och nya idéer, begrepp och teorier 
utvecklas som påverkar processtudier (jfr Hinings, 1997). Som framgått gäller detta 

även denna studie. Detta innebär dock inte med nödvändighet att praxisnära 
fallbeskrivningar också presenteras för läsaren i samma form. Vissa 
processforskare väljer att presentera sitt empiriska material i en starkt komprimerad 
form som ligger nära utvecklade teoretiska konstruktioner. När resultat presenteras 
i artikelform är detta nödvändigt.  

Vi har dock valt att presentera en relativt fyllig redogörelse. Ett första skäl är 
att det underlättar läsarens möjlighet att bedöma den utvecklade teorins tro-
värdighet och relevans. Noggrann informationsrapportering och presentation av 
belägg som tillåter läsaren att göra egna bedömningar och tolkningar utgör 
tillsammans med graden av noggrannhet och systematik i det empiriska arbetet en 
grund för att skapa förtroende (Eisenhardt, 1989; Pettigrew, 1997). De val, 
överväganden och tillvägagångssätt som redovisas i detta och nästa kapitel ger 
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tillsammans med tidigare behandlade teoretiska utgångspunkter läsaren underlag 
för att bedöma hur beskrivningar och teoretiska konstruktioner förhåller sig till de 
empiriska observationerna.  

Ett andra skäl är att vi uppfattar den helhetsbild av processen och individerna 
i processen som ges i fallbeskrivningen som förståelseskapande i sig. En sådan 
fallbeskrivning har kommunikativa fördelar och kan förmedla även nyanser, 
subtiliteter och tvetydigheter. För praktikern förbinder processbeskrivningarna 
dennes konkreta erfarenheter med andras. Detta ger möjlighet att bedöma om 
idéerna går att överföra till andra situationer och till reflektion och ombeskrivning 
av de egna erfarenheterna. Därigenom kan nya vägar till handling upptäckas. (jfr 
Tsoukas & Knudsen, 2002) 
 
Induktivt teoretiserande 
 
I kvalitativa studier är det betydligt vanligare att referera till Glaser och Strauss och 
deras ’grundade teori’ än att faktiskt arbeta i enlighet med deras metodologi 
(Locke, 1996). Över tid har begreppet utvecklats till en samlingsbeteckning för 
olika slags induktivt teoretiserande (Alvesson & Sköldberg, 1994; Langley, 1999). 
Grundad-teori-strategin är bäst lämpad på mikronivå och för att komma åt 
mönster och innebörder. Langley rekommenderar därför att den vid processtudier 
kombineras med andra strategier för analys och meningsskapande. 

I denna studie har den grundade teorin använts som referenspunkt i vissa 
resonemang exempelvis i diskussionen av PTA som också fungerar induktivt. När 
vi på basis av mätningarna av de individuella strategiska handlingsbegreppen 
utvecklar en typologi använder vi, som ett led i analysarbetet, en induktiv strategi 
för att finna lämpliga kategorier. Den har även inspirerat oss exempelvis när vi, på 
basis av empiriska observationer, begreppsliggör de realiserade strategierna. Vid 
induktiva slutledningar fokuseras det empiriskt åtkomliga vilket innebär att de 
enligt realistontologin bör få en mer begränsad roll eftersom de inte ger någon 
vägledning för hur man från empiriska observationer och regelbundenheter drar 
slutsatser om strukturer och mekanismer (Danermark et al., 1997). 
 
Tidsmässigt parentessättande och fallkomparation 
 
Langley (1999) presenterar tidsmässigt parentessättande som ett Giddensinspirerat 
sätt att teoretisera utifrån processinformation när underliggande drivkrafter söks. 
Analysstrategin rekommenderas vid processer som handlar om ömsesidigt 
formande, feedbackmekanismer eller flerriktad kausalitet. Den är exempelvis 
användbar för att analysera hur handling under en period leder till förändringar av 
kontexten under nästa och hur förändringarna sedan påverkar handling under 
därpå följande sekvenser. Vid tidsmässigt parentessättande struktureras 
processinformationen genom indelning i perioder. Tanken är att det inom 
perioderna råder en viss stabilitet och kontinuitet som bryts vid gränserna. 
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Arbetssättet innebär en slags upprepningsstrategi. Periodindelningen skapar inom 
ramen för ett eller ett fåtal fall jämförbara enheter som kan användas för att 
utforska teoretiska idéer.  

Vi använder ett liknande tillvägagångssätt. De två longitudinella studierna 
delades upp i vardera två huvudperioder utifrån viktiga förändringar i aktörs-
sammansättning. De fyra fall som då bildas fokuserar agentskap och strategi-
formering med tonvikt på kausala grupper och individers föreställningar, inter-
aktion och samhandling. Fallen varierar förutsättningarna i tid och rum och genom 
komparation ökar då möjligheterna att identifiera mekanismerna och de betingelser 
som gör att de aktiveras. Forskaren förbättrar sin förståelse för en tidsperiod och 
genom att spegla olika perioder inom en processtudie i varandra ökar möjlig-
heterna att upptäcka viktiga kontextuella dimensioner. Det dynamiska inslaget i 
strategiformeringen blir också tydligare. 

Ett motsvarande sätt att strukturera analyserna utnyttjas då vi gör en mer 
finfördelad indelning i faser och diskuterar processerna i relation till den 
kontextuella inbäddningen. De sociala system som mobiliseras under olika faser 
belyses liksom hur krafter utanför den kausala gruppen påverkar processen. 
Fasindelningen görs på basis av kritiska händelser med konsekvenser för 
processförloppet och inte utifrån någon föreställning om en föreskriven 
händelsesekvens. Idén är att dessa brott i flödet avslöjar mekanismer och 
strukturell påverkan.  

Flera författare med skilda metateoretiska utgångspunkter menar att 
jämförelse mellan flera fall är det rimligaste tillvägagångssättet vid forskning med 
ett begrepps- och teoriutvecklande syfte (Eisenhardt, 1989; Glaser & Strauss, 1967; 
Pettigrew, 1990; Yin, 1994). Inom realistperspektivet används jämförelser av fall 
för att belysa under vilka omständigheter olika mekanismer aktiveras och verkar. 
Likheter kan förklaras av att liknande mekanismer aktiverats under liknande 
omständigheter och skillnader förklaras med antingen olika mekanismer eller olika 
omständigheter. Tsoukas (1989, s. 555) jämför med traditionella komparativa 
fallstudier. 
 
For realists, idiographic explanatory studies shed light on the specific contingent conditions 
under which the postulated generative mechanisms combine and operate. Similarities 
between the units of analysis are explained by the generative mechanisms and the similar 
type of contingencies that have been responsible for the mechanisms' acivation. 
Differences may be due either to the operation of different generative mechanisms or the 
dissimilar contingencies within which the operation of a similar set of mechanisms has 
taken place. 
 

Det är i komparationen som avvikelser framträder och det är i reflektioner 
kring likheter och skillnader som ett första steg mot teoriutveckling sker också 
inom realistperspektivet. Genom komparation kan vi gå utöver det enskilda fallet 
och utveckla en rikare och mer nyanserad teori. Endast nödvändiga relationer och 
underliggande mekanismer uttrycker generalitet och är överförbara till andra 
sammanhang och genom att identifiera dessa ökar vi vår generella kunskap. 
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Överförbarheten av empiriska mönster och tillfälliga relationer är däremot 
kontingent och måste avgöras från fall till fall. 
 
En analysmodell som verktyg för systematiskt meningsskapande 
 
Ytterligare ett viktigt verktyg i vårt arbete med att utveckla processteori är den 
analysmodell som utvecklas (se kap. 14). I anslutning till diskussionen av modellen 
uppsummeras också några slutsatser av den hittills förda diskussionen. Den typ av 
kunskapsproduktion som vi argumenterat för vilar som framgått inte enbart på 
induktion. I stället har vi förespråkat ett arbetssätt som innebär pendling mellan 
teoretiska och empiriska arbetsmoment. Att flera olika analysstrategier behövs vid 
teoriutvecklingen är en konsekvens av problemets och processinformationens 
komplexa karaktär. 

Analysmodellen preciserar den sammanfattande föreställningen om agentskap 
i strategiformeringsprocesser figur 6:6 och har konstruerats i ett samspel mellan 
våra egna och andra forskares teoretiska konstruktioner och de empiriska 
erfarenheter som presenteras i fallbeskrivningarna. Den används tillsammans med 
övriga analysstrategier och underlättar arbetet med att hålla ordning på begrepp, 
nivåer och processer dvs. den hanterar komplexiteten. Dessutom relaterar den vårt 
arbete till tidigare kunskap och bidrar också till att meningsskapandet genomförs 
på ett systematiskt sätt.  

Modellen byggs upp av tre huvudbegrepp agent (vem), kontext (när och var) 
och strategisk process (hur och vad). De två förstnämnda begreppen omfatta vardera 
två analysnivåer och det tredje samlar informationen om processerna i teman. På 
varje analysnivå preciseras några teoretiska konstruktioner som bedöms vara 
användbara i förklaringarna. 

Strategiska formeringsprocesser drivs av individer som tillsammans bildar 
kausala grupper. En intensiv studies närhet till det studerade fenomenet gör det 
lättare att identifiera strategiska individer, definiera kausala grupper och förstå 
deras sätt att fungera tillsammans. 

Individerna antas ha förmåga att reflektera över sina handlingar, betydande 
kunskap om hur deras samhälle fungerar och potential för agentskap. Personernas 
egna redogörelser för processerna och vad de anser vara signifikanta 
omständigheter utgör, för forskaren, en möjlighet att lära och ger därmed underlag 
för beskrivning och analys av processerna. Samtidigt är det långt ifrån självklart att 
de alltid har tillräcklig kunskap om alla förhållanden som är av betydelse för 
processerna. Inte minst gäller detta när det handlar om något så komplext som 
lokal ekonomisk utveckling. Personerna ger ibland också olika redogörelser för 
samma händelseförlopp. Forskaren kan därför inte enbart förlita sig på deras 
utsagor utan de bör granskas kritiskt och jämföras med andra informationskällor. 
Det är dock alltid forskarens ansvar att välja tolkning. 

En utgångspunkt är att människor antas handla utifrån sina föreställningar, 
om de uppfattar att de villkor som ges av situationen ger dem tillräckliga skäl och 
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möjligheter. När man känner deras föreställningar om lokal utveckling har man 
också ett redskap för att förstå deras agerande. En viss persons syntes i form 
utvecklingsföreställningar uppfattar vi som ett uttryck för handlingspotential, dvs. 
tendens att handla på visst sätt. Eftersom språket är vårt främsta kognitiva 
instrument är talhandlingar och utsagor från aktörerna också nödvändiga i 
processen att komma åt föreställningarna. 

Forskarens förklaringskapacitet kan stärkas ytterligare genom att analysen 
vidgas och fördjupas till att också innefatta de samhälleliga strukturer som 
agenterna utnyttjar eller förhindras av i sina försök att utveckla strategier. 
Processerna pågår inom en rumslig och tidsmässig helhet av relationer som ytterst 
omfattar hela samhället och de är därigenom relaterade till – nödvändigt eller till-
fällig – en mängd historiska och samtida fenomen på olika analysnivåer. Det är 
knappast möjligt att i förväg avgöra vilka relationer som är signifikanta och hur 
dessa kommer att påverka strategiformeringsprocesserna. I stället måste de 
undersökas med konkreta studier. 

Hur långt bör då förklaringsambitionerna sträcka sig? I varje enskild studie är 
det varken möjligt eller nödvändigt att förklara en företeelse genom en fullständig 
rekonstruktion av den helhet som den faktiskt ingår i eller uttryckt med Bhaskars 
ord (1989, s 43): ”Although it is contingent whether we require a phenomenon to 
be understood as an aspect of totality (depending on our cognitive interest), it is 
not contingent whether it is such an aspect or not.” Varje förklaring är 
nödvändigtvis mer eller mindre ofullständig och hur långt man skall gå får avgöras 
utifrån såväl forskningsproblemet som teoretiska och praktiska omständigheter.  

144



 

 
 
 
 
 
Kapitel 8 Hur fånga det strategiska  

handlingsbegreppet? 
 
 
 
Med ställningstagandet att människan kognitivt fungerar syntetiskt följer att en 
metod krävs som möjliggör att denna syntes framträder. Huvudsyftet med detta 
kapitel är att översiktligt presentera en sådan metod – Perspektivisk textanalys 
(PTA). Vi inleder med att rekapitulera några av våra tidigare ställningstaganden och 
deras konsekvenser för valet av metod och fortsätter med att översiktligt jämföra 
PTA med några andra förekommande metoder. Därefter introducerar vi PTA och 
metodens axiomatiska grund och vi tar också upp några av metodens teoretiska 
utgångspunkter. Följande avsnitt ger en kort presentation av Pertex; det PC-system 
som implementerar PTA (en mer detaljerad redovisning ges i bilaga 2). Vi går 
sedan vidare med hur metodens resultat representeras grafiskt och ger också en 
läsanvisning till representationen. Avslutningsvis diskuteras metodens validitet och 
reliabilitet. 
 
Vilka krav skall ställas på metoden? 
 
Det som existerar och pågår i människors "mind" är inte möjligt att direkt 
observera och mentala fenomen måste därför studeras indirekt. Eftersom språk 
förmedlar information av kognitiv natur, används vanligen språket som medium 
vid studier av mentala fenomen. Genom studier av muntlig kommunikation eller 
språkliga uttryck från dokument friläggs och beskrivs exempelvis föreställnings-
världar. Även i vardagslivet använder vi dagligen språket för att dra slutsatser om 
andra människors tänkande och vanligen ifrågasätter vi inte heller våra tolkningar.  

I forskningssammanhang krävs emellertid rigorösare tillvägagångssätt. 
Forskaren måste dels välja lämpliga informationskällor (t.ex. en text), dels en 
metod för att sammanfatta och analysera den insamlade informationen. I 
föregående kapitel argumenterade vi för vårt val av informationskällor – kvalitativt 
inriktade intervjuer som spelas in på band, skrivs ut och resulterar i texter. I denna 
studie uppmärksammar vi särskilt de ledande individerna i strategiformerings-
processerna, deras handlingar och interaktion. Vi utgår från vårt perspektivs idé 

145



 

om människan som en intentionellt handlande agent med viss autonomi och antar 
att hon har en tendens att handla utifrån sitt SHB. Därmed kan föreställningarna 
ses som skäl vid förklaring av handling och agentskap. Vi har också argumenterat 
för att om man vill använda aktörernas subjektivitet i forskningen är en metod som 
reducerar forskarens inflytande på beskrivningen av aktörernas tolkningar en resurs 
i forskningsarbetet. Detta är, enligt Walsh (1995), den kognitiva forskningens mest 
väsentliga utmaning (jfr Porac & Thomas, 2002). 

Ovanstående innebär att en text bör analyseras och syntetiseras utifrån sina 
egna inneboende förutsättningar och att den använda metoden bör fungera 
induktivt. Om forskarens inflytande skall reduceras är en formell metod som 
bygger på en formalism att föredra. En sådan innebär nödvändigtvis 
bakomliggande teorier om människan, om språk och språkets funktion men den 
möjliggör en mer rigorös analys som begränsar inflytandet från forskarens 
förföreställningar och perspektiv. 

När en person läser en text tolkas den utifrån läsarens referensram. På 
motsvarande sätt präglar en persons föreställningsram och perspektiv det som 
skrivs eller sägs. Analysen av en text bör heller inte stanna vid en analys av textens 
yta (texturen) utan söka det grundläggande under de föreställningar som texterna 
uttrycker. Strukturen uttrycker något stabilt som förändras endast i begränsad 
utsträckning så länge inte nya genomgripande erfarenheter görs. Perspektivet finns 
närvarande i varje utsaga eller text som en person producerar. Detta innebär att 
textens inriktning och omfattning inte är av avgörande betydelse även om sannolikt 
vissa teman i en konkret forskningssituation är bättre än andra. 

Vi har tidigare redovisat den kritik som riktas mot den analytiska logik som 
dominerar strategiforskningen och de modeller som används för att visa hur 
människan uppfattar och får kunskap om sin omvärld. I stället tar vi fasta på 
tanken om att människan fungerar syntetiskt och att människan har syntetiserande 
förmågor som hjälper henne att skapa enhet i sina erfarenheter (Harré, 1983). Som 
alternativ föreslår vi därför i denna studie en syntetisk och handlingslogisk ansats. 
En lämplig metod bör därför kunna fånga en texts underliggande syntes som ett 
uttryck för en individs föreställningar och personliga begrepp, och därmed dennes 
handlingspotential (jfr kap. 2). 

Sammanfattningsvis leder våra ställningstaganden fram till att agenternas 
texter bör studeras med hjälp av en metod som uppfyller några centrala krav. Den 
bör fungera induktivt, ha en hög formaliseringsgrad, fånga agentens syntes i form 
av personliga begrepp och därmed den underliggande mentala strukturen. Med 
utgångspunkt i dessa krav positioneras PTA i det följande mot några vanligt 
förekommande metoder för att fånga individers meningsskapande. 
 
En positionering och jämförelse med andra metoder 
 
I figur 8:1 sammanfattas vår bedömning av några vanliga metoder för analys av 
texter med avseende på de krav som diskuterades i föregående avsnitt. Den 
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terminologi som används i litteraturen är långt ifrån enhetlig, och det är exempelvis 
möjligt att beteckna samtliga metoder i tablån som exempel på innehållsanalys. De 
används alla av forskare som försöker identifiera individers perspektiv och 
tolkningar genom att analysera språkliga uttryck. Huff (1990) ser kognitiv 
kartläggning som en form av innehållsanalys och enligt Rosengren (1981, s 11) 
täcker termen kvalitativ innehållsanalys: ”a wide range of content analyses, from 
more or less impressionistic, intuitive, and interpretive essays to systematic and 
strict content analyses carried out on the nominal scale level”. 

För att tydliggöra jämförelsen har i gjort en indelning i tolkande metoder, 
traditionell innehållsanalys, kognitiv kartläggning och perspektivisk textanalys (se 
fig. 8:1). Beteckningen innehållsanalys avser i figuren den traditionella kvantitativa 
varianten (Krippendorf, 1980) och i diskussionen av kognitiva kartläggnings-
metoder utgår vi ifrån Huffs (1990) klassificering. Under beteckningen tolkande 
metoder ryms såväl flexibla och intuitivt tolkande metoder, som mer systematiska 
tillvägagångs-sätt som till exempel den induktiva konstant komparativa analysmeto-
den (Glaser & Strauss, 1967; Lincoln & Guba, 1985). 

Vid de mer intuitiva varianterna av tolkande metod producerar forskaren, 
exempelvis med utgångspunkt i intervjuer och mot bakgrund av 
forskningsprojektets referensram, en sekundär text som ger en tolkning av den 
uppfattade essensen i den intervjuades perspektiv (Hellgren & Melin, 1993; 
Lidström-Widell, 1995; Spender, 1989). Denna typ av metod innebär ett informellt 
analyssätt med semantisk inriktning och med varierande grad av teoristyrning, 
varför forskarens medvetna och omedvetna föreställningar kommer att ha stor 
inverkan på resultatet. Enligt den konstant komparativa metoden delas texten 
systematiskt in i enheter som sedan klassificeras i syfte att upptäcka kategorier i 
data (Glaser & Strauss, 1967; Johansson Lindfors, 1989; Lincoln & Guba, 1985). 
Metoden innebär en ambition att både reducera forskarens inverkan på tolkning 
och resultat och att uttrycka helheten i en individs föreställningsvärld. Ett systema-
tiskt tillvägagångssätt och lyhördhet i förhållande till texten eftersträvas. Metoden 
bygger emellertid inte på en formalism varför forskarens inverkan endast delvis 
reduceras. Den saknar också den axiomatiska grunden att människor fungerar 
syntetiskt och att syntes föregår analys. Även om ambitionen är att upptäcka 
kategorier i data är problemet att härledda klassifikationssystem förutsätts. 
Metoden har svårigheter att hantera komplexiteten i en text varför risken är att den 
underliggande syntesen går förlorad. 

Vid den traditionella kvantitativt inriktade innehållsanalysen är det de mani-
festa och objektiva egenskaperna hos en text som står i fokus. Texten delas in i 
enheter som kvantifieras, ofta i kombination med statistisk bearbetning av 
materialet. För att garantera objektivitet måste varje steg i proceduren följa explicit 
formulerade regler och procedurer. Ett centralt antagande är att ju mer frekvent en 
lingvistisk enhet förekommer i en text desto större intresse har den för textprodu-
centen. Fördelar med denna typ av metod är det explicita och formella 
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tillvägagångssättet. Däremot är risken uppenbar att det bara blir en analys av 
textens yta och att syntesen och den underliggande strukturen inte identifieras. 
 
 
 
 

Formaliseringsgrad Analys eller syntes Textur eller struktur 

Tolkande metoder 
• Intuitiva 
• Konstant komparativa 

 
Låg 
Medel 

 
Analys 
Analys 

 
Textur 
Textur 
 

Traditionell innehållsanalys Hög Analys Textur 
 

Kognitiv kartläggning 
Gr 1 Uppmärksamhetskartor 
Gr 2 Associationskartor 
Gr 3 Kausala kartor 
Gr 4 Argumentkartor 
Gr 5 Mentala kartor 

 
Hög 
 
 
 
Låg 

 
Analys 
Analys 
Analys 
Analys 
Analys 

 
Textur 
Textur 
Textur 
Textur 
Struktur 
 

Perspektivisk textanalys Hög Analys och syntes Struktur 
 
Figur 8:1 Jämförelse av några metoder för att studera föreställningar. 
 

Den viktigaste skillnaden mellan kognitiv kartläggning och de innehållsana-
lytiska metoder som räknar och kvantitativt analyserar någon vald textenhet är att 
vid kognitiv kartläggning undersöks relationen mellan kognitiva element (Huff & 
Fletcher, 1990). Olika slags kartor förekommer, men den vanligaste typen är 
kausala kartor (Fiol & Huff, 1992; se också kap. 4). Grunddragen i en kausal karta 
är tämligen enkla. Vid kausal kartläggning (Axelrod, 1976) studeras de begrepp 
(ord) som en viss person använder i utsagor i dokument eller intervjuer och de 
kausala relationer mellan olika begrepp som uttrycks i en text. Riktningen i 
relationen brukar markeras; en positiv (+) förändring innebär att variablerna 
förändras i samma riktning och en negativ (-) att de förändras i olika riktning. De 
kausala utsagor som utgör de grundläggande elementen sammanställs därefter till 
en bild av länkar och noder, ibland aggregerade och sammanställda i olika klasser, 
exempelvis i form av en grafisk representation. Det finns många exempel på olika 
varianter av kausala kartor inom organisationsforskningen (t.ex. Bougon, Weick & 
Binkhorst, 1977; Eden, Jones & Sims, 1979; Laukkanen, 1989, 1994). 

Huff (1990) klassificerar de kognitiva kartläggningsmetoderna i följande fem 
grupper: 1. Uppmärksamhetskartor som visar uppmärksamhet, association och 
begrepps betydelse. 2. Associationskartor som uppmärksammar kategoridimen-
sioner och begreppshierarkier. 3. Kausala kartor som fokuserar kausalt resone-
rande. 4. Argumentkartor som belyser argumentering och slutsatser. 5. Kartor som 
visar mentala referensramar (”frames”, ”schemas” etc.). I den ena änden placeras 
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metoder som i likhet med den ovan behandlade innehållsanalysen inriktas mot en 
texts yta. Under dessa metoder ligger en relativt enkel kognitionsmodell. Ord och 
uppsättningar av ord räknas och relateras ibland utifrån sin placering i texten. Ofta 
förekommande ord eller textenheter tas som tecken på kognitiv betydelse. Även 
denna typ av metod innebär en relativt hög grad av formalisering. I den andra 
änden återfinns metoder som innebär låg grad av formalisering och som utgår ifrån 
mer komplicerade kognitionsmodeller. Metoderna i grupp 5 antar att texturen 
måste analyseras ytterligare för att underliggande mentala strukturer skall kunna 
identifieras. Svagheterna i den gruppen av metoder är att resultatet blir starkt 
beroende av forskarens tolkning och förföreställningar. 

En metod som uppfyller krav på formalisering, på att avtäcka en 
underliggande struktur, på att fånga syntesen i form av personliga begrepp och 
som fungerar induktivt är den Perspektiviska textanalysen – PTA – som vi 
översiktligt behandlar i återstoden av kapitlet. 
 
Perspektivisk textanalys – en introduktion 
 
PTA är en induktiv metod för att studera föreställningar och andra medvetande-
fenomen med hjälp av naturligt språk. Metoden gör det möjligt att mäta, represen-
tera och beskriva mentala processer och strukturer. PTA har utvecklats utifrån 
huvud-tesen att en syntetisk ansats, i motsats till en analytisk, bör vara utgångspunkt 
vid mätning och representation av medvetande. Viktiga teoretiska inspirations-
källor är Kants schema för syntes, Gibsons (1969; 1979) ekologiska realism och de 
delar av den moderna naturvetenskapen som behandlar komplexitet i självrefere-
rande och självorganiserande system (se t.ex. B. Bierschenk, 1993a; I. Bierschenk, 
1992a; Elstrup Rasmussen, 1994a).1 Metoden bygger på en integrerad handlings- 
och perceptionsteori och en syn på individen som en aktivt undersökande agent 
med ansvar för sina handlingar. Den är avsedd att användas på texter oberoende av 
textlängd eller texttyp. Metoden kan användas såväl för analys av en persons 
diskurs, som för analys av flera personers sammanslagna diskurser. 

När man vid analytiskt inriktad forskning genomför analyser av verbala 
yttranden, insamlade genom enkäter, intervjuer eller på annat sätt, klassificerar 
forskaren utifrån olika kriterier respondenternas svar eller utsagor. De analytiska 
modellerna har en gemensam axiomatisk grund i predikatlogiken som anses vara den 
mest grundläggande delen av modern logik (Prawitz, 1994). Beteckningen (X) 
refererar till enheterna eller objekten, dvs. vem eller vad undersökningen handlar 
om (se fig. 8:2). Uttrycket p(X) är en predikatlogisk utsaga där p (property) står för 
de egenskaper eller kvaliteter hos (X) som skall undersökas (variablerna). De olika 

                                                      
1 Dessa tankegångar finns under vår argumentation, men i vår redogörelse för metoden har 
vi, så långt det varit möjligt, avstått från att föra in deras språkbruk. Avsikten är att 
underlätta för våra läsare. Förhoppningsvis påverkar inte detta i alltför hög grad 
framställningens precision. 
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värden som enheterna har på variablerna uttrycks med (Y). Med en predikatlogisk 
utgångspunkt attribueras en variabel till ett objekt. Det är alltså vid analysen av 
underordnad betydelse vem som säger vad. En predikatlogisk modell kännetecknas 
av en enkel association av typ ”Alla svanar är vita” och där associationsfunktionen 
”är” sätter likhetstecken mellan svanar och färgen vit. Den axiomatiska grunden 
för analytiska angreppssätt har giltighet för de flesta av de textanalysmetoder som 
vi tidigare berört. Traditionella metoder är objektstyrda och kan därför endast 
utvinna fakta ur en text. Detta betyder att man utgår från uppfattningen att fakta är 
kunskap och kan likställas med vetande (Bierschenk & Bierschenk, 1993). 
 

 A priori A posteriori 
 

Analytisk 
 

P(X) Y= f(X) 

Syntetisk 
 

AaO Aa(AaO) 

 
Figur 8:2 Den axiomatiska grunden för analytisk (predikatlogisk) respektive syntetisk 
(handlingslogisk) ansats. 
 

PTA har en fundamentalt annorlunda axiomatisk bas. Den är inte predikat-
logisk utan handlingslogisk och baseras på AaO-paradigmet. Mänsklig existens 
konstitueras av att en agent (A) handlar (a) med en viss orientering (O). Den hand-
lingslogiska ansatsen bygger på den sammanhållna treenigheten mellan Agent – 
action – Objective (AaO) som innebär ett strikt beroende mellan komponenterna. 
När en person (A) handlar genom att säga (a) något till någon (O) går inte 
handlingen och det den riktas emot att lösa upp från personen och dennes 
intention med handlingen. Intentionalitet är en grundförutsättning och en del av 
den syntetiska modellen. I traditionella analytiska modeller bortses från 
intentionalitet och i den mån den tas i beaktande sker det genom inferensanta-
ganden. Paradigmet fungerar enligt ekologiska och naturliga principer. Tänks 
någon av paradigmets komponenter bort så kollapsar tillvaron (Helmersson, 1997). 
Det system som utvecklas ur AaO-axiomet är inte bara självorganiserande utan 
också självrefererande och dynamiskt, och den handlingslogiska och syntetiska 
modellen innebär att en rad begrepp som ger mening åt en företeelse eller händelse 
organiseras icke-linjärt (Elstrup Rasmussen, 1994). 

PTA är i motsats till de traditionella metoderna inriktad mot analys av vetande 
och därför görs en distinktion mellan subjekt- och objektdimensionen på samma 
gång som komplementariteten mellan subjekt och objekt betonas. Ett väsentligt 
ställningstagande är således att vetande måste förstås i termer av subjektet/agenten 
(B. Bierschenk, 1991). En central utgångspunkt i PTA är antagandet att AaO 
operationaliseras i naturligt språk och att vi, när vi talar, uttrycker vår intention och 
orientering. En talhandling innebär således att en person intentionellt producerar 
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en text och då väljer handlande subjekt (textagenter) som i texten förhåller sig till 
en omgivning (textobjektiv), och att textproducenten då med hjälp av relationerna 
textagenter och -objektiv orienterar sig mot mottagaren och förmedlar sitt vetande. 
Eftersom AaO-paradigmet finns latent i texten kan detta utnyttjas för att analysera 
texten utan att texten filtreras genom forskarens referensram. Den syntetiska 
metodens viktigaste kvalitet är att den inte är begränsad till något av forskaren 
bestämt klassifikationssystem utan att resultatet, en begreppsstruktur, är ett 
emergent uttryck för textproducentens syntes. Objektivitet görs därigenom 
beroende av subjektivitet. En analys som kan fånga subjektdimensionen – det 
perspektiv ur vilket en viss person betraktar ett fenomen – förankrar den bättre i 
verkligheten, vilket ger ökad realism (Bierschenk & Bierschenk, 1993). 
 
Språk som bärare av medvetande 
 
Språk, producerat av mänskliga varelser, uppfattas som ett naturligt fenomen och 
antas därför fungera enligt naturlagar (I. Bierschenk, 1992a). Naturligt språk 
uppfattas som en intentionell handling och framställs alltid med ett perspektiv som 
är unikt för textproducenten. På grund av skillnader i perspektiv mellan olika 
personer kan två personer som bevittnar ett händelseförlopp ha helt skilda 
föreställningar om det, trots att faktaunderlaget är exakt detsamma. Genom språket 
uttrycker vi våra tankar och åsikter, samtidigt som språket förmedlar information 
av kognitiv natur till vårt medvetande (B. Bierschenk, 1984). Språket är således inte 
bara ett kommunikationsmedel utan också det medium genom vilket människans 
medvetande får sitt uttryck. Naturligt språk är ekologiskt och det är rimligt att 
tänka sig att det har möjlighet att överföra information på ett precist, komplett och 
effektivt sätt (I. Bierschenk, 1984). En person som kan uttrycka sig fritt antas 
därför skapa information av hög validitet. 

Kärnan i den teori som grundar PTA är Kants schema för syntes. Enligt Kant 
är syntesen ett nödvändigt villkor för att människan skall ha den typ av erfarenhet 
av världen som hon har, och genom sin syntetiserande förmåga varseblir och 
ordnar människan sitt vetande om världen med startpunkt i syntes. 
 
Med syntes i dess allmännaste betydelse förstår jag en handling som består däri att olika 
föreställningar fogas till varandra och deras mångfald sammanfattas i en kunskap, syntesen 
är det som sammanför elementen till kunskaper och förenar dem till ett bestämt innehåll. 
(Kant, I., 1781, svensk översättning i Marc-Wogau, 1967, s. 375) 
 

Bierschenk och Bierschenk (1993) karakteriserar varje kognitiv mekanism 
som är en nödvändig förmedlare mellan kognitiva funktioner som kategorier2 och 
sinnesförnimmelser som ett schema. Individens vetande om världen är beroende 
både av den enskilde individens sätt att organisera sin information och av det som 
vets, dvs. den omgivande världen. Schemat fungerar i processen som en brygga 

                                                      
2 Kategorier är naturliga fenomen medan klasser alltid är artificiella.  
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mellan individens intention och beteendemässiga orientering och möjliggör upp-
byggandet av begrepp genom en syntetiseringsprocess som specificerar mångfalden 
i de uppenbarelser som en viss företeelse kan anta.  

Bierschenk (1992a) argumenterar för att en texturteori inte är tillräcklig för att 
förklara verbalt beteende utan att en sådan måste kompletteras med en 
strukturteori. Genom analys av en diskurs med PTA representeras textens struktur 
och syntetiseras textproducentens perspektiv. En text ses som uttryck för någons 
erfarenhet och kan också användas som ett sätt att göra erfarenhet för den som tar 
del av texten. Den text som produceras kring ett tema, en agents språkhandlingar, 
ses som ett uttryck för en aktivt undersökande agents syntes. Texturens roll blir att 
förse med länkarna till textens underliggande struktur. I mänskligt tänkande finns 
systematik – en inneboende logik. Människan tänker och agerar på basis av 
personliga begrepp som möjliggörs av förekomsten av ett schema – en formell 
mekanism. Strukturen kan därigenom avtäckas. Personliga begrepp är således 
syntetiska till sin natur. För att ur en text kunna utvinna dessa krävs att analys av en 
text (det empiriska) förbinds med tillämpning av en logik (det formella) om 
analysen skall kunna hållas under kontroll (B. Bierschenk, 1991). Schematism blir 
därmed ett oumbärligt metodologiskt verktyg. Forskning längs upptäcktens väg 
förutsätter en upptäcktens logik.  

 
Objektivkomponentens differentiering 
 
De AaO-kopplingar som framkommer i en text väljs i överensstämmelse med en 
viss orientering och textproducentens perspektiv finns följaktligen i det verbala 
flödet. Genom att utveckla AaO-mekanismen kan textens synpunkter upptäckas, 
differentieras och integreras. En text består av ett antal textagenter (An) som agerar 
i texten och är kopplade till olika objektiv (On). Ett algoritmiskt förfarande indelar 
en text i sin minsta beståndsdel – AaO-enheten. Handlingskomponenten (a) är 
mekanismens navelsträng och utgör basen för indelningen.  

Ett verbalt uttryck för en observation markerar alltid en textproducents 
distans till vad som uttrycks (B. Bierschenk, 1993b). Genom interaktion med 
omgivningen gör individen sina erfarenheter. Genom rörelse framåt – i fysisk 
mening eller genom en tankes (diskurs) utveckling – förändras perspektivet. 
Objektivkomponenten differentieras i fyra komponenter med olika innebörd – 
figur, grund, medel och mål. Objektivkomponentens differentiering kan relateras till 
perception och olika sinnesorgan (I. Bierschenk, 1992b). Synpunkt förknippas 
fysiskt med ögat och ögats rörelse. Synpunkten representeras i figurkomponenten och 
anger den fysiska eller abstrakta existensen av ett objekt som en handling riktas 
emot. Figuren uttrycker vad en diskurs handlar om och dess intention. Ståpunkten 
utgör "golvet" för en observation och representeras i grundkomponenten. I fysisk 
mening representerar grunden den plats från vilken observationen görs. I denna 
dras eller relateras synpunkterna till verkligheten. Grundkomponentens begrepp 
ger således en bild av orienteringen eller den mentala basen för en diskurs. 
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Hjälppunkten är i fysisk mening relaterad till handen som ibland utgör ett 
nödvändigt medel för att skifta perspektiv. I medelskomponenten uttrycks en 
metodinriktning, handlingslinje eller ett instrument som bidrar till att ett mål kan 
uppnås eller en handling stödjas. Sättpunkten uttrycker gränsen för observationen. 
Målkomponentens begrepp åskådliggör således handlingens mål och visioner. 

Vid den analys som görs i PTA avskiljs textproducentens perspektiv, från 
synpunkterna (objektivstrukturen) och representeras i separata delar av graferna 
(perspektiv på figuren, grunden, medlet respektive målet (se fig. 16:3). Begreppet 
perspektiv används här närmast med innebörden fokus, dvs. vad textproducenten 
särskilt framhåller i sin diskurs. Detta bör skiljas från perspektiv med innebörden 
personens förhållningssätt till fenomenet. Det sistnämnda uttrycks genom 
totaliteten i begreppsstrukturen. 
 
Bearbetning av text med PC-systemet Pertex 
 
PTA finns implementerat i PC-systemet Pertex som beskrivs mer detaljerat i bilaga 
2. Ingångsdata till Pertex är den ord för ord nedskrivna text som skall analyseras. 
Principiellt kan texten på texturnivå karaktäriseras som ett mönster av 
symbolsträngar som består av olika slags grafem (alfabetiska, numeriska och 
grafem för skiljetecken) och mellanrum mellan dessa. Den symboliska information 
som bärs av strängarna saknar relevans för den algoritmiska bearbetning som görs i 
datorn. Syftet med denna är att åstadkomma ett systemiskt arrangemang av AaO-
relationerna så att intentionalitet och orientering kan framträda genom lingvistiska 
variabler (B. Bierschenk, 1991). Objektivkomponentens differentiering innebär, 
som framgått, en möjlig uppdelning på fyra olika variabler (figur, grund, medel, 
mål). Vid bearbetningen uppfattas textsträngar som ett värde på en viss variabel.  

Huvuddelen av den algoritmiska bearbetningen görs automatiskt i dator. De 
matrisgenerering och gruppering med hjälp av klusteranalys. I steget mellan 
klusteranalys och grafisk representation av resultatet är forskarens roll att 
sammanfatta det prototypiska innehållet i textsträngarna i respektive kluster genom 
att benämna dem (se bil. 2). I PTA har syntesen en viktig roll, och B. Bierschenk 
(1991) gör en distinktion mellan analytiska och syntetiska begrepp3. De analytiska 
begrepp4 som blir resultatet av klustringen representerar tillstånd som specificerar 
                                                      
3 Begrepp som ett uttryck för det abstrakta innehållet i en språklig term kan skiljas både 
från termen själv och från de konkreta eller abstrakta objekt som termen betecknar eller 
appliceras på (Prawitz, 1990). Ett begrepp har både intension (mening) och extension 
(referens). Intensionen består av en uppsättning ord eller symboler medan extensionen 
består av en uppsättning abstrakta eller konkreta objekt. Om begreppet stol tas som 
exempel så kan intensionen formuleras som ”knähög struktur med ett säte och en rygg” 
(jfr. Hartman, 1967, s. 31). Begreppets extension utgörs av klassen alla befintliga, tidigare 
och kommande stolar. 
4 Analytiska begrepps intensioner består av predikat (Hartman, 1967, s. 31). Predikaten utgörs 
av de ord, t.ex. ”knähög struktur med ett säte och en rygg”, som bildar innehållet i 
intensionen. Det analytiska begreppet består således av andra analytiska begrepp som har 
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begreppsbildningsprocessen. De utgör begrepp i kanterna av planen i 
representationen (se figur 8:3). Nästa fas av arbetet inriktas på att åstadkomma en 
syntetisk konstruktion5. Syntetiska begrepp bildas när de analytiska begreppen 
syntetiseras eller transformerar tidigare syntetiska begrepp i den ordning som 
bestäms av klusterträdets hierarki. Därmed kan den intention som helheten i texten 
uttrycker fångas. Detta är möjligt tack vare att metoden bygger på ett formellt 
system som har AaO-paradigmet som axiomatisk grund. 

Den avslutande bearbetningsfasen innebär att resultatet av bearbetningen – 
en begreppslig struktur som beskriver och syntetiserar textproducentens 
förhållningssätt representeras. Metoden grundas således i en strikt formell analys 
och syntes som gör det möjligt att fånga intentionen i en text. Begreppsstrukturen 
utgör basen i forskarens tolkning i ljuset av teorier, kännedom om forskningsfältet 
och andra empiriska iakttagelser av betydelse. I vår tillämpning genom spegling av 
de enskilda agenternas föreställningsvärldar i de handlingsmönster som ger ett 
uttryck för utvecklingsprojektets strategi. Mätresultaten i form av begreppsstruk-
turer kan självfallet dessutom, på motsvarande sätt som andra typer av mätresultat, 
vara underlag för andra forskare. 
 
Representation av en agents handlingspotential och 
läsanvisning 
 
En grafiskt representerad begreppsstruktur utgör slutresultatet av bearbetningen 
med Pertex. Textbearbetningens syfte är att frilägga textproducentens syntes för att 
därigenom fånga den intentionalitet som en text uttrycker. I vår tolkning ger den 
begreppsstruktur som friläggs ett uttryck för en persons handlingspotential – de 
mentala förutsättningarna eller de gränser inom vilka en individ kan tänkas handla, 
dvs. en individs strategiska handlingsbegrepp. Därmed inte sagt att en individ handlar 
precis på detta sätt, andra förhållanden är självklart också av betydelse (jfr kap. 2). 

                                                                                                                                  
mening i sitt eget innehåll. De ord (knähög, struktur, säte etc.) som används i definitionen 
av stol har sina egna definitioner och dessa definitioner har sina definitioner etc. i en kedja 
som aldrig tar slut. Begreppen i en analytisk intension har inga verkliga relationer till 
varandra utan är integrerade som en uppsättning kinesiska askar. Följden av detta blir att de 
analytiska begreppen blir allmänna och vaga. När det prototypiska i analysens kluster 
benämns ges intensionen (meningen) av de ingående textsträngarna. 
5 De syntetiska begreppens intensioner består av formella relationer. Till skillnad mot vad som 
gäller för de analytiska intensionerna så relaterar de syntetiska intensionerna till varandra. 
(Hartman, 1967, kap. 1) Innehållet i ett syntetiskt begrepp består av termer som är relaterade 
till andra termer. Termen i sig har varken intension eller extension utan dess signifikans 
härleds ur positionen i systemet (Hartman, 1967). De syntetiska begreppen utvecklas i och 
ingår i ett system och får också sin mening från helheten i det systemet. Systemet uppstår 
ur axiom. I PTA utgör AaO-axiomet grunden för det system som utvecklas deduktivt. I 
den syntetiska konstruktion som görs i PTA transformeras och sammansmälts begrepp 
med varandra av den ordning som ges av klusterträdet. Det syntetiska begreppet får sin 
mening/ intension genom sin plats i begreppsutvecklingen.  
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Det finns olika sätt att representera analysens slutresultatet (t.ex. Bierschenk, 
& Bierschenk, 1993; Bang & Elstrup Rasmussen, 2000; Mattsson, 2001).). Det 
framställningssätt som vi har valt har formen av en rymd men skall dock inte 
uppfattas som en kub i matematisk mening (jfr fig. 16:4 som visar en komplett 
representation). Framställningssättet har två fördelar. En första är att det bevarar 
enheten i AaO-paradigmet och det beroende som finns mellan olika delar av 
representationen. Denna enhet är grundad i den schematiserande processen. (I. 
Bierschenk, 1993). En andra, och mer pragmatisk, är det är ett effektivt sätt att 
samla informationen på ett relativt begränsat utrymme.  

De begrepp och termer som redovisas i graferna bör skiljas från de begrepp 
som brukar förekomma i vetenskapliga sammanhang och som används för att 
uttrycka abstrakta egenskaper av relevans för ett visst problemområde. På dessa 
ställs större krav på av forskaren förutbestämda definitioner. De begrepp som visas 
i graferna är uppbyggda av dynamiska och abstrakta relationer med kognitivt 
bestämda gränser (B. Bierschenk, 1990). När individen gör nya erfarenheter 
integreras dessa och de personliga begreppen utvecklas.  

Den representation som visas i fig. 8:3 innehåller endast figurkomponenten 
och baseras på den text som en av aktörerna producerat exempel (se fig. 16:4). 
Varje tillstånd i kanten, de analytiska begreppen, representerar ett kluster. Länkarna 
mellan klustren som de framgår av klusterträdet, ger upphov till noder när ett 
tillstånd transformeras av det efterföljande till ett nytt syntetiskt begrepp (de 
kursive-rade begreppen i figuren). 
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Figur 8:3 Representation av begreppsstrukturen. 
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Läsanvisning 
Representationen kan läsas antingen medsols eller motsols. Om man läser motsols 
börjar läsningen längst upp till vänster i objektivkomponenten. Därefter följs 
resonemanget som det stegvis utvecklas till det slutbegrepp, agentskap, som 
sammanfattar innehållet i hela begreppskedjan. Den process som framgår av 
figuren innehåller 19 syntetiska begrepp och processen börjar med ett analytiskt 
begrepp benämnt kunskapsbaserade möjligheter och sammanfattas med begreppet 
agentskap. Alternativt startar läsningen i slutbegreppet agentskap och sedan följs 
processen medsols för att härleda hur slutbegreppet har byggts upp. Processens 
dynamik visar sig i olika delstrukturer som behandlar separata tankegångar. Exem-
pel på en delstruktur i figur 8:3 är långsiktig kunskapsuppbyggnad och mångfald 
som ger det syntetiska begreppet kompetensbreddning. 

Vi exemplifierar med hur representationen kan läsas motsols. Den avbildade 
processen pågår inom ramen för tre huvudfaser. Den första fasen sammanfattas i 
valmöjlighetsskapande. Det begreppet består i sin tur av två delfaser. Den första av 
dessa inleds med det syntetiska begreppet livschanser och innehåller en diskussion 
om den existerande situationen i lokalsamhället och också tankar om i vilken 
riktning problemens lösningar skall sökas (kunskapsstrategi, diversifiering). I en sidofas 
förstärks inriktningen med begrepp som långsiktig kunskapsuppbyggnad och 
kompetensbreddning. Den andra fasen utvecklar begreppet valmöjlighetsskapande och 
uttrycker idén om att omorientering tillsammans med kunskapskomplettering och 
sakkunskap leder till den nödvändiga kompetensuppbyggnaden. Den tredje och 
avslutande fasen pekar på behovet av förnyelse och nyskapande fram till det 
avslutande begreppet agentskap som pekar på möjligheterna att förändra förut-
sättningarna för det lokala näringslivet. 
 
Metodens trovärdighet 
 
I den tidigare diskussionen av metoden har det framgått att en utgångspunkt är att 
det finns en inneboende logik i människans tänkande; hon fungerar syntetiskt. 
Informella metoder klarar inte av att fånga den logiken eftersom den är allt för 
komplex. Detsamma gäller för traditionella innehållsanalytiska metoder och för 
t.ex. den konstant komparativa analysmetoden (Glaser & Strauss, 1967; Lincoln & 
Guba, 1987). Det tillvägagångssätt som används i dessa metoder innebär att texten 
elementariseras och därefter klassificeras elementen. Nackdelen med detta 
förfarande är att den inneboende logiken och systematiken i människans tänkande 
riskerar att gå förlorad. Det blir i stället forskarens logik som kommer att prägla 
klassificeringen. Forskarens inflytande på resultaten blir således även vid dessa 
angreppssätt problematiskt. 

PTA måste i det perspektivet ses som ett alternativ till traditionella 
tillvägagångssätt för att komma åt agenters perspektiv. Att metoden verkar 
induktivt – den fungerar i sammanhanget som en bokhållande mekanism – gör att 
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forskaren slipper de problem som förhandsbestämda klassificeringssystem innebär. 
Föreställningarna friläggs genom en algoritmisk tillämpning och rigorös analys som 
bygger på språkets inneboende logik. Alla steg som ingår i arbetet kan följas och 
göras till föremål för diskussion mellan oberoende observatörer. 

En kritisk fas i traditionella kvantitativt inriktade studier är övergången från 
den teoretiska nivån till den empiriska nivå där mätningen skall genomföras. 
Forskaren gör, utifrån sin uppfattning om fenomenet, en operationalisering av sina 
teoretiska utgångspunkter. Detta sker genom att ett mätinstrument, som kan bestå 
av ett antal frågor eller påståenden för olika dimensioner som respondenterna skall 
ta ställning till, utformas. Övergången från en teoretiskt definierad variabel till 
mätresultat inkluderar frågeställningar som berör mätningens reliabilitet och 
validitet. Antag att egenskapsdimensionen Xp skall mätas genom ett antal attribut 
(a1, a2, . . . an). För att den klassiska statistikens regler skall kunna tillämpas måste 
det vara oberoende för varje individ och testtillfälle. Forskaren har bedömt att a'na 
är relevanta i förhållande till det som ska mätas. De individer som deltar i 
mätningen skall sedan försöka bedöma vad forskaren menar med sina frågor eller 
påståenden. För att göra en värdering om instrumentet är tillförlitligt och mäter 
vad det avser att mäta måste sedan i princip ett helt batteri av tester genomföras 
(jfr Zetterberg, 1967; Hellevik, 1984). 

Validitetsproblematiken hänger samman med i vilken utsträckning data har 
relevans för det som en mätning avses ge ett uttryck för. Inom ramen för den 
traditionella hypotetisk-deduktiva forskningsansatsen kan mätningen sägas utgöra 
”mätning från begrepp”. Validitetsproblemen uppstår som en konsekvens av 
övergången från den teoretiska nivån till den empiriskt mätbara manifesta nivån. 
Det teoretiska begreppet söker sin ”mätbara verklighet”. Grundfrågan blir i detta 
sammanhang en fråga om i vilken utsträckning det som vi mäter också motsvarar 
det vi avser att mäta. 

Den validitetsproblematik som kännetecknar traditionella metoder är inte 
relevant vid mätning med PTA. Metoden fungerar nämligen induktivt och 
mätningen avser ”mätning till begrepp”. PTA har således släktskap med den 
begreppsligt-induktiva forskningsansatsen (Eneroth, 1984). Mätning med metoden 
har som syfte att uttrycka vad en person är medveten om, personens personliga 
begrepp. Intervjupersonen, inte forskaren, väljer agenter och objektiv och hur de 
är kopplade till varandra under textens progression. De väljs därför att de av 
personen anses nödvändiga för att uttrycka vad hon eller han vill uttrycka. 
Textagenter och textobjektiv är följaktligen a priori valida. Mätningen sker till 
begrepp – dvs. begreppen är empiriskt grundade i den text som personen 
framställer och därmed i hans eller hennes erfarenhet. De statistiska 
bearbetningarna som genomförs inom ramen för metoden fungerar internt på 
textmaterialet. Signifikanstesten som görs bygger enbart på texten och de Agent- 
och Objektivkopplingar som finns i denna. Den struktur som avtäcks genom 
klusterträdet är ett emergent resultat av textens inneboende dynamik. Slutsatsen 
blir att de begrepp som utgör mätningens resultat av nödvändighet är valida för det 

157



 

som metoden är avsedd att mäta, nämligen intervjupersonens föreställningsvärld 
uttryckt som personliga begrepp. 

Helmersson och Mattsson (2001) pekar på två alternativa sätt att testa den 
externa validiteten i metoden. Ett sätt ät att direkt tillfråga textproducenten om det 
begrepp som metoden gett upphov till är rimligt för honom/henne. Vi har använt 
oss av en variant i projektet genom att konfrontera intervjupersonerna med den 
uppmätta begreppsstrukturen och vår tolkning av den. En risk finns emellertid att 
personens egenintresse påverkar utfallet. Helmersson och Mattson har därför testat 
metodens validitet vid sammanläggning av texter genom att låta 18 studenter läsa 
samma text som Pertexanalysen grundas på och göra tolkningar av texten. För-
fattarna argumenterar för att dessa tolkningar tillsammans vid en Pertexanalys i allt 
väsentligt avslöjar samma sak som den Pertexanalys som direkt appliceras på texten 
och att resultaten visar klara likheter. De egenskaper som bygger upp de enskilda 
tolkningarna fångar av allt att döma in de kvaliteter som utgör textens begreppsliga 
kärna. 

Reliabiliteten i metoden garanteras av den maskinella bearbetningen. 
Kodning, matrisgenerering och klustring görs av datorn. Ekvivalenta resultat fram 
till benämningen av klustren åstadkoms av den algoritmiska textbearbetningen. 
Forskaren kommer in först i det skede av analysen när klustren skall benämnas i 
syfte att göra resultaten kommunicerbara. En fråga som kan ställas är om olika 
forskare skulle benämna klustren på samma sätt. Väsentligt i sammanhanget är att 
benämningen sker inom snäva ramar och inte kan göras godtyckligt. Precisionen i 
benämningen kan variera och synonyma benämningar är också tänkbara. 
Helmersson (1997) testade metodens reliabilitet med hjälp av studenter och fann 
att den gav tillfredsställande resultat. Vår erfarenhet från arbete med metoden tyder 
också på att begreppsutvecklingen är självkorrigerande. När exempelvis en 
benämning korrigeras för att ge bättre precision tycks benämningarna snabbt 
återgå till efterföljande begreppsutvecklingskedja (jfr bil. 2). Viktigt att framhålla är, 
att oavsett hur ett visst kluster benämns, ändras ingenting i begreppsinnehållet. 
Detta bestäms av de i klustret ingående textsträngarna och är oberoende av 
klustrets benämning. Forskaren påverkar, som framgått, varken vilka textsträngar 
som finns i klustren eller hur klustren länkas till varandra i klusterträdet. 

Metoden ger utifrån våra erfarenheter resultat som är uppenbart rimliga. I vår 
studie baseras mätningen som regel på en intervju som genomfördes vid det första 
sammanträffandet med en person. I våra två huvudfall intervjuade och samtalade 
vi senare regelbundet med våra huvudpersoner under den tid som de var aktiva i 
projekten. Analysresultaten framstår för oss som trovärdiga när vi lärt känna 
personerna bättre. 

Ett antal informella återföringsexperiment genomfördes dessutom för att 
undersöka om respektive person kände igen den bild av hans föreställningsvärld 
som analysen gav. Återföringen gick till på följande sätt. I en tablå presenterades 
fem olika sätt att tänka om utveckling. Dessa baserades på de topografiska 
representationer som framställts för olika, i forskningsprojektet undersökta 

158



personer. I tablån (jfr fig. 15:5) sammanfattades personernas förhållningssätt i ett 
antal dimensioner; perspektiv på tid och rum, förnuftssyn, syn på det framtida 
samhället, utvecklingsarbetets syfte, motsättningar och konflikter, förändrings-
potential, restriktioner och begränsningar, problem samt lösningar.  

Samtidigt som intervjupersonen framför sig hade tablån lästes en beskrivning 
av helheten i de valda personernas synsätt upp. Personen ombads att relatera sig 
själv till de olika sätten att tänka om utveckling. Dessutom uppmanades han att 
ange skillnader och likheter mellan hans synsätt och det synsätt som enligt honom 
bäst överensstämde med hans sätt att tänka. Vidare fick han uttala sig om ifall 
någon av beskrivningarna stämde in på de personer som han arbetade med inom 
ramen för utvecklingsprojektet. Med något undantag har personerna utan problem 
återfunnit den beskrivning som baserades på analysen av deras text med PTA. 
Däremot har de inte i lika stor utsträckning kunnat känna igen de personer som de 
arbetade tillsammans med. Samtliga har accepterat det resultat i form av 
beskrivning av deras föreställningsvärldar som metoden gett. Personernas 
kommentarer vid återföringsexperimenten behandlas också i samband med tolk-
ningen av deras begreppsstrukturer (se kap. 15 och 16). 
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Kapitel 9 Utvecklingsprojektens kontext 
 
 
 
I detta kapitel presenterar vi först, utifrån långtidsutredningarna, den bild av den 
ekonomiska verklighetens förändring som aktörerna möter. Därefter beskriver vi 
övergripande utvecklingen i näringar, befolkning och sysselsättning framförallt för 
den period när utvecklingsprojekten pågår. I det tredje avsnittet lyfter vi kortfattat 
fram några av de organisationer och stödformer som förser aktörerna med 
resurser. Avslutningsvis relaterar vi diskussionen i kapitlet till de projekt för lokal 
ekonomisk utveckling som är temat för de fyra följande kapitlen. 
 
De felslagna förväntningarnas decennier 
 
När aktörerna och utvecklingsprojekten placeras i sitt sammanhang i tid och rum 
kan olika perspektiv och tolkningsmodeller väljas för att belysa den ekonomiska 
utvecklingen. Med ett långsiktigt perspektiv kan det aktuella skedet karaktäriseras 
som en tid av strukturella kriser och omvandling i paritet med tidigare kris- och 
omvandlingsperioder i den ekonomiska historien (jfr Schön 2000). När vi, som 
inledning till fallbeskrivningarna, skildrar det ekonomiska skeendet från 1970-talet 
och fram till mitten av 1990-talet väljer vi dock ett annat perspektiv, nämligen det 
nationalekonomiska perspektiv som dominerar samhällsdebatten. Skälet är att vi 
vill framställa den aktuella perioden utifrån då gängse sätt att beskriva och tolka 
utvecklingen för att därigenom fånga något av tidsandan. Enligt detta perspektiv 
ges ekonomisk politik och marknadsregleringar en viktig roll i förklaringarna av 
den svaga tillväxten och obalanserna i den svenska ekonomin. Den förda politiken 
anses bidra till att försena den strukturella anpassningen och förhindra att 
marknaden allokerar resurserna effektivt. Rådande institutionella förhållanden, 
främst den stora offentliga sektorn, ifrågasätts i analyserna.  
 
Långtidsutredningarna och ekonomin 
 
De sju långtidsutredningarna (LU 80, LU 84, LU 87, LU 90, LU 92, LU 95 och 
LU 99/00) från de två senaste decennierna utgör huvudkällor för vår beskrivning. 
Långtidsutredningarna präglas, trots sin beteckning, av den aktuella situationen 
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och överblickar jämfört med det strukturella perspektivet en kortare tidsrymd – 
några decennier. De innehåller analyser av den makroekonomiska utvecklingen 
och anses spegla förändringar i synen på hur ekonomin fungerar och på den 
ekonomiska politikens uppgifter och möjligheter. Utredningarna debatteras flitigt i 
media, åberopas ofta i politiska dokument och anses påverka problembeskriv-
ningar och vägleda beslut inom både offentlig och privat sektor (Bergman, 
Heikesten & Lundgren, 1991). Utredningarna upprättas av tjänstemän på finans-
departementet, men från 1980-talet betonas deras självständighet. De framställs, 
till skillnad från andra statliga utredningar, utan fastställda direktiv från regeringen 
och tjänstemännen väljer ämnen och metoder. De bygger på ett omfattande 
utredningsmaterial, från myndigheter, forskningsinstitut, enskilda forskare och 
andra experter, som delvis presenteras löpande och i särskilda bilagor. Regering 
och riksdag kan efter en remissomgång ta ställning till utredningarna. 

Den stundtals dramatiska utvecklingen under 1900-talets sista decennier 
sätter föga förvånande sina spår även i långtidsutredningarna. Under 1980- och 
1990-talen framhåller långtidsutredningarna åtskilliga gånger omvärldens snabba 
och svårförutsebara föränderlighet och visar en skeptisk inställning till långsiktig 
planering och prognoser. Vid sidan av traditionella diskussioner av ekonomisk-
politiska mål, den svenska ekonomins obalanser, stabiliseringspolitikens 
möjligheter och teman som konkurrenskraft, produktivitet och ekonomisk tillväxt, 
får strukturella problem och institutionella förhållanden över tid allt större 
utrymme i både huvudtext och särskilda bilagor. Den turbulenta utvecklingen 
sedan 1970-talet börjar omvärderas och uppfattas som betingad av djupgående 
och långsiktiga strukturella förändringar snarare än av konjunkturella och andra 
mera tillfälliga variationer. Denna förändring är särskilt markant i LU 95 som 
exempelvis innehåller ett kapitel om nya teorier om tillväxt som pekar på tekno-
logins, kunskapens och institutionernas roll. 

När internationaliseringsproblematiken behandlas av långtidsutredningarna 
handlar det under 1980-talet vanligen om handel med varor och tjänster och 
under hela 1990-talet om den svenska ekonomins internationalisering och 
konsekvenserna av den ekonomiska integrationen inom främst EG/EU. I 
decenniets sista utredning behandlas frågorna mer integrerat med andra teman. I 
långtidsutredningarnas värld har småföretagen ingen stor roll. Den omvärdering 
av småföretagens betydelse som, med stöd i svensk och internationell forskning, 
pågår i samhället under den här tiden märks inte i långtidsutredningarna förrän 
från mitten av 1990-talet. Miljöfrågorna förekommer sporadiskt under 1980-talet. 
Under 1990-talet får miljöproblematiken starkare genomslag genom åtta särskilda 
bilagor. Flertalet utredningar behandlar också miljön i egna kapitel.  

Den offentliga sektorn är ett annat ständigt återkommande tema med 
växande utrymme, rubriker och många särskilda bilagor. LU 84 argumenterar för 
att sektorn inte borde få fortsätta att expandera och ta en ökande del av landets 
produktionsresurser i anspråk. I nästa utredning (LU 87) markeras, i ett kapitel 
med rubriken Ekonomins funktionssätt, att om de offentliga finanserna skall 
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fortsätta att saneras utan att skattetrycket tillåts öka är omprövningar nödvändiga 
och alternativa finansieringssätt och organisationsformer bör diskuteras. I därpå 
följande utredning (LU 90) behandlas den offentliga sektorn och behovet av 
reformer i ett eget kapitel och två särskilda bilagor. Under rubriken Den offentliga 
omprövningen konstaterar LU 92 (s. 386) att “flera av utredningens analyser pekar 
på behovet att ompröva de offentliga åtgärdernas utformning och roll i 
ekonomin“ och i en särskild bilaga behandlas avgiftsfinansiering. Även i LU 95 
behandlas den offentliga omställningen i ett eget kapitel och i sammanfattningen 
dominerar rubriker som anknyter till detta: Staten och incitamenten, De offentliga 
finanserna och handlingsutrymmet, De nya villkoren – internationaliseringen och 
de finansiella marknaderna och Vårda [de strukturella] reformerna. 
 
1970-talets felslagna förväntningar – basindustrin i kris 
 
I långtidsutredningarnas beskrivningar av den ekonomiska utvecklingen utgör 
efterkrigstiden och då främst 1950- och 1960-talen referenspunkten. När senare 
tids utredningar karaktäriserar Sveriges ekonomiska utveckling under den 
perioden är det som utomordentlig och unik. Tillväxttakten var hög och stabil och 
strukturomvandlingen kunde genomföras utan större problem. BNP ökade realt 
med i genomsnitt cirka 3,5 procent per år, den årliga inflationstakten var låg och 
arbetslösheten bara två procent. Investeringarna ökade i genomsnitt med fyra 
procent per år och de år underskott i bytesbalansen uppstod var de av hanterbar 
storlek. Även i övriga OECD-länder var utvecklingen under perioden gynnsam. 

Den efterföljande 25-årsperioden blir turbulent och den svenska ekonomin 
hamnar i mer eller mindre permanent obalans. Förändringarna i världsekonomin 
innebär att många vedertagna föreställningar om sambanden mellan centrala 
ekonomiska variabler och om den ekonomiska politikens möjligheter och medel 
måste omprövas. Några kritiska händelser i början av 1970-talet, som 
oljeprischocken 1973 och sammanbrottet för Bretton-Woods systemet, används i 
diskussionerna för att markera övergången till en mer problematisk ekonomisk 
utveckling i Sverige och omvärlden. Vid den internationella recessionen i mitten 
av 1970-talet blir problemen inom viktiga delar av den svenska industrin uppen-
bara. Höga råvarupriser, inflation och snabbt stigande lönekostnader i kombi-
nation med minskad efterfrågan på världsmarknaden medför att svensk industri 
tappar marknadsandelar och underskotten i bytesbalansen växer. Den kraftigt 
sjunkande lönsamheten i tillverkningsindustrin efter 1975 innebär att hela 
branscher råkar i kris. 

Den ekonomiska politik, den s.k. ”överbryggningspolitiken”, som förs kan 
inte hantera problemen utan bidrar, enligt kritikerna, snarare till att situationen 
försämras. Staten ingriper med omfattande stödprogram till varvs-, stål-, skogs- 
och gruvindustrin för att dämpa strukturförändringarnas konsekvenser och ett 
betydligt ökat statligt ägande blir ett resultat. Trots stark kritik mot 
”subventionspolitiken” stängs inte den borgerliga regeringens ”akutmottagning” 
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förrän några år in på 1980-talet. Under den här perioden inleds en politik med 
upprepade devalveringar för att förstärka konkurrenskraften och få bukt med 
underskotten i bytesbalansen. Även ”devalveringspolitiken” utsätts för stark kritik 
och i efterhand konstateras att devalveringarna inte ledde till några bestående 
framgångar (LU 1987, LU 1990).  

Den samtidigt pågående utbyggnaden av den offentliga sektorn, särskilt den 
kommunala verksamheten, bidrar tillsammans med omfattande arbetsmarknads-
politiska åtgärder till att den totala sysselsättningen kunde upprätthålls också 
under krisåren. Den offentliga sektorns utgifter stiger kraftigt på grund av krisen 
och också transfereringarna ökar samtidigt som inkomsterna minskar. Konse-
kvensen blir en snabb ökning av de statliga underskotten, som i stor utsträckning 
finansieras genom utlandsupplåning. 

”1970-talet – de felslagna förväntningarnas årtionde” är rubriken på ett 
kapitel i 1980 års långtidsutredning. Erfarenheterna från 1970-talet med den 
längsta industrikrisen sedan industrialismens genombrott bidrar till att 1980-talet 
inleds i en pessimistisk stämning. När 1984 års långtidsutredning publiceras har en 
viss omsvängning skett, men återhämtningen bedöms som bräcklig. I sin 
sammanfattning av problemen konstaterar utredningen ”att vi avlägsnat oss 
alltmer från flera av de ekonomisk-politiska målen. Full sysselsättning, stabilt 
penningvärde, hög ekonomisk tillväxt, balans i utrikesbetalningarna och balans i 
statsbudgeten” (LU 1984, s. 50). Föga anar man att decenniets fortsättning kom-
mer att präglas av efterkrigstidens längsta internationella högkonjunktur.  
 
Felslagna förväntningar igen – 1980-talets överhettning i ekonomin 
 
De två devalveringar som genomförs 1981 och 1982 ger svensk industri en 
kostnadsfördel som tillsammans med den internationella konjunkturuppgången 
gör att tillväxten skjuter fart. Den ekonomiska situationen ljusnar och 
utvecklingen innebär en temporär förbättring av den svenska ekonomin. En del 
åtgärder vidtas för att begränsa de offentliga utgifternas tillväxttakt, men 
problemen med underskotten i statsbudgeten och bytesbalansen bedöms nu inte 
längre vara lika akuta. Devalveringen 1982 följs av en politik med fast växelkurs. 

Utvecklingen på den internationella kreditmarknaden gör det allt svårare att 
via regleringar styra den inhemska kreditmarknaden. En stegvis avreglering av den 
svenska kreditmarknaden genomförs därför under 1980-talets senare del. Den 
följs av en kraftig kreditexpansion, snabbt ökande privat konsumtion och en 
uppgång på fastighetsmarknaden. Även avregleringen av valutamarknaden 
fullbordas. Slutet av 1980-talet präglas av överhettningstendenser på arbetsmark-
naden och en urholkad konkurrenskraft när löner och priser stiger snabbare än i 
övriga OECD-länder. Den låga produktivitetstillväxten innebär att BNP ökar 
relativt långsamt. Bytesbalansen börjar åter försvagas delvis som en följd av de 
svenska företagens snabbt ökande direktinvesteringar. När en internationell 
avmattning inleds 1990 har den svenska industriproduktionen redan börjat falla. 
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I inledningen av 1990-talet noterar långtidsutredningen att också 1980-talet 
utmärktes av felslagna förväntningar även om utvecklingen denna gång blev mera 
positiv än förväntat. Inom åtminstone ett område – den fulla sysselsättningen – 
lyckas Sverige internationellt sett mycket bra både under 1970- och 1980-talen. 
Arbetsmarknaden fungerar väl och ”en framgångsrik arbetsmarknadspolitik gör 
det möjligt att kombinera låga arbetslöshetsnivåer med en stabil och låg inflation” 
(LU 90b, s. 35). Några få år senare är situationen radikalt förändrad. 
 
1990-talets första hälft – kriser och lågkonjunktur  
 
De första åren av 1990-talet innebär valutaoro och återkommande spekulativa 
attacker mot den svenska kronan. Riksbanken tvingas i flera omgångar till kraftiga 
räntehöjningar för att försvara den fasta växelkursen. Internationella 
räntehöjningar och den skattereform som genomförs verkar i samma riktning 
vilket leder till att realräntorna stiger drastiskt. Statsfinanserna börjar försvagas 
redan 1990; nedgången blir både snabb och brant. Samma år inleds en kraftig 
nedgång på fastighetsmarknaden. 

Efter avregleringarna och internationaliseringen av kapitalmarknaden blir 
försvaret av den fasta växelkursen det huvudsakliga penningpolitiska medlet. Den 
socialdemokratiska regeringen har problem med att få parlamentarisk majoritet för 
sina finanspolitiska förslag och vid ett tillfälle i början av 1990 leder det till att 
regeringen avgår. Först efter återbildning och kompromisser kan åtgärder beslutas. 
Även vid ytterligare några tillfällen under 1990-talets första år lägger regeringen 
fram krispaket för att stärka de offentliga finanserna och den svenska ekonomin. 
Krispaketen, liksom regeringsdeklarationen hösten 1990 om att Sverige skall söka 
medlemskap i EG, leder till ökat förtroende för den svenska ekonomin och 
tillfälliga förbättringar. Hösten 1992 når förloppet sin kulmen när den svenska 
marginalräntan under en period höjs till 500 procent. En snabb nedgång i 
investeringar och sysselsättning samt ett stort antal konkurser följer. I november 
överges den fasta kronkursen och kronan får flyta fritt. I samband med 
försämringen av ekonomin, höga realräntor och den kraftiga nedgången på 
fastighetsmarknaden börjar krisen slå mot finansmarknaden. Konkurser inom 
fastighets- och finansbolag hotar hela det svenska banksystemet. Återigen tvingas 
staten ingripa i en bransch med problem; denna gång för att säkra det finansiella 
systemet. Betydande lån och uppköp blir nödvändiga för att dämpa den finansiella 
krisens verkningar. 

Inte sedan 1930-talets depression har Sverige råkat ut för en recession som 
är så djup som den som inleds 1990. Den bild som 1995 års långtidsutredning i 
efterhand målar av 1990-talets första hälft är mörk. Vid jämförelse med situa-
tionen i början av 1980-talet är problemen nu avsevärt större åtminstone ifråga 
om sysselsättningen och de offentliga finanserna. Arbetslösheten ökar dramatiskt 
och är på några få år uppe på den nivå som råder i omvärlden och därmed högre 
än någonsin sedan 1930-talet. 

165



På kort tid växer statsskulden som andel av BNP till 1900-talets högsta nivå. 
Konjunkturnedgången möts denna gång inte av någon ökad sysselsättning i den 
offentliga sektorn. I stället verkar det kommunala skattestopp som införs snarast i 
motsatt riktning. Samspelet mellan de strukturella reformerna – kreditmarknadens 
avreglering, avskaffandet av valutaregleringen och skattereformen – och den felak-
tiga inbördes ordningen mellan dem bidrar, enligt utredningen, till att nedgången 
blir så djup. När LU 95 publiceras är den svenska konjunkturen på väg uppåt och 
utredningens huvudbudskap är att både ekonomins tillväxt och den ekonomiska 
politikens handlingsutrymme måste öka.  

Fem år senare konstaterar LU 99/00 att Sveriges ekonomi fungerar 
väsentligt bättre än tidigare och att förutsättningarna i många avseenden är bättre 
än på länge. Trots rådande högkonjunktur med god tillväxt och fallande 
arbetslöshet finns dock, enligt utredningen, fortfarande utrymme för strukturella 
reformer som kan bidra till högre tillväxt. Omvandlingsperioden är nu över och 
ekonomin går, om den följer samma mönster som vid tidigare omvandlingar, in i 
en rationaliseringsfas som kännetecknas av mer stabila produktionsförhållanden 
och samhällsinstitutioner, ökad konkurrens och handel, rationaliseringar och 
kraftigt ökad effektivitet (jfr Schön, 2000). 
 
Förändringar i näringar, befolkning och sysselsättning 
 
Detta avsnitt beskriver den svenska närings-, befolknings- och sysselsättnings-
utvecklingen i ett längre tidsperspektiv och, något mer detaljerat, i ett kortare 
perspektiv. 
 
Det långa perspektivet 
 
Sedan industrialismens genombrott har den svenska näringsstrukturen genomgått 
förändringar som inneburit att samhället under ett sekel omvandlats från ett 
jordbruks- till ett industrisamhälle för att sedan övergå till ett tjänstesamhälle. 
Under 1930-talet övertog industrin rollen som dominerade sysselsättningssektor 
från jordbruket och industrins tillväxt fortsatte in på 1960-talet då halva 
befolkningen arbetade inom industri och byggnadsverksamhet. Tjänstesektorns 
tillväxt skedde parallellt med industrins fram till 1960-talet då industrins dominans 
bröts och tjänstesektorn blev den största näringen. I början av 1990-talet har 
tjänstesektorn lika stor andel, omkring 70 procent, av sysselsättningen som 
jordbruket hade drygt hundra år tidigare. 

En konsekvens av näringsstrukturens omvandling är förändrade 
bosättningsmönster. Industri- och tjänstesektorns expansion i kombination med 
rationaliseringar inom de agrara näringarna leder exempelvis till en omfattande 
urbanisering. 
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Figur 9:1. Andelar av sysselsättningen inom jordbruk med binäringar, industri- och      
byggnadsverksamhet samt tjänster (exkl. oavlönat hushållsarbete) 1870-1995. Fem års löpande 
medeltal. (Källa: Schön, 2000, s. 14) 
 
Det korta perspektivet 
 
Från 1970-talet fram till 1990-talets första hälft minskar den materiella 
produktionen (jordbruk-, industri- och byggnadsverksamhet) från knappt 45 
procent till drygt 30 procent av sysselsättningen samtidigt som tjänstesektorn 
växer i motsvarande omfattning. I absoluta tal är nedgången störst inom industrin. 
Under en trettioårsperiod (1965-1995) minskar antalet industriarbetare med en 
tredjedel (cirka 400 000 personer). Särskilt snabb är minskningen under 1990-
talets första hälft då omfattande rationaliseringar och nedläggningar genomförs. 
Tjänstesektorns expansion koncentreras till offentliga tjänster och kunskaps-
intensiv uppdragsverksamhet medan däremot de mer varuanknutna tjänsterna 
inom handel, transporter och kommunikationer svarar för en oförändrad andel. 
(Schön, 2000) Minskningen i den materiella sektorn är avsevärd men en ännu 
större förändring sker för gruppen kvinnor sysselsatta med oavlönat husligt arbete 
utanför den reguljära arbetsmarknaden. Den gruppen mer än halveras mellan 1970 
och 1990 (motsvarar en minskning med drygt 500 000 kvinnor). Det finns ett 
starkt samband mellan kvinnornas ökade förvärvsarbete och utbyggnaden av den 
offentliga sektorn. 

Tjänstesektorns utveckling kan indelas i två olika skeden. Under det första 
skedet förklaras tjänstesektorns expansion i huvudsak av den offentliga sektorns 
utbyggnad. Den offentliga sektorns andel av sysselsättningen fortsätter att öka 
under 1970-talet och några år in på 1980-talet då tillväxten bromsas upp på en 
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tämligen oförändrad nivå. Den expansion som senare sker inom den privata 
tjänstesektorn förklaras till en del av att offentlig verksamhet överförs till den 
privata sektorn. 

Under efterkrigstidens första decennier växer befolkningen i de flesta 
tätorter och industriorterna hör till de mest expansiva. De geografiska föränd-
ringarna är också relativt omfattande. Industrikrisen under 1970-talet tillsammans 
med en “gröna vågen-trend“ förändrar detta mönster och befolkningen i många 
industri- och bruksorter minskar kraftigt. Den koncentration av sysselsättning och 
befolkning som följer av omvandlingen inom övriga sektorer motverkas dock av 
den offentliga sektorns expansion. Geografiskt sker förändringarna därigenom i 
långsammare takt. En stabil trend under perioden är att befolkningen växer i 
storstäder, universitetsorter och flertalet regionala centra medan traditionella 
industriorter och de områden som har liten befolkning minskar. (SOU 2000:87) 
 
Dynamiken och dess regionala variation 
 
Två av de senaste decenniernas mer betydande förändringar är den kraftiga 
tillväxten av tjänstenäringarna och småföretagens ökade betydelse för att skapa 
nya arbetstillfällen. Förändringarna, som har sin grund i de omvandlingskrafter 
som flera gånger berörts och deras regionala variation, är temat i detta avsnitt. 
Davidsson et al. (1994, 1996) belyser dynamiken i det svenska näringslivet i två 
studier som tidsmässigt sammanfaller med de lokala utvecklingsprojekt som 
behandlas i kommande kapitel. Dynamiken analyseras utifrån nyetableringar, 
nedläggningar, expansioner och kontraktioner i privat kommersiell verksamhet 
och de små och nya företagens villkor uppmärksammas särskilt.  

Vissa övergripande mönster i utvecklingen – att tjänstesektorn växer, att det 
genomsnittliga antalet anställda per arbetsställe minskar i alla sektorer och att 
småföretagens betydelse som sysselsättningsskapare ökar – är desamma under 
både hög- och lågkonjunkturåren (Davidsson et al. 1996). Nyföretagandet följer 
nära konjunkturförloppet medan företagskonkurserna visar ett annat mönster. 
Fram till högkonjunkturens topp 1990 ökar antalet nya företag relativt snabbt. I 
nästa fas, under den extrema lågkonjunkturen, sjunker nyföretagandet till samma 
nivå som i mitten av 1980-talet. Det neråtgående förloppet bryts under nästa 
konjunkturuppgång och under 1994 är ökningen kraftig. Från en tidigare stabil 
nivå mer än tredubblas antalet företagskonkurser under 1991 och 1992. Därefter 
närmar de sig åter de förhållanden som rådde tidigare. 

Den andra hälften av 1980-talet kännetecknas, enligt Davidsson et al., 1994, 
av en stark nettotillväxt i både antal arbetstillfällen och antal sysselsatta. Bakom 
nettosiffrorna döljer sig avsevärt större bruttoförändringar. Närmare 1,5 miljoner 
nya arbetstillfällen tillkommer genom nyetableringar och expansion i befintliga 
enheter medan knappt 1.3 miljoner försvinner genom nedläggningar och 
kontraktioner. Småföretagen, fristående företag med färre än 200 anställda, har ett 
positivt sysselsättningsnetto i samtliga näringsgrenar och en mer positiv 
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sysselsättningsutveckling än storföretagen. Småföretagen svarar för 50 procent av 
sysselsättningens brutto- och 70 procent av dess nettotillskott. Merparten av 
sysselsättningstillväxten (2/3) sker genom expansion i befintliga företag, medan 
nya företag svarar för en mindre del (1/3). Tjänstesektorns expansion innebär att 
åtta av tio arbetstillfällen av nettotillskottet inom småföretagssektorn skapas av 
tjänsteföretag. Uppföljningsstudien (1996) visar som förväntat, att dynamikens 
plussida (nyetablerings- och expansionstalen) dämpas under lågkonjunkturåren 
och i stället ökar nedläggnings- och kontraktionstalen. Genom storföretagens 
kontraktion försvinner ett betydligt större antal arbetstillfällen än de som 
tillkommer genom deras expansion. Småföretagens nedgång kommer senare än 
storföretagens och den blir inte heller lika djup. Dessutom vänder småföretagens 
utveckling uppåt snabbare och tidigare i konjunkturuppgången.  

Den regionala variationen i näringslivsdynamik visar en mycket komplex bild 
(Davidsson et al. 1994, 1996). Det är svårt att fastslå generellt hög- eller 
lågdynamiska regioner eftersom den uppmätta dynamiken varierar för olika 
indikatorer på dynamik. Variationen mellan regioner med likartade förutsättningar 
antyder möjligheter att genom agentskap och politiska åtgärder aktivt påverka 
utvecklingen. Trots ovanstående reservationer pekar studierna ändå på 
systematiska skillnader och mönster som är relativt stabila över både hög- och 
lågkonjunkturen. En slutsats som kan dras av studierna är att nyföretagandet är 
starkt beroende av regionens karaktär med avseende på näringslivs-
sammansättning och befolkning och att mönstret är likartat över konjunktur-
växlingarna.  

De regioner som har den svagaste respektive starkaste tillväxten är, med 
vissa undantag, desamma under både hög- och lågkonjunktur. Regioner med 
många storföretag inom tillverkning, inte minst de som har bruksortskaraktär, har 
lågt nyföretagande under lågkonjunkturen även om det också inom denna grupp 
finns undantag från det generella mönstret. Storstäder och universitetsorter klarar 
sig förhållandevis bra även under lågkonjunkturen medan mönstret för perifera 
regioner varierar. I regionerna finns skillnader både i förmågan att få till stånd nya 
företag och att få företagen att överleva. Exempelvis har några glesbygdsregioner i 
Norrlands inland höga brutto- men låga nettotal för nyföretagande medan vissa 
regioner vid Norrlandskusten har höga nettotal. 

Uppenbarligen skiljer sig de regionala mönstren för olika sektorer under 
både hög- och lågkonjunktur. Professionella tjänster växer i regioner med 
forskning och högre utbildning. Regioner som domineras av traditionell småskalig 
tillverkning har högt nyföretagande inom denna sektor medan mönstret i de 
perifera regionerna är mer splittrat.  
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Resurser för företags- och näringsutveckling 
 
I det svenska samhället finns en mängd olika organisationer som erbjuder resurser 
som kan användas för att utveckla företag och näringar. De flesta och 
resursstarkaste av dem är statliga men vid deras sida verkar också organisationer 
med andra huvudmän (se tabell 9:1). Aktörerna i de lokala utvecklingsprojekt som 
behandlas i följande kapitel utnyttjar organisationernas resurser i sitt arbete. De 
organisationer som de studerade aktörerna skapar kan inplaceras i tabellens högra 
kolumn. Tabellen är på intet sätt fullständig. Intresseorganisationer som fackföre-
ningar och arbetsgivarorganisationer, liksom de trygghetsråd som de bildat för att 
stödja arbetslösa medlemmar, ingår inte och det gör inte heller banker och kon-
sultföretag. 
 
Tabell 9:1 Centrala, regionala och lokala organisationer 
(S= helt eller delvis statlig organisation) (Källa: SOU 1996:69, s. 113 f.) 

 
Fortsättningsvis redovisas några av de resurser som förmedlas via närings-, 

regional- och arbetsmarknadspolitiken för att möta de problem som strukturom-
vandlingen skapar. De arbetsmarknadspolitiska stöden syftar primärt till att stödja 
arbetslösa personer, men kan också innebära positiva konsekvenser för företag. 
Närings- och regionalpolitiken är däremot mer inriktad mot att stödja företags 
utveckling. Företagsstödutredningen uppskattar nettokostnaderna för stöden 
1994/95 till drygt sex miljarder kronor (SOU 1996:69). Merparten (3,9 mdkr) 
hänförs till arbetsmarknadspolitikens område och ett inte fullt hälften så stort 
belopp (1,7 mdkr) till regionalpolitiken. Det näringspolitiska stödet svarar för det 
minsta beloppet (500 mdkr). Antalet stödformer har ökat över tid när nya har 
tillkommit och färre avvecklats. Omkring 140 olika stödformer uppskattas vara 
riktade till nya och små företag (Lundström, Boter, Kjellberg & Öhman, 1998). 

Centrala  
 

Regionala  Lokala  

NUTEK (S) 
Industrikredit 

Almi Företagspartner  
dotterbolagen (S) 

Arbetsförmedlingen (S) 
Nyföretagarcentra 

Exportkreditnämnden (S) Länsarbetsnämnden (S) Kommunala näringslivsorgan 
Exportrådet (S) Exportcentra (S) Kooperativa utvecklingscentra 
Glesbygdsverket (S) 
Svenska Uppfinnareföreningen 

Industriella Utvecklingscentra 
Norrlandsfonden (S) 

Sammanslutningar till 
 stöd för företagande 

Stiftelsen Svenska Jobs and 
Society 
Svenska EU Programkontoret (S)

Länsstyrelserna (S) 
Teknikbrostiftelser 
Universitet, högskolor (S) 

Svenska Uppfinnareföreningen,  
 Representanter 

 Produktråd 
Euro Info Centres (S) 

 

 Regionala riskkapitalbolag  
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Under 1990-talet genomförs en viss EU-anpassning av det svenska 
stödsystemet och tillgången till EG: s strukturfonder förändrar nu delvis 
förutsättningarna. EU kräver att bidrag från strukturfonderna skall kompletteras 
med lika stora nationella bidrag och en större del av landet berörs av EU: s 
målområden än av det svenska regionalpolitiska stödet. EU:s medel har under den 
period som utvecklingsprojekten studeras marginell betydelse och ges därför ett 
begränsat utrymme i den fortsatta framställningen.  
 

Näringspolitiska stöd 
 
Den statliga näringspolitiken syftar till att främja näringslivets utveckling genom 
att ge goda villkor för företag att investera och expandera. Både politikens fokus 
och dess medel har varierat över tid. En aktiv industripolitik, för att både 
påskynda strukturförändringarna och att finna socialt acceptabla former för dem, 
började diskuteras under 1960-talet. Flera organisationer som Industrideparte-
mentet, Styrelsen för teknisk utveckling (STU) och Statens Industriverk (SIND) 
byggdes upp under den här perioden. 
 
Tabell 9:2  Näringspolitiska stöd.  
(Källa: SOU 1996:69, s. 50) 
 
 Stöd till nya och små och medelstora företag (Almi) 
 Nyföretagarlån (Almi) 
 Lånefinansiering (Almi) 
 Företagarlån till kvinnor (Almi) 
 Långfristiga lån från AB Industrikredit  
 Stöd till teknikutveckling 
 Stöd till teknikbaserad affärsutveckling (NUTEK) 
 Stöd till forskning och utveckling (NUTEK) 
 Projektfinansiering (Industrifonden) 
 Lån och bidrag från Stiftelsen Innovationscentrum 
 Lån från Svensk-Norsk Industrifond 
 Bidrag från Produktråd 
Stöd till export 
 Exportkrediter från Exportkreditnämnden 
 Kreditgarantier från AB Svensk Exportkredit 
 

1970-talets strukturkris inleder en period med omfattande insatser i enskilda 
företag och branscher, men fram till dess förekom företagsstöd i mycket 
begränsad omfattning. Insatserna kulminerar mot mitten av 1980-talet när 
nettokostnaderna för industristödet uppgår till 12 miljarder kronor per år. 
Därefter drar staten ned på de defensiva och extraordinära företags- och 
branschstöden. Under samma period ökar även stöden såväl till forskning och 
utveckling, som till export och regional utveckling. (SOU 1996:69)  
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Det vidare begreppet näringspolitik, som avser både industri- och tjänste-
sektorn, införs i 1987 års näringspolitiska proposition och det sena 1980- och 
1990-talets näringspolitiska åtgärder omfattar avregleringar, avskaffande av 
subventioner och förändrad konkurrenslagstiftning. Företagsstöden kritiseras, 
flera utredningar genomförs och många existerande stödorganisationer förändras. 
STU:s och SIND:s verksamhet överförs 1991 till det nybildade Närings- och 
Teknikutvecklingsverket (NUTEK), som blir central myndighet för regional-
politiken. De regionala utvecklingsfonderna ersätts 1994 av regionala utvecklings-
bolag – Almi Företagspartner AB. I mitten av 1990-talet anges som mål för 
näringspolitiken att få igång en uthållig tillväxt och som medel framhålls nu de 
institutionella ramar som påverkar ekonomins spelregler som exempelvis kompe-
tensutveckling och stöd till nyföretagande. (Prop. 94/95:100 Bil 13) 

Tabell 9:2 visar finansiella näringspolitiska stöd till nya respektive små- och 
medelstora företag, teknikutveckling och export. Förutom finansiella stöd handhar 
organisationerna också icke-finansiella stöd som information, rådgivning och 
kunskapsförmedling. Ett exempel på stöd till teknikutveckling är de produktråd 
som inrättats i varje län för att granska och bedöma tekniska idéer och som kan ge 
finansiellt stöd och också råd till uppfinnare och innovatörer. Speciella insatser 
görs även för vissa grupper, exempelvis införs 1994 företagarlån till kvinnor och 
NUTEK startar också ett affärsrådgivningsprojekt riktat till samma grupp. 
 
Regionalpolitiska stöd 
 
Regionalpolitik syftar till att skapa likvärdiga förutsättningar för utvecklingen i 
olika delar av ett land. Den svenska regionalpolitiken har utvecklats till en mer 
allmän regional välfärdspolitik som avser att ge människor likvärdiga 
levnadsvillkor och tillgång till arbete, service och god miljö oavsett var de bor i 
landet. Regionalpolitikens mål har sedan länge varit ungefär desamma och det har 
också rått politisk enighet om dem; medlen däremot har varit mer omstridda 
(Back & Eriksson, 1988, Aldskogius, 1991). En orsak är att det har varit svårt att 
utvärdera de medel som används eftersom det ofta saknas en enkel och tydlig 
koppling mellan åtgärd och resultat (SOU 2000:87). 

I debatt och utredningar används numera ofta begreppsparet den ”stora” 
och den ”lilla” regionalpolitiken. Den lilla eller formella regionalpolitiken har en 
jämförelsevis begränsad omfattning och avser företagsstöd och regionala 
utvecklingsmedel i några särskilt angivna regioner. Med den stora regionalpolitiken 
menas den generella statliga politiken inom andra politikområden som utbildning, 
arbetsmarknad och kommunikationer. I och med att regionalpolitikens 
tyngdpunkt förskjutits mot att skapa utvecklingsförutsättningar för näringslivet i 
de prioriterade områdena ökar den stora regionalpolitikens betydelse, till detta 
kommer att den rör betydligt större ekonomiska belopp. (jfr SOU 1996:69; SOU 
2000:87) I detta avsnitt behandlas dock främst den formella regionalpolitiken. 
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Den moderna statliga regionalpolitikens tillkomst brukar dateras till 1965. 
Från början kallades den lokaliseringspolitik och avsikten är främst att 
modernisera näringslivet i norra Sveriges inland genom att påverka industrin att 
lokalisera sig dit. Lokaliserings-, transport- och sysselsättningsstöd är de medel 
som användes. Över tid förändras regionalpolitiken mot att fokusera åtgärder som 
påverkar företagen indirekt. Några exempel är att skapa kreativa miljöer, höja 
utbildningsnivåer och stimulera samverkan mellan företag. Andra tendenser är att 
statliga organisationer i ökad utsträckning agerar tillsammans med andra nationella 
regionala och lokala organisationer och att regionalt och lokalt utvecklingsarbete 
blir vanligt i alla delar av landet. Regionalpolitiska dokument från 1990-talet 
markerar också starkare än tidigare målet ekonomisk tillväxt. (jfr Aldskogius, 1991; 
SOU 1996:69; SOU 2000:87) Under 1970- och 1980-talet bidrar en expansiv 
offentlig sektor till ökad stabilitet även i utflyttningsregioner. Under 1990-talet 
däremot bidrar den offentliga sektorn, genom de budgetsaneringar och 
avregleringar som den ekonomiska utvecklingen anses tvinga fram, snarare till 
ökade regionala skillnader (SOU 2000:87). 

Under 1970-talet präglas politiken av tron på möjligheten att genom 
planering styra utvecklingen. Ortsklassificeringssystemet och utlokalisering av 
statliga myndigheter till s.k. primära centra är exempel på den tidens 
regionalpolitiska metoder. Lokalisering av statlig verksamhet används även senare 
som regionalpolitiskt medel men inte i samma omfattning som under den här 
perioden. I 1970-talskrisens spår förändras de regionalpolitiska perspektiven; en 
decentraliseringstrend inleds och mobilisering av regionala resurser kommer i 
förgrunden. I mitten av 1980-talet betonar den aktuella regionalpolitiska 
utredningen begrepp som regional kompetensutveckling som skall bidra till att 
gynnsamma näringsmiljöer skapas men också särskilda “paket“ för utsatta 
regioner. (Back & Eriksson, 1988) Den expanderande privata tjänstesektorn 
tilldrar sig ökat intresse och några statliga myndigheter börjar under 80-talet verka 
för att få privata tjänstföretag i Stor-Stockholm att nyetablera, flytta eller knoppa 
av företag och enheter till stödområdena eller s.k. stödjepunkter (NUTEK R 
1993:52).  

Ett led i regionalpolitiken är att definiera och avgränsa geografiska områden i 
syfte att styra politiska insatser och att påverka offentliga och privata aktörer att 
göra utvecklingsinsatser i dessa områden. Såväl områdesbeteckningarna som de 
prioriterade områdena varierar något över tid och med stödform (Aldskogius, 
1991; SOU 1996:69). Från 1990 gäller en indelning i stödområde 1 respektive 2. 
Dessutom finns möjlighet för regeringen att tillfälligt placera in en kommun i 
stödområde. Stödvillkoren har som regel varit förmånligast i Norrlands inland 
(stödområde 1) och minst förmånliga i det tillfälliga stödområdet. I stödområde 2 
ingår några andra delar av Norrland och vissa kommuner i mellersta Sverige. 
Tillfälliga stödområden finns i Norrlands kustland, Bergslagen och delar av 
Götaland. Transportstödet, EU:s stöd och landsbygdsstödet är avsedda för delvis 
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andra områden. Östskog ingår i stödområde 1 och Västskog i det tillfälliga 
stödområdet. 
 
Tabell 9:3 Regionalpolitiska stöd (Källa: SOU 1996:68. s.71) 
 
Lokaliseringsbidrag (NUTEK) 
Lokaliseringslån (NUTEK, länsstyrelserna) 
 Regionala utvecklingsinsatser (länsanslaget) 
 lokaliseringsbidrag 
 utvecklingsbidrag 
 landsbygdsstöd   
 stöd till kommersiell service 
 regional projektverksamhet 
Nedsättning av sociala avgifter 
  Sysselsättningsbidrag 
  Transportstöd 
  Särskilda åtgärder för regional utveckling och tillväxt 
 

Tabell 9:3 visar de viktigaste regionalpolitiska stöden. Lokaliseringsstödet 
omfattar både lån och bidrag och ges i samband med investeringar i byggnader 
och maskiner. Normalt krävs en ökning av sysselsättningen för att stöd skall 
lämnas. Utvecklingsbidrag ges till mjuka investeringar exempelvis i 
marknadsföring, produktutveckling och utbildning. Sysselsättningsbidrag ges i 
efterhand till företag som ökar antal sysselsatta och är viktigt vid nystart av 
företag. Det tidigare glesbygdsstödet ersätts 1994 av ett bredare stöd, 
landsbygdsstödet, som kan ges till både hårda och mjuka investeringar. Alla dessa 
stöd är inriktade på tillväxt men det finns också i tabellen ett par stöd till den 
löpande driften, nämligen nedsättning av arbetsgivaravgifter och transportstöd. 
Länsstyrelserna förfogar över medel för projektverksamhet som, ofta inom ramen 
för större program, kan användas för exempelvis utredningar, försöksverksamhet 
och informationsinsatser. 

Ett konkret exempel på ett regionalpolitiskt medel som får konsekvenser för 
det lokala näringsutvecklingsarbetet i både Västskog och Östskog är de ovan 
berörda insatserna för att utlokalisera tjänsteföretag från Stor-Stockholm. Till att 
börja med visar företagen inget större intresse för möjligheterna, men några år in 
på 1990-talet ökade intresset och fram till våren 1994 etablerar ett drygt hundratal 
företag verksamhet utanför Stockholm. Företag som söker sig till något av 
stödområdena kan erhålla bidrag som i princip skall täcka de extra kostnader som 
uppkommer vid etableringen. Det medel som främst används är 
utvecklingsbidrag, men företagen har även tillgång till gängse stödformer (t.ex. 
lokaliseringsstöd, sysselsättnings- och utbildningsbidrag, rekryteringsstöd och 
sänkta sociala avgifter). (NUTEK R 1993:52) 
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Arbetsmarknadspolitiska stöd 
 
Arbetsmarknadspolitikens huvuduppgifter är att öka flexibiliteten på 
arbetsmarknaden, bryta de obalanser som uppstår på delmarknader och förebygga 
att människor slås ut från arbetslivet. Den administrativa organisation som 
hanterar insatserna är betydligt större och mer decentraliserad än motsvarande 
organisation för de tidigare behandlade stöden. De arbetsmarknadspolitiska 
stöden syftar till att stärka enskilda personers ställning på arbetsmarknaden men 
vissa av dem kan också innebära ekonomiska fördelar för företag. De viktigaste av 
de sistnämnda visas i tabell 9:4. 
 
Tabell 9:4 Arbetsmarknadspolitiska stöd (Källa: SOU 1996:69 s. 87) 
 
* Generellt och riktat anställningsstöd (GAS och RAS) 
* Rekryteringsstöd 
* Bidrag till utbildning i företag 
* Utbildningsvikariat 
* Bidrag till arbetslösa som startar eget 
* Beredskapsarbete 
* Insatser av icke traditionellt slag 
* Lönebidrag 
* Bidrag till arbetshjälpmedel, näringshjälp mm 
* Arbetslivsutveckling (ALU) 
* Arbetsplatsintroduktion 
 

Åtgärderna skall exempelvis ge de aktuella personerna utbildning och 
praktik, få arbetsgivaren att anställa någon som annars inte skulle ha anställts 
(rekryteringsstöd, lönebidrag etc.) eller få till stånd arbete som annars inte skulle 
ha blivit utfört (arbetslivsutveckling, starta eget). Starta eget-bidrag, som ges till 
arbetslösa normalt under högst sex månader, har funnits sedan 1985. De första 
åren deltog drygt 2000 personer per år men under 1990-talets lågkonjunktur ökade 
omfattningen kraftigt och i mitten av 1990-talet deltog 20 000 personer (Lund-
ström et. al., 1998). 
 
Från den stora till den lilla scenen 
 
Kapitlet har översiktligt skildrat utvecklingen av näringar, befolkning och 
sysselsättning under perioden 1975-1995 (1900-talets sista decennier) på den 
nationella scenen. Dessutom har vi behandlat några institutionella förutsättningar 
för aktörernas handlingar. Den tidsperiod som behandlas i detta arbete 
kännetecknas av omvandling och omfattande förnyelse. Sådana perioder har 
historiskt präglats av dynamik i företagsbeståndet med avveckling, omvandling 
och utveckling. Nya drivkrafter utsätter tidigare dominerande näringar för ett 
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starkt omvandlingstryck och ger också nya möjligheter till företagande. Enligt 
ekonomisk teori är ett dynamiskt näringsliv en förutsättning för en positiv 
ekonomisk utveckling. För enskilda, företag och regioner är det positiva 
sambandet inte lika uppenbart. Avveckling av företag och verksamheter kan bidra 
till utslagning av individer och drabbar vissa regioner negativt samtidigt som 
förnyelsen i huvudsak sker i andra regioner. Omvandling är därför också 
förbunden med spänningar, osäkerhet och oro. 

Omvandlingen inverkar på de långsiktiga regionala och lokala processer som 
påverkar den lokala befolknings-, närings- och sysselsättningsutvecklingen. Den 
lokala utvecklingen sker i ett komplext samspel mellan förhållanden som – lokala 
marknadens storlek, infrastruktur, näringssammansättning, social ekonomi, lokal 
företagartradition, livsformer – och mera dynamiskt verkande faktorer som 
näringslivsklimat och lokalt företagareklimat (jfr Gabrielsson & Paulsson, 1985; 
SOU 2000:87). Flera studier visar också att utvecklingen skiljer sig i regioner med 
lika förutsättningar (Davidsson et al. 1994, 1996; Holm & Pitkänen, 2000), vilket 
tyder på att det finns utrymme för att aktivt påverka utvecklingen. Agentskaps-
tanken och möjligheterna för enskilda och grupper att genom organiserad hand-
ling inverka på utvecklingen är, som framgått, en bärande tanke i avhandlingen. 
Redan förstudien demonstrerar att två kommuner som i strukturellt avseende är 
mycket lika följer helt olika strategier för att utveckla det lokala näringslivet och att 
skillnaderna i strategierna till en del gick att återföra till de dominerande aktörerna 
och deras föreställningar om den lokala utvecklingen. 

I följande fyra kapitel visar vi hur förändringarna griper in i den ”lilla” 
scenen och ger två exempel på kommuner där lokala aktörer försöker möta 
framtiden genom projekt för lokal ekonomisk utveckling. Studierna behandlar, 
longitudinellt och praxisnära, människor, handlingar och händelser i utvecklings-
projekten. Beskrivningarna är indelade i två perioder där skiljelinjen mellan dem 
ges av viktiga förändringar i aktörssammansättningen. Fallet Västskog behandlar 
perioderna 1983-89 respektive 1990-1996 och fallet Östskog 1986-1989 respektive 
1990-1995. Utvecklingsprojektens första period pågår under en allmän högkon-
junktur och större delen av den andra perioden under en djup lågkonjunktur. 
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Kapitel 10 Västskog – den första perioden 
 
 
 
Gemensamt för de utvecklingsprojekt som behandlas i detta och kommande 
kapitel är att de syftar till att genom egna initiativ och utveckling av småföretag-
samhet vända utvecklingen och att stora förhoppningar ställs på dem. Arbetet i 
båda projekten uppmärksammas också nationellt och betraktas av många som 
mönster för lokal ekonomisk utveckling. Projektet i Västskog uppmärksammas 
framförallt under första perioden. Sedan det pågått några få år kan man i en skrift 
läsa: 
 
Idag spirar en försiktig optimism i Västskog. Småföretagandet står i centrum. Att 
storföretagen eller industridepartementet skall rädda Västskog är det inte många som ens 
hoppas på. Alltfler i Västskog har förstått att bygdens framtid står och faller med de egna 
initiativen. Skall utvecklingen bli gynnsam krävs en sammanhållning och en initiativförmåga 
utöver den vanliga. Västskogs problem är inte lösta, men det är ingen överdrift att nu tala 
om att man är ett gott stycke på väg. (1987) 
 

Fortsättningsvis beskriver vi utvecklingsprojektets första period. Vi börjar 
med en kort tillbakablick över arenan i Västskog och situationen i början av 1980-
talet när projektet initieras. Därefter beskriver vi organiseringen och de nya 
organisationer som blir ett resultat. Vi diskuterar också den intenderade strategin 
och de aktiviteter som bedrivs inom utvecklingsprojektet. Avslutningsvis dis-
kuterar vi hur situationen i Västskog i slutet av perioden uppfattas av de strategiska 
aktörerna.  
 
Prolog: Scenen och dess framväxt 
 
Den industriella traditionen i Västskog växer fram med skogsresurser som bas och 
är starkt präglad av några få stora industriföretag. Jordbruk, fiske och sjöfart är 
länge de viktigaste näringarna i området, men hit lokaliseras också ett av landets 
mer betydande vapenfaktorier. I området finns yrkesskickliga smeder och skogs-
tillgångarna ger möjlighet att framställa det träkol som behövs. Under 1600-talet 
uppförs här ett järnbruk för att försörja vapenfaktoriet med järn. Här odlas också 
lin och under 1700-talet startas en linnemanufaktur som förädlar linet. Trots en 
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tidvis dålig lönsamhet är denna av viss betydelse fram till mitten av 1800-talet, och 
den är också en bas för det enda pappersbruk som funnits inom området. 

Skogsresurserna är ändå historiskt basen för det lokala näringslivet och en 
sågverksindustri växer fram i mitten av 1800-talet. I motsats till på andra håll i 
landet, där sågverksindustrin utvecklas utifrån små vattendrivna sågar, etableras 
den här redan från början som storindustri. Att en näringsgren så snabbt får en 
sådan omfattning som här har få motsvarigheter i andra delar av landet. I mitten av 
1800-talet startas det företag som senare blev områdets dominerande storföretag, 
med sågverk, sulfit- och sulfatfabriker, en plywoodfabrik, vattenkraft och stora 
arealer skogmark etc., en position som företaget förlorar först i samband med 
omstruktureringar på 1970-talet. Den första sulfatfabriken i området etableras 
något decennium in på 1900-talet och 1990 finns fortfarande två sulfatfabriker. 
Den ena läggs ner i början av 1990-talet. Cellulosaindustrins restprodukter ger 
också en grund för den kemiska industri som växer fram. På 1920-talet startas en 
plywoodfabrik som lever vidare fram till slutet av 1980-talet. Från 1965 och framåt 
inträffar inom skogssektorn en rad ägarbyten med stora konsekvenser för området, 
när landets dominerande bankgrupper genomför stora omstruktureringar av sina 
industrigrupper. År 1975 övergår exempelvis kommunens viktigaste skogs-
industriella företag i ny ägo. 

Den verkstadsindustri som växer fram i mitten av 1800-talet inriktas redan 
från början mot sågverksindustrins behov av maskiner. Ägarbyten och namnbyten 
karakteriserar företagets vidare historia, efter en besvärlig period kring 1940 
utvecklas det till världens största i sin bransch. Moderföretaget flyttar då all 
verksamhet till Västskog och företagets kapacitet utökas avsevärt. Kring 1960 har 
företaget 500 anställda och när företaget är som störst i början av 1970-talet ett 
1000-tal. 1970-talets industrikris drabbar företaget hårt och 1979 övergår det i 
statlig ägo. 

Skogs- och verkstadsindustrin erbjuder länge en fördelaktig arbetsmarknad, 
men när sågverksdöden härjar under 1930-talet drabbas området av en kris och 
flertalet sågverksenheter läggs ner. Av dem som överlever finns bara ett sågverk 
kvar, idag ett av Europas modernaste som ägs av en av landets storföretags-
koncerner. I slutet av 1940-talet lokaliserar Ericsson en fabrik till Västskog, som 
successivt byggs ut och länge är det största företaget inom verkstadsindustrin. Till 
skillnad från övrig industri har det företaget en hög andel kvinnor anställda. I 
Västskog finns också en militär enhet som senare läggs ner. 
 
Näringar och befolkning i början av 1980-talet 
 
När basindustrierna sviktar får det stora konsekvenser för många orter, och i 
början av 1980-talet är effekterna synliga också i Västskog. Vid ingången i 1980-
talet är befolkningen lika stor som 10 år tidigare, men efter en topp i mitten av 
1970-talet har den minskat med mer än 1000 personer. Strukturomvandlingen 
berör hela industrin och påverkar flertalet storföretag i Västskog. Ägarbyten, 

178



  

rationaliseringar och förnyelseproblem bidrar till nedläggningar eller neddragningar 
av arbetsställen och företag. Då de små företagen i stor utsträckning är 
underleverantörer till de stora berörs också småföretagssektorn. Ett par tusen 
arbetstillfällen försvinner inom jord- och skogsbruk och industri under tio år. Den 
sårbarhet som följer av industrins starka inriktning mot skogsindustri och 
storskalighet blir alltmer synlig, men nedgången balanseras till en början av att 
sysselsättningen inom offentlig förvaltning ökar, varför antalet arbetstillfällen i 
Västskog ändå blir något flera. 
 
Tabell 10:1 Sysselsättningens fördelning på näringsgrenar 1985 i procent 
 
Näringsgren Västskog  

(procent) 
Riket  
(procent) 
 

Jord- och skogsbruk   3   5 
Industri 30 22 
Byggnadsverksamhet, el, gas,    7   7 
Handel, hotell, restaurang   9 13 
Samfärdsel, post, tele   5   7 
Bank, försäkring   4   7 
Offentlig förv. Mm 39 37 
 

I början av 1980-talet sysselsätter industrin mer än 40 % av den 
förvärvsarbetande befolkningen, några få år senare har den minskat avsevärt (se 
tabell 10:1). Västskog domineras av ett fåtal stora företag som, med ett undantag, 
är beroende av utvecklingen inom skogsindustrin. Storföretagen representerar flera 
ägargrupper och tillhör skogskoncerner, som driver sågverk, sulfit- och 
sulfatfabriker, kemisk industri och plywoodtillverkning i kommunen. De största 
verkstadsföretagen är Ericsson och ett företag som tillverkar utrustningar för 
skogssektorn. 

I samband med ägarbyten flyttas huvudkontor och företagsledningar från 
Västskog. Enheterna blir nu mer fjärrstyrda och storföretagens ledare är inte längre 
närvarande och socialt integrerade i samhället. Kontakterna med ledande personer 
försvåras, och osäkerheten om företagets ägarförhållanden hos anställda och 
befolkning ökar. Västskog får sammantaget en mer perifer position och också den 
brukstradition som innebär att storföretagen engagerar sig i ortens sociala och 
kulturella liv blir svagare. Liksom andra bruksorter har dock Västskog en stark 
föreningstradition och många föreningar.  
 
En kommun i kris 
 
1980 presenteras några forskningsrapporter om strukturomvandlingens effekter, 
som ger en mörk bild av några kommuners framtid. Industrins nedgång förutses 
fortsätta och kommunernas ekonomi bli alltmer ansträngd. En av de studerade 
kommunerna är Västskog och forskargruppen, som undersökt samtliga större 
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företag i kommunen, drar slutsatsen att flera av dem kommer att flytta, lägga ned 
verksamheter eller minska antalet anställda. Ungdomsgruppernas svårigheter att få 
fäste på arbetsmarknaden uppmärksammas också. Med facit i hand är bilden över 
utvecklingen inte överdrivet pessimistisk. 

Situationen försvåras av en lågkonjunktur som också drabbar företagen 
utanför skogssektorn. I ett försök att hantera situationen avsätts i slutet av 1970-
talet, liksom på många andra ställen i landet, medel till en näringslivsresurs i 
kommunen. En näringslivskonsult, som arbetar med näringsfrågor under 
kommunstyrelsens ordförande, anställs 1980. De kommunala insatserna är av 
karaktären ”rädda vad som räddas kan”. ”Brandkårsutryckningar” vid företagsned-
dragningar och rekonstruktioner tillsammans med uppvaktningar hos departement 
och myndigheter är framträdande aktiviteter. Kommunen bildar ett utvecklings-
bolag som, under tryck från anställda och fack, går in som ägare i ett av 
kommunens krisdrabbade företag. Efter några år när företaget utvecklas positivt 
går det i konkurs, något som får stora rubriker, och ägarengagemanget och 
kommunens agerande kritiseras starkt. Uppmärksamheten är delvis en följd av 
kommunernas oklara roll i näringspolitiken och att kommunerna nu ökar sitt 
näringspolitiska engagemang. En kommun får inte direkt engagera sig i enskilda 
företag och indirekt ägande, som i detta fall, är en lösning som ifrågasätts. 
Massmedias intresse blir inte mindre av att en löntagarfond förvärvar aktier i 
företaget under omdiskuterade former. Misslyckandet innebär osäkerhet om hur 
kommunen skall agera i näringsfrågor och leder under en tid till en viss passivitet. 

Orten får åter en krisstämpel som liknar den under 1930-talets sågverksdöd, 
och massmedia bidrar till att göra bilden av orten negativ, menar senare två av dem 
som nu träder fram på den näringspolitiska arenan i Västskog, Jan Bertilsson och 
Oskar Strandvik. När de beskriver stämningen vid den här tidpunkten är det i 
pessimistiska och mörka ordalag: 
 
Men det som överhuvudtaget uppmärksammades under 1983, det var den här allmänna 
pessimismen, jag höll på att säga med defaitistiska drag, som präglade västskogarna. Där 
ingenting lyckades och allting verkade bara gå åt ett håll och det var utför och neråt och det 
gällde även nativiteten. (Strandvik, 1988) 
 
Man gick här på stan och gnällde lite grann eller man träffades och gnällde. Det var dom 
det handlade om hela tiden. Nu har dom lagt ner, nu har dom gjort så och så, dom. 
Människorna i gemen dom trodde inte att dom överhuvudtaget kunde påverka situationen. 
Genom århundraden har det ju i stan varit storföretagen som har dominerat. Det var ju ett 
inlärt mönster. Man gick på stan och gnällde . . . Besvikelse naturligtvis, svikna 
förhoppningar, . . . hade man fått jobb åt storföretagen trodde man att nu har jag jobb tills 
jag dör. Man var ju säker. Småföretagen rynkade man ju på näsan åt, både från politiskt håll 
och från enskilda. (Bertilsson, 1988) 
 

Tillsammans med Per Persson framstår dessa två som särskilt betydelsefulla 
under utvecklingsprojektets första period. När de senare beskriver situationen 
finns, trots skillnader, en gemensam kärna i problembeskrivningarna. Näringslivets 
sammansättning och andan är grundläggande beståndsdelar. Ensidigheten och de 
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externt styrda förändringarna ger kriser som skapar bristande framtidstro och 
defaitism, något som massmedias negativa bild av orten förstärker. Den långvariga 
storföretagsdominansen gör att alla väntar sig att andra skall lösa problemen och 
att få tror att det är möjligt för den enskilde att påverka. Samtidigt misstros och 
ringaktas de mindre företagen. 
 
Utvecklingsprojektets organisering 

 
I början av 1980-talet inträffar några händelser som gör att nya aktörer träder fram 
i näringslivsarbetet i Västskog och lämnar sina avtryck i den lokala 
näringslivshistorien. En persons engagemang, och en räddningsaktion som han 
genomför tillsammans med några vänner, utlöser en rad händelser som utvecklas 
till en mindre folkrörelse. En av ortens anrika industrier med anknytning till 
skogsindustrin, nu i statlig ägo, har under något decennium åderlåtits vid 
strukturomvandlingar och ägarbyten. När företaget gör neddragningar av 
verksamheten vill det riva några äldre industrilokaler i centrala Västskog och då 
jämna ett helt kvarter med marken. När kommunen ger rivningstillstånd ilsknar Jan 
Bertilsson till, denne är företagare i en annan kommun i länet men född i 
kommunen och tidigare under många år anställd i företaget, och börjar agitera mot 
beslutet. Han hävdar att lokalerna fortfarande går att använda och pekar på den 
psykologiska förlust som en rivning av lokalerna, synliga mitt i staden i mer än 100 
år, innebär för den redan hårt drabbade orten.  

Under 1983 börjar en rad insändare under olika pseudonymer, inte sällan i 
ironiserande stil och med rubriker som ”Riv hela stan och så havre i stället”, dyka 
upp i ortstidningarna. Insändarna vänder sig mot företeelser som nedläggningar, 
rivningar och liknöjdhet. Bakom agitationen finns Bertilsson som försöker starta 
en motståndsrörelse. Han besöker också, försedd med blädderblock, fack- och 
andra föreningar och ortens företag, och argumenterar för att lokalerna går att 
använda på för orten bättre och mera konstruktiva sätt. För att förhindra rivningen 
föreslår han och två av hans vänner att det i stället utvecklas ett industricentrum i 
lokalerna, där man under samma tak samlar småindustrier och en uppfinnar-
verkstad. Initiativet är privat och de saknar egentligen finansiella förutsättningar för 
projektet, men ägarna övertalas ändå att vänta med rivningen medan planerna 
undersöks vidare. I början av 1984 skrinläggs emellertid projektet.  

När nya idéer om hur lokalerna skall användas förs fram, och en opinion 
bildas för att bevara dem, påverkas också politikerna. Kommunalrådet engagerar 
sig exempelvis i frågan. Tidigare har myndigheterna i huvudsak påverkats av 
koncernledningen, för vilken byggnaderna enbart är en ekonomisk belastning för 
ett företag och därför skall rivas. Till en början uppfattar Bertilsson sitt initiativ 
som ovälkommet, eftersom tillståndet att riva redan är beviljat och myndigheterna 
därför känner sig ”trampade på tårna”. När senare den äldsta delen av kvarteret 
bevaras blir det en symbol för ett trendbrott, hävdar aktörerna i utvecklings-
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projektet några år senare. Utan Bertilssons initiativ för att ge kvarteret en annan 
användning hade det då varit rivet. 
 
Mobilisering – en ideell förening bildas 

 
Under arbetet med att rädda industrilokalerna uppstår idén om en 
motståndsrörelse mot liknöjdhet och en supporterklubb för Västskog. En ideell 
förening, som blir en viktig bas för mobiliseringsarbetet, växer fram under 1984. 
När Bertilsson, på eget initiativ, ett otal gånger kör mellan Västskog och hemorten 
för att informera och påverka olika grupper uppstår tanken, säger han senare. Runt 
honom samlas några personer, som tillsammans arbetar med idén och under 
hösten 1983 påbörjas den diskussion som senare leder fram till Föreningen 
Västskogs-Andan. Till arbetet knyter gruppen intresserade människor från olika 
samhällsskikt och politiska grupper, personerna får dock inte alltför starkt 
förknippas med partipolitik. Föreningen skall framstå som opolitisk och attrahera 
alla västskogare oavsett politisk hemvist. I diskussionerna deltar tidigt Per Persson, 
vid den tidpunkten ekonomichef i kommunen, som senare blir näringslivspolitiskt 
kommunalråd och får en viktig roll i det näringspolitiska arbetet. Denne är 
visserligen aktiv socialdemokrat, men förknippas inte direkt med partipolitiken. 
Själv säger han senare att han nog tillfrågas för att han visste ”hur man skulle bete 
sig för att komma åt vissa kommunala konton”.  

Hösten 1983 kontaktas Oskar Strandvik, som då har en chefsbefattning hos 
ett stort skogsföretag på annan ort. Han har tidigare bott i Västskog och arbetat på 
ledande poster inom skogsindustrin. Strandvik är välkänd i bygden, allmänt 
respekterad och känd för att kunna ”ta alla sorters människor”. Han står inför sin 
pensionering och ryktet säger att han planerar att då återvända till Västskog. Han 
tillfrågas om han vill vara med i diskussionerna om att bilda en organisation, som 
skall arbeta för att förändra andan i och bilden av orten i massmedia. Strandvik 
uppfattar planerna som mycket diffusa, men han sammanträffar med gruppen som 
kommer överens om att, i linje med bygdens folkrörelsetradition, starta en politiskt 
obunden folkrörelse.  

Arbetsgruppen vill undvika att politikerna missuppfattar initiativet och tror 
att ett missnöjesparti är på väg att bildas, varför representanter för den 
sammanträffar med representanter för partierna i mars 1984. Avsikten är att 
undersöka partiernas syn på föreningen innan arbetet fortsätter. Om partierna tar 
avstånd från idén saknas förutsättningar för att fortsätta, menar gruppen. Strandvik 
presenterar idéerna om supporterklubben och för fram budskapet att den inte 
söker politisk makt, skall respektera det politiska systemet och opolitiskt verka för 
orten. Partierna inser att föreningen kan bli ett kompletterande verktyg för att 
utveckla samhället och arbetsgruppen går vidare med arbetet. 
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Förberedelser för föreningen 
Formerna för att bedriva arbetet behandlas under våren i arbetsgruppen, som nu 
består av flera av dem som sedan ingår i föreningens första styrelse. Gruppen 
kommer överens om att bedriva verksamheten som ideell förening. Den fortsatta 
inriktningen och personer som är lämpliga som representanter för olika områden 
(industri, handel och PR/jippo etc.) diskuteras också. Ett konkret projekt upplevs 
nödvändigt om den planerade föreningens budskap skall nå ut till allmänheten och 
gruppen börjar planera en uppfinnartävling. En monterplats för föreningen beställs 
till en lokal mässa i maj, där montern syftar till att rekrytera medlemmar och att 
informera om uppfinnartävlingen. 

Under denna period träffas arbetsgruppen vanligen med två veckors 
mellanrum. Ett förslag till uppfinnartävling redovisas vid nästa möte och också 
periodiskt återkommande temaföreläsningar planeras. Arbetet är intensivt och 
detaljer kring information och medlemsrekrytering, som förslag till symboler, 
utformning av medlemskort och dekaler, diskuteras. Interimsstyrelsen beslutar om 
uppfinnartävlingen och tar ansvar för den innan några medel finns i föreningen. 
Bertilsson redovisar också ett förslag till en kurs för uppfinnare under hösten 1984, 
som skall anordnas tillsammans med Utvecklingsfonden. I april beslutar gruppen 
om ett konstituerande möte och att formellt bilda föreningen i augusti 1984. 

Aktiviteter för att exponera föreningen i lokalpressen dominerar under 
försommaren. Vid de årligen återkommande festligheter som ortens idrottsföre-
ningar arrangerar, sätts banderoller upp på gågatan som påminner om planerna. 
Dessutom planerar nu gruppen att ge utmärkelser till personer som gör något för 
orten. I slutet av juli börjar medlemmarna strömma till och ett 30-tal företag är nu 
ständiga medlemmar. Arbetet är nu försenat, diplomen inte distribuerade och 
planerade annonser inte färdiga. Kommunen ombesörjer distributionen av 
affischer och broschyrer om uppfinnartävlingarna till företag, varuhus, butiker, 
bensinmackar etc. som vidarebefordrar dem till allmänheten. Idé- och uppfinnar-
tävlingarna marknadsförs vid Skapamässan hösten 1984, där föreningen presen-
teras i en monter som kommunen betalar, och där också kommunen och de 
kommunala bolagen presenteras. 

 
Det konstituerande mötet 
Planerna inför föreningens konstituerande möte tar form under sommaren och en 
presskonferens anordnas. Inför årsmötet utformas en informationsbroschyr och 
annonser införs i kvällspressen, i samtliga tre lokaltidningar och personliga kallelser 
skickas till dem som redan är medlemmar. I augusti 1984 bildas formellt 
Föreningen Västskogs-Andan vid ett konstituerande möte. 200 personer 
hörsammar kallelsen, och årsmötet antar föreningens stadgar och väljer 
föreningens första styrelse om 10 medlemmar. Bland styrelseledamöterna återfinns 
Bertilsson, Persson och Strandvik. Den senare utses till föreningens förste 
ordförande. Vid mötet bjuds på underhållning och några personer uppmärk-
sammas med utmärkelser. Föreningens första verksamhetsberättelse sammanfattar 
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både bakgrunden till och inriktningen av arbetet. Den framhåller att insikter om 
samhällsutvecklingen och ett realistiskt synsätt på ortens verklighet, med hot och 
svårigheter för näringarna, i sig är nödvändiga men:  
 
Dessa realiteter hade dock – syntes det föreningen – på ett oacceptabelt sätt påverkat 
alltför mångas synsätt till bristande insikt i och uppmärksamhet på fördelar, tillgångar och 
förutsättningar som var tillfinnandes i bygden. Detta myckna av friskhet och kraft, som kan 
förhjälpas till handling, men behöver uppmuntran och stöd på ett varierat och 
professionellt sätt. 
 
Att skapa positiva attityder hos västskogarna och ge en positiv bild utåt av orten är 
därför redan från början viktiga uppgifter. Föreningen vill också stimulera nya 
idéer och uppfinningsrikedom till stöd för företagande och företagaranda.  
 
Ett utvecklingscentrum byggs upp 
 
I början av 1984 drar sig den grupp, med Bertilsson i spetsen, som försöker rädda 
de rivningshotade lokalerna tillbaka för att inte riskera de egna företagen. Under 
1984 debatteras behovet av ett uppfinnarcentrum livligt i Västskog. En 
representant från STU, som undersöker möjligheterna att stödja ett utvecklings-
centrum, besöker orten i maj. Efter några misslyckade satsningar på andra orter är 
STU tveksamt till nya satsningar på denna typ av centra, men lovar efter 
övertalning ändå att medverka under ett år om Bertilsson arbetar med projektet. 
Efter en viss tvekan, han har sitt eget företag att tänka på, accepterar han och mot 
slutet av sommaren är planerna på en uppfinnarverkstad i lokalerna 
konkretiserade. STU anvisar en grundplåt och kommunfullmäktige anvisar medel 
för att hyra lokalerna för uppfinnarverkstaden och viss ungdomsverksamhet. 
Kommunen söker nu fler intressenter för att bilda stiftelsen Västskogs 
Utvecklingscentrum (VUC). 

I oktober anländer de första maskinerna till lokalerna. Bertilsson knyts till 
centrumet på konsultbasis under det första året för att hjälpa personer med idéer 
att förverkliga dem. Han skall planera lokaler, anskaffa maskiner och ge råd till 
uppfinnare. Dessutom finns en representant för STU där fem dagar i månaden. 
Bertilsson berättar 1988 om den första tiden när han är ensam i idéverkstaden: 
 
Så då satt man som gisslan här då. Städade sig in då. Mycket utav glasrutorna var utslagna, 
stod öde. Oplogat. Man skottade sig in och svor för sig själv. Det här är inte klokt. . . .Och 
så småningom började jag på att skissa opp uppfinnarverkstan – hur den skulle kunna se 
ut. Efter ett halvt år då var den en realitet. . . .När industriministern var hit en av gångerna. 
. . .Då sa han till mig: Hur har ni fått tag på alla maskinerna? Vi har köpt en del till 
marknadsmässiga priser, vi har tiggt en del och resten är stulet. Och det är faktiskt lite 
grann sant.  
 

Årsskiftet 1984/85 startas verksamheten i lokalerna och med stöd av ett 
fullmäktigebeslut upphandlas utrustning för kontor och kommunen ställer i 
ordning lokalerna för en prototypverkstad. Verkstadslokalerna förses med 
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utrustning, delvis i samarbete med några mindre företag inom kommunen. Under 
sommaren anställs en föreståndare för prototypverkstaden. Stiftelsebildningen, 
med kommunen och utvecklingsfonden som stiftare, fastställs i augusti 1985 och 
det konstituerande mötet hålls en månad senare. Flera verksamheter flyttar 
efterhand till lokalerna; en reparationsverkstad, en restaurangutbildning, 
lagerverksamhet, några småföretag osv. och dessutom är planer på AMU-
verksamhet långt gångna. De nya lokalerna invigs i mars 1986 av industriministern.  

 
Kommunen bildar en näringslivsgrupp  
 
Kommunen börjar aktivt engagera sig i näringspolitiken mot slutet av 1970-talet. 
Tidigare var kommunen inte aktiv i näringsfrågor, men företagen informerade 
kommunstyrelsens ordförande och kanslichefen om förestående förändringar. 
Enligt Persson läggs grunden till ett organiserat näringslivsarbete av fack och LO-
sektion, i samband med att medel avsätts för en resursperson inom 
näringslivsområdet, när en fabrik avvecklas. Detta visar sig otillräckligt och redan i 
början av 1980-talet föreslås för första gången att Persson skall lämna tjänsten som 
ekonomichef och arbeta med kommunens näringslivsfrågor. När förslaget 
återkommer 1984 accepterar han erbjudandet, och arbetar som näringslivskonsult 
under 1985. Avsikten är att han senare skall bli kommunalråd med ansvar för 
näringslivsfrågor. Persson gör en översyn av organisationen för näringslivsarbetet, 
där det operativa ansvaret överförs till kommunens utvecklingsbolag, men det 
beslut som fattas överklagas senare och återtas.  

Persson blir kommunalråd 1986 utan att ha någon organisation till sitt 
förfogande och det är inte utan problem som han får till stånd en sådan. Under 
hösten 1986 är han nära att ge upp efter interna problem inom kommun-
förvaltningen. 
 
Jag ville anställa ett gäng människor, som passade mitt kynne och som jag fick rekrytera på 
egna villkor och som hade någon form av professionell bakgrund, och det där rimmade 
inte riktigt med kommunala avtal och sådana saker. Och eftersom vår näringslivsgrupp 
ligger under kommunstyrelsen, så var det ganska naturligt att kommunens personalorgan 
skulle ha någon form av medinflytande också i det här. Och deras och min filosofi stämde 
inte riktigt överens. 
 

Efter ett informellt möte med kommunledningen beslutar han ändå att 
fortsätta om beslut fattas om organisationen och han själv får bemanna den. 
Samtidigt aktualiserar Bertilsson frågan om var näringslivsgruppen skall vara 
lokaliserad, och säger själv att han hotar att sluta, men lovar vara kvar om Persson 
flyttar med sin grupp till uppfinnarverkstaden. Persson måste ut bland 
”gräsrötterna” och komma bort från byråkraterna så att företagarna känner sig 
hemma, anger han som skäl. Persson får mandat att lösa problemen med 
lokalfrågan. Han går under slutet av året en utbildning och utarbetar då ett förslag 
till affärsplan för näringslivsgruppen. När Persson väl bestämt sig ritar Bertilsson, 
enligt egen utsago, samma natt ett förslag till hur näringslivsgruppen och en 
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utställningshall kan inrymmas i uppfinnarverkstaden. En arkitekt vidareutvecklar 
senare förslaget. 

Hösten 1986 fastställer fullmäktige en ny organisation för kommunens 
engagemang och att kommunens näringslivsgrupp flyttar till nya lokaler i 
prototypverkstaden, som samtidigt byggs om. I maj 1987 invigs de nya lokalerna, 
som också innehåller sammanträdeslokaler och en permanent utställningshall, av 
landshövdingen. Stiftelsens stadgar ändras samtidigt till att också omfatta upp-
byggnad av ett Teknikcentrum, och de ekonomiska resurserna förstärks genom ett 
statligt projektstöd. 
 
Utvecklingsprojektets tre basorganisationer 
 
Under åren 1985-87 byggs en ny organisation för det kommunala 
näringslivsarbetet upp i Västskog. Två formella organisationer bildas under 
processen, stiftelsen Västskogs Utvecklingscentrum och Näringslivsgruppen under 
kommunstyrelsen. Formellt är det skilda organisationer, men de är starkt 
sammanflätade genom personalen och att aktiviteterna går in i varandra. De är 
placerade i samma lokaler, där också Västskogs-Andan har tillgång till ett rum. 
Föreningen är fristående men arbetar hand i hand med kommunalrådet och hans 
stab i näringsfrågor. I det följande beskrivs organisationerna närmare. 

 
Föreningen Västskogs-Andan 
 
Föreningens ändamål 
Vid det konstituerande årsmötet i augusti 1984 antas föreningens första stadgar. 
Ändamålsparagrafens ordalydelse uttrycker tanken med en supporterklubb för 
Västskogs kommun och dess invånare. Idén bakom föreningen konkretiseras och 
görs i fortsättningen av paragrafen tydligare. I stället för det rådande 
”improduktiva gnället” över olika företeelser, så skall medlemmarna agera på ett 
positivt sätt: 

 
De grundläggande värderingarna är att tala gott om Västskog, att vara påhittig för 
Västskog, att ge tips åt Västskog, allt i avsikt att befordra invånarnas trivsel, ge besökande 
en positiv inställning, slå vakt om företagsamhet, kulturella, ideella, religiösa, idrottsliga 
och politiska aktiviteter av vad slag de vara må, som verkar till förmån för Västskog. (Ur 
stadgarna) 

 
I informationen om föreningen betonas att föreningen är en lokal folkrörelse 

som samlar företag, idébärare och andra enskilda runt ovanstående tanke. Ett 
uttalat syfte är att få alla att dra åt samma håll och att skapa en positiv syn på 
företagande och framtiden. Ett resultat som man till en början också anser sig 
uppnå. Aktörerna själva lyfter fram föreningens betydelse som opinionsbildande 
organ, att samla befolkningen och att utåt teckna bilden av en företagsvänlig ort, 
när de senare talar om vad man uppnått. Av stadgarna framgår att föreningen 
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samlar politiskt aktiva och icke-aktiva av olika åsiktsriktningar, 
föreningsengagerade och de som står utanför samfundslivet: ”Föreningen har inga 
partipolitiska ambitioner eller anknytningar, men ett enda övergripande motto: 
Fram för Västskog, som väl bör sammanfalla även med kommunalpolitiska 
ambitioner” (ur föreningens stadgar). Redan från första stund försöker 
initiativtagarna att informera om och förankra idén hos politikerna. När Strandvik 
senare (1991) talar om den här tiden, framhåller han vikten av att föreningen är 
opolitisk om den skall samla alla.  
 
Därför upplevde vi också att vi fick väldigt intressanta grupper i samhället, inte minst 
företagare, köpmän, anställda i företagen från chefstjänstemän till fackliga företrädare. 
Politikerna var tveksamma, någon typ av kraft lösgjordes i samhället, vilket gjorde att 
politikerna vågade under inga förhållanden gå till attack mot något, som en del var rädda 
att det skulle uppträda som en kraft i konkurrens med de politiska partierna. Men vi var 
oerhört konsekventa och har varit det hela tiden. Den politiska kompetensen har sitt 
spelrum, vi har vårt spelrum.  
 
Medlemskapet och medlemsavgifterna 
Föreningen är öppen för både fysiska och juridiska personer. När 
medlemsavgiften diskuteras står olika uppfattningar mot varandra. En låg 
medlemsavgift har fördelen att fler vill bli medlemmar menar en del, andra att en 
högre avgift ger en större känsla av delaktighet och engagemang. Beslutet blir en 
kompromiss och medlemsavgiften sätts relativt lågt. Särskilda diplom, som ger 
ständigt medlemskap och innehavaren en synbar markering av stödet till 
föreningen, kan köpas för ett något högre belopp. Eftersom föreningen i princip 
saknar egna medel och medlemsavgifterna är dess enda inkomster är diplomen 
viktiga för att ge föreningen ett rörelsekapital. 

Redan innan föreningen formellt konstituerats utannonseras den första idé- 
och uppfinnartävlingen, trots att föreningen då saknar medel. Föreningen är också 
med vid alla större lokala arrangemang för att aktivt rekrytera medlemmar. 
Medlemsavgifterna är av stor betydelse och vid flera tillfällen under de första åren 
diskuteras rekryteringen av framför allt nya diplommedlemmar. I stort sett alla 
lokala företag är medlemmar i föreningen och efter några år diskuteras därför att 
differentiera medlemskapet, utan att något beslut i den riktningen fattas. Också 
privatpersoner blir i betydande utsträckning diplommedlemmar och när 
kommunstyrelsens ordförande är en av de första att som privatperson teckna sig 
uppfattas det som en viktig symbolhandling. För medlemsrekrytering krävs att 
verksamheten är synlig och Bertilsson menar att de hela tiden måste ha nya 
aktiviteter så att människorna känner att de är delaktiga.  

Finansieringen bygger till övervägande del på bidrag från enskilda och 
organisationer och för sin drift tar föreningen inte emot bidrag från kommunen 
eller från annat håll. För särskilda projekt och större åtaganden, som idé- och 
uppfinnartävlingar, återvändardagar och liknande aktiviteter, söks finansiärer i 
varje särskilt fall och finansieringen kommer från olika håll. 
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Från dej och dej och från mej – från alla. Vi tigger ihop. På ett eller annat skumt sätt så har 
vi klarat oss hela tiden. Vi kollar hur mycket vi har i kassan och hur mycket det fattas och 
så skaffar vi dom pengarna. Vi skaffar utgifterna först och inkomsterna sen. Då är man 
hela tiden tvingad och föreningen blir inte däst på det viset, utan man måste aktivt jobba 
hela tiden. (Bertilsson, 1988) 

 
Beslutsfattandet 
Rösträtt vid föreningsstämman har endast enskilda medlemmar och vid stämman 
avhandlas samma punkter som i andra föreningar. Strandvik, som blir föreningens 
förste ordförande och är det under hela första perioden, leder föreningens 
årsmöten med stor elegans, effektivitet och erfarenhet. Vid sidan av årsmötes-
förhandlingarna bjuds på underhållning, kortare föredrag om arbetsmarknadsläget, 
utdelning av utmärkelser och ibland ger företagare presentationer av sin 
företagsidé. Varje år under perioden har föreningen också höstmöten, där ibland 
också utmärkelser delas ut. 

Liksom i andra föreningar är det styrelsen som är aktiv, men när projekten 
genomförs säger sällan någon nej om de ombeds att medverka. Vid slutet av 1986 
finns ca 260 medlemmar i föreningen, en minskning med 200 sedan föregående år 
och årsmötet 1987 lockar endast 40 personer att jämföra med 200 vid det 
konstituerande årsmötet. När medlemmarna blickar tillbaka åtskilliga år senare 
framstår emellertid de första åren som speciella. Nostalgiskt talar de om att 
närvaron förr var mycket större. Då kom det 400-500 personer till Folkets Hus. 
Strandvik hävdar att så var det egentligen inte, utan endast vid speciella tillfällen, 
som prisutdelningarna vid uppfinnartävlingarna eller i samband med 
sjukhusdemonstrationen var uppslutningen så stor. De aktivt inblandade är ändå 
stolta över sin förening och det arbete som utförs.  

Styrelsen består från början av 10 ledamöter och 3 suppleanter. Strandvik är 
ordförande och Persson utses till sekreterare. När han blir kommunalråd (s) 1986 
lämnar han styrelsen, då medlemmar med politiska mandat inte är i 
överensstämmelse med föreningens opolitiska utgångspunkter. Också Bertilsson 
ingår i styrelsen som också samlar människor från företagsvärlden med olika 
kompetenser. En bankdirektör är föreningens kassör och bland övriga i styrelsen 
finns ett par PR-män, småföretagare etc. Det är stor kontinuitet under perioden 
och endast mindre förändringar i styrelsesammansättningen sker. En kvinnlig 
revisor kommer tidigt med i styrelsen, liksom ett par kvinnliga företagare aktiva i 
ortens kvinnliga företagareförening. 

För att utvidga kretsen av aktiva bildas två sektioner inom styrelsen, som till 
sig knyter också personer utanför styrelsen. I industrisektionen ingår Bertilsson 
och i en PR-sektion ingår de två medlemmarna med PR som yrke. 
Industrisektionen följer upp vad som händer med kommunens företag och bidrar 
under de första åren med rådgivning. Dessutom förmedlar sektionen kontakter 
med konsulter som stöd till nya företag. PR-sektionen har så kallade 
”bubbelluncher” där det ständiga ämnet – Vad kan man göra för Västskog? – 
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avhandlas. Redan tidigt är nybildade Västskogs Uppfinnarförening en sektion 
inom föreningen.  

Arbetet i föreningen är helt ideellt och människor som är intresserade arbetar 
utan ersättning. Möjligheterna att erhålla ”gratis” arbetskraft utnyttjas när en 
beredskapsarbetare anställs som kanslist. Ordförandefrågan aktualiseras efter 
några år och inför årsmötet 1989 ber Strandvik styrelsen att fundera på ny 
ordförande. Ordförandefrågan följer sedan föreningen de närmaste åren, liksom 
det behov av starkare ekonomi som han samma år påpekar i ett personligt julbrev 
till styrelsekamraterna.  
 
Stiftelsen Västskogs Utvecklingscentrum 
 
En av Bertilssons idéer för att vitalisera småföretagandet är att starta en 
uppfinnarverkstad och 1985 bildas stiftelsen Västskogs Utvecklingscentrum i de 
räddade verkstadslokalerna. Bertilsson är till en början ende anställde, men 
sommaren 1985 anställs en föreståndare för prototypverkstaden. Bertilssons 
uppgift är att, på konsultbasis fyra dagar i veckan, aktivt starta verksamheten med 
uppfinnarrådgivning. Bertilsson är motorn i verksamheten tills dess han 
återvänder till sitt företag mot slutet av 1988. STU finansierar tillsammans med 
kommunen verksamheten, och i augusti 1985 bildas slutligen stiftelsen VUC med 
kommunen och Utvecklingsfonden som stiftare. Stiftelseformen väljs bl.a. därför 
att den ger möjlighet att arbeta under sekretess, något som är nödvändigt vid 
arbete med uppfinningar. 

Styrelsen består under de två första åren av fem personer, bl.a. Persson som, 
tillsammans med Bertilsson, ansvarar för verksamheten som en del av arbetet 
inom näringslivsgruppen. Mot slutet av 1987 tar Sven Öster, som anställs i 
näringslivsgruppen som konsult under sex år, över ansvaret för det löpande 
arbetet. Aktiviteten i styrelsen är låg och endast 3-4 sammanträden hålls varje år. I 
slutet av 1986 ändras stadgarna till att också omfatta ett s.k. teknikcentrum, och 
samtidigt förändras stiftelsens sammansättningen. Kommunfullmäktige utser nio 
styrelserepresentanter så att olika partsintressen tillgodoses (fem representerar 
politiska partier, två fackliga organisationer och två näringslivsorganisationer). 
Utvecklingsfonden och Länsstyrelsen utser vardera en representant. 
Verksamheten skall stödja uppfinnare och innovatörer i länet och underlätta 
utveckling och förnyelse av produkter. Stiftelsen erbjuder ekonomisk, teknisk och 
administrativ rådgivning för att korta vägen mellan idé och marknad och 
tillhandahåller en prototypverkstad.  

 
Näringslivsgruppen 

 
Persson utses 1985 till näringslivskonsult för att förbereda sig för det tilltänkta 
uppdraget som kommunalråd med ansvar för näringsfrågor och hans situation 
förändras nu avsevärt. 
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För mig öppnades ju då 1985 en ny värld när jag försvann från ekonomikontoret, som ju 
var en relativt skyddad och ganska sluten värld, för vi hanterade ju till väldigt stor del 
interna frågor. Jag hade inte så särskilt mycket externa kontakter annat än dom som ringde 
och var förbannade på räkningar och sådant där. Dom . . . övergripande kontakter som 
man hade, dom var ju i första hand riktade mot människor i liknande roller i andra 
kommuner. (Persson, 1988) 
 

Runt honom bildas en organisation som utvecklas till navet i 
näringslivsarbetet, när den växer samman med stiftelsen och har nära kontakter 
med föreningen. Våren 1986 beslutas att återbesätta tjänsten som 
näringslivskonsult och den lediga befattningen tillsätts med ekonomen Sven 
Eriksson. Mot slutet av året får gruppen förstärkning med administrativ personal 
motsvarande 1,5 tjänst.  

Persson presenterar ett förslag till ny näringslivsorganisation i slutet av 1986. 
Näringslivsgruppens verksamhet samordnas nu med stiftelsens och flyttas till 
samma lokaler. När näringslivsorganisationen mot slutet av 1987 finner sin form 
är näringslivsgruppen direkt placerad under kommunstyrelsen och därmed under 
offentlig tillsyn. I gruppen ingår, förutom kommunalrådet, två 
näringslivskonsulter (en tekniker och en ekonom) och 2 kontorister. Persson 
hävdar att han, efter vissa problem i början, lyckas rekrytera en grupp människor 
som fungerar väl ihop. Budgeten är kontaktytan mot kommunen och den löpande 
verksamheten sköts inom ramen för gruppens interna planering inom sin budget. 
Från 1987 och resten av den första perioden råder politisk enighet om 
organisationen i kommunen.  
 
 
Intenderad strategi och samarbetet inom 
utvecklingsprojektet 
 
Utvecklingsprojektet i Västskog är uppbyggt kring de tre nämnda organisationerna 
som under organiseringen växer samman. Organisationerna har sina lokaler i 
samma byggnader – de räddade industrilokalerna. Byggnaden (platsen) är det som i 
folkmun normalt går under beteckningen VUC, och i byggnaden har också 
utvecklingsprojektets tredje ben – Västskogs-Andan – sina lokaler. När vi i 
fortsättningen använder beteckningen stiftelsen VUC refererar vi till den formella 
organisationen medan beteckningen utvecklingscentrumet eller enbart VUC 
refererar till byggnaden och den verksamhet som bedrivs där, oavsett vilken 
organisation som formellt ansvarar för den. Byggnaden är mötesplatsen för dem 
som är intresserade av ny- och småföretagande i kommunen och en arena för 
nätverksbyggande.  

Ett av de intressanta dragen i utvecklingsarbetet är att en folkrörelse under 
organiseringen tränger in i den kommunala organisationen och inverkar på 
näringslivsorganisationens utformning. Organisationerna hanterar olika delar av 
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utvecklingsprojektet, samtidigt som de informellt samarbetar och stödjer varandra, 
och tillsammans utgör de arbetets nav som formar kommunens näringspolitik. I 
Västskog finns också andra organisationer som har betydelse för utvecklings- 
arbetet. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10:1 Organisation av utvecklingsprojektet i Västskog. 
 

Dessa är inte fokala men arbetar ibland tillsammans med utvecklingsprojektet 
och kan därför skymta förbi i framställningen. Flera organisationer bildas under 
den tidsperiod som här behandlas, medan andra är äldre. Till de äldre hör 
Västskogs Fabriks- och Hantverksförening (idag Företagarnas), Västskogs 
Industrigrupp (en sammanslutning av större industriföretag) och 
Köpmannaföreningen. En ny organisation är Västskogs Invest AB, som är ett 
storföretagsägt utvecklingsbolag vars uppgift är att bidra till utvecklingen i 
området. Andra exempel på nya organisationer är Västskogs Kvinnliga Företagar-
förening och ytterligare en lokal företagarförening. 

 
Intenderad strategi 

 
Den intenderade strategin uttrycks normalt i dokument av olika slag. När, som i 
detta fall, flera formellt fristående organisationer ingår som delar i ett utvecklings-
projekt är vi hänvisade till de olika dokument som finns för varje organisation för 
att få en uppfattning om den intenderade strategin. Dokumenten är vanligen 
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förhandlade och ger den bild som varje organisation utåt vill förmedla av sin 
strategi. I Västskog finns inga dokument som uttrycker den sammanhållna 
intenderade strategin, utan arbetet hålls samman av samarbetet mellan de tre 
huvudpersonerna. De tre (Bertilsson, Strandvik och Persson) är utvecklings-
projektets inre kärna och symboliserar tillsammans idéerna i projektet. De 
representerar i olika sammanhang och åker under perioden ofta ut och berättar om 
utvecklingsprojektet och föreningen. 

Det finns några grundläggande idéer som de lyfter fram när de presenterar 
projektet. Idéerna, som är starkt relaterade till den gemensamma problembilden, 
delas inte helt av alla tre men de accepterar dem som riktlinjer för arbetet. Tre 
huvudproblem finns i Västskog; lokalsamhällets sårbarhet, ’andan’ och den bild av 
samhället som pressen förmedlar. Sårbarheten är en följd av mer än 100 års 
beroende av stora företag som med tiden blivit alltmer fjärrstyrda och saknar 
förankring i Västskog. En handlingslinje är därför att stimulera nya idéer, 
entreprenörskap och nyföretagande. Andan i samhället med bristande framtidstro 
och defaitism fungerar som en självuppfyllande profetia. Om människor tror att de 
inte kan påverka och väntar att andra skall lösa problemen är det ett hinder för 
förändring. Därför krävs att folks sätt att tänka förändras och att den bild av 
Västskog som massmedierna förmedlar inte bara behandlar arbetslöshet och 
företagsnedläggningar utan också ger positiva nyheter. Känslan för Västskog 
behöver förstärkas och människor måste mobiliseras och uppmuntras att tro på sin 
kreativitet och förmåga till entreprenörskap. 

När de själva berättar om strategin lyfter de fram grundtankarna i föreningens 
stadgar. Aktiviteter för att påverka andan och självbilden positivt och att utnyttja 
massmedierna för att sända positiva signaler till omgivningen är en grundsten. Att 
verka för att utveckla småföretagandet är en annan. När Strandvik 1991 talar om 
verksamheten lyfter han fram föreningens betydelse för den strategiska 
inriktningen. Strategin, som han uppfattar den, stämmer överens med föreningens 
tidiga handlingsprogram och han uppfattar att verksamheten professionaliseras och 
tas över av VUC som ett konkret resultat. Föreningen fungerar i stället som en 
förmedlande länk till utvecklingscentrumet. 

Stiftelsen har andra och mer konkreta uppgifter. Huvuduppgiften är att stödja 
uppfinnare och att stimulera utveckling av nya produkter. Syftet är att korta 
avståndet mellan idé och marknad genom att erbjuda en mötesplats och en 
uppfinnarverkstad, att arrangera kurser om hur tekniska idéer skall förvandlas till 
företag och att ge råd och stöd till potentiella företagare. Näringslivsgruppen har 
ansvaret för det näringspolitiska arbetet i Västskog och är starkt sammankopplad 
med stiftelsen. Målet för näringslivsgruppen är allmänt: att skapa goda 
förutsättningar för entreprenörskap och företagande och är i många avseenden 
desamma som för stiftelsen. 

Den intenderade strategin, sådan vi uppfattar den ur olika dokument och som 
den framställs vid offentliga framträdanden, kan sammanfattas som: att influera 
sättet att tänka i Västskog, att förändra bilden av Västskog i omgivningen genom 
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att använda massmedierna, att uppmuntra och stödja uppfinnare och nya 
företagare samt att korta avståndet mellan uppfinning och marknad. Den centrala 
dimensionen sammanfattas som mobilisering av mänskliga resurser. Mot slutet av 
perioden, när några tjänsteföretagsetableringar genomförs, uttrycker Persson i en 
tidningsintervju att etablering av tjänsteföretag nu också är en viktig del av arbetet. 
 
Det interna arbetet 

 
Viktigare än de formella organisationerna är de människor som uppbär ledande 
funktioner och hur de samarbetar i arbetet. Initiativtagaren och projektets motor, 
Bertilsson, har ingen formell position i arbetet. Det har däremot ordföranden i 
föreningen, Strandvik och ledaren för näringslivsgruppen, Persson. Dessa, 
sinsemellan mycket olika, personer samarbetar informellt nära under perioden. 

De har förankring i olika samhällssektorer och tar medvetet skilda roller i 
arbetet. Bertilsson, som i Västskog beskrivs som idérik, kreativ och ”smått galen”, 
har föreningserfarenhet och agerar på olika sätt inom ramen för den frivilliga 
sektorn. Han är uppfinnare och företagare och därmed också förankrad i 
marknadssektorn, framför allt bland mindre- och medelstora företag. Strandvik är 
respekterad i alla kretsar i Västskog, har stor erfarenhet av ideellt arbete och har, 
efter sin långa och framgångsrika karriär i ett storföretag, också förtroende i 
näringslivet. Persson slutligen, är förankrad i den kommunala organisationen som 
tjänsteman och som politiker. Vid sidan av dessa tre är också de två 
näringslivskonsulterna och övrig personal på VUC viktiga i arbetet. 
 
Huvudpersonernas syn på varandra 
Huvudpersonerna är mycket medvetna om att de som människor är olika. När de 
talar om varandra lyfter de gärna fram också det positiva. Bertilsson är den som de 
övriga gärna berättar om och relaterar sig till, och när Strandvik beskriver honom 
exemplifierar han egenskaper som fräckhet, fantasi och ”genialitet i att få som han 
vill”. Han talar också om mentorn, den som uppfinnarna ser upp till och vänder sig 
till för att få råd och stöd. Bertilsson beskrivs av de övriga som en handlingarnas 
man som genomför vad han föresatt sig och ständigt har nya saker på gång. Men 
Bertilsson är ibland för ”jippoinriktad och drar lite löje” över uppfinnarna som 
seriösa yrkesmän, menar Strandvik och refererar till konkreta händelser, samtidigt 
som han betonar det nödvändiga i att ge personer som Bertilsson mycket stora 
frihetsgrader, trots de problem som han kan förorsaka. I sin relation till honom 
uppfattar Strandvik själv att de respekterar varandra och ger tillräckliga 
frihetsgrader. 
 
Därför att ni känner ju Jan så bra att ni vet ju att om den personen skall vara till gagn och 
nytta då måste frihetsgraden var oändlig och sedan får man väl försöka att ibland dessutom 
kombinera hans idéer med det som är det möjliga. Därför att Jan saknar ju helt och hållet 
en uppfattning om tillgängliga ekonomiska resurser. Det är ju bara så att han är den typ av 
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kreativ människa som vill skapa och detta skapande kräver resurser, och dessa resurser 
anser han vara naturligt att de står till förfogande. (Strandvik, 1991) 

 
Persson uttrycker ofta sin stora beundran för Bertilsson och Strandvik och 

menar att de första åren lär de honom mycket av vad han nu kan. Det är emellertid 
inte alltid lätt att hantera Bertilsson och hans brist på förståelse för ekonomiska 
restriktioner. En av Bertilssons vänner, också verksam inom föreningen, 
framställer honom som unik och säger att han beundrar honom mycket, men 
också att det skulle vara svårt att arbeta för honom ”för att jag går hem, jag har 
familj och är ledig på helgerna. Det är inte han.” Men också: ”Han pratar ju bort 8 
timmar varje dag och då måste han jobba på kvällen.” Ett annat sätt att uttrycka 
det, utifrån vår personliga erfarenhet av honom, är att han använder mycket tid för 
att bygga och vidmakthålla sitt nätverk. Under den fas av projektet när Bertilsson 
fortfarande är kvar, och även senare, tar han inte sällan kontakt telefonledes med 
oss och vill prata och berätta.  

När Bertilsson beskriver Persson betonar han ärligheten och den nytta han 
menar att Persson haft för Västskog, men också att han ibland gör uttalanden som 
inte är riktigt genomtänkta. Bertilssons egen otålighet och önskan att åstadkomma 
något speglas i synen på Strandvik, som han säger är väl försiktig, men samtidigt 
också att han är en fantastisk folktalare som har ett stort samhällsansvar, och är 
artig och trevlig och som bryr sig om. Persson beskriver Strandvik som en 
samlande kraft som är pragmatisk och ödmjuk inför det system som han verkar i, 
och som en respekterad person bland politiker i alla läger oavsett partifärg. 
Strandvik uppfattas av Persson som en person som inte alls skapar konflikter.  

 
Olika roller 
Trots skillnaderna i bakgrund, erfarenheter och personligheter säger de tre 
huvudpersonerna att de inte har några svårigheter att samarbeta med varandra. Det 
viktiga är att de har en gemensam plattform, tron på småföretagandet inom 
tillverkning och service är en del av en sådan, ett stort socialt ansvar och en önskan 
att göra något för det samhälle som de lever i.  

Den gemensamma plattformen innebär dock inte att de i alla avseenden är 
överens. Åsikterna delar sig, menar Strandvik, när det gäller exempelvis synen på 
statens roll och olika stödåtgärder. Persson, och också Bertilsson, tror mer på att 
olika stödåtgärder kan påskynda utvecklingen. Han själv däremot hävdar att det är 
viktigare att få företagen att stå på egna ben. De skilda politiska uppfattningar som 
finns i gruppen tonas ned och leder inte till motsättningar. Strandvik beskriver 
dessutom Persson som en resultatpolitiker och menar att han själv ”i ett 
socialdemokratiskt samhälle haft väldigt lätt att samarbeta med socialdemokrater 
vilket är väldigt nödvändigt i en sån här miljö”. 

I efterhand förefaller det som de tre huvudpersonerna redan under 
organiseringsprocessen medvetet har plockats ihop för att komplettera varandra, 
och de uppfattar själva, åtminstone delvis, vilken roll de har i arbetet. Bertilsson 
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uppfattas som motorn, idégivaren och den som står för mycket av innehållet och 
tankarna. Strandvik menar att han själv nog är den som kanske bäst kan känna av 
strömningar och stämningar hos den vanlige människan i Västskog, eftersom han 
träffar flera kategorier människor än Persson, som också präglas av sin roll som 
kommunalråd. De övriga ser tydligt Strandviks roll som marknadsförare av 
Västskog utåt och av föreningens idéer inåt i samhället. Strandvik tonar fram som 
den som står ovanför politiska stridigheter, modererar agerandet och ibland ger det 
trovärdighet. Rollen som modifierare uppfattar han också själv. 

Perssons huvudroll i föreningen är till en början att bidra till att skaffa 
resurser till arbetet och att förankra arbetet hos fack och politiker. Han ser sig själv 
till en början närmast som lärling i sammanhanget. De övriga introducerar och 
hjälper honom att komma in i en värld av uppfinningar, företag och 
kommersialism, något som underlättar för honom som ansvarig för 
näringslivsfrågor. Samarbetet mellan föreningen och näringslivsgruppen är 
informellt och bygger mycket på informella informationskanaler och ömsesidig 
information. VUC lämnar över de ärenden som de inte kan handlägga själva och 
föreningen gör samma sätt om ett ärende passar VUC bättre.  

 
Arbetet på VUC 
Persson uppfattar att gruppen, inom ramen för budgeten, har en relativt 
självständig ställning i förhållande till kommunförvaltningen. Han är ytterst 
ansvarig och Perssons uppgift är att hantera de ekonomiska realiteterna och 
bedöma de ekonomiska konsekvenserna av de ofta snabba beslut som fattas i 
arbetet. Gruppen har alltid hållit sig inom de ekonomiska ramarna och Persson 
säger själv att han i det stora hela hanterat Bertilsson så att det inte uppstått mera 
påtagliga konflikter i arbetet. 

De två näringslivskonsulterna har kompetenser som kompletterar varandra 
och därför också delvis skilda uppgifter. Eriksson har ekonomisk bakgrund och är 
väl förankrad i departementsvärlden, och han arbetar därför mycket med 
ekonomiska företagsanalyser och hjälper till med ansökningar om stöd och 
liknande. Öster, med en företagsteknisk och småföretagarbakgrund, arbetar med 
mindre företag och tar, mot slutet av perioden, över en del av Bertilssons tidigare 
uppgifter. Öster är exempelvis kontaktperson för produktidéfrågor. De två 
kontoristerna sköter reception, administration och sekreteraruppgifter. 
 
Aktiviteterna och Västskogs-Andan 
 
Den studerade processen kretsar kring individer och aktiviteter i de tre 
organisationer som behandlats i framställningen. I praktiken arbetar organi-
sationerna hand i hand och förenas av gemensamma mål och utgångspunkter för 
arbetet. När vi i detta och följande avsnitt beskriver aktiviteter och handlingar har 
vi ändå valt att beskriva dem i ett avsnitt för de aktiviteter som har sitt ursprung i 
Västskogs-Andan och ett som mera knyter an till stiftelsen VUC och 
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Näringslivsgruppen. Denna uppdelning är av framställningsskäl analytisk till sin 
karaktär. När vi under denna period först beskriver ”andarelaterade” aktiviteter 
understryker det samtidigt den betydelse som föreningen har under projektets 
tidigare år.  

 
 Idé- och uppfinnartävlingar 
 
Bland de återkommande projekt som föreningen arbetar med är idé- och 
uppfinnartävlingarna (i fortsättningen uppfinnartävlingarna) några av de största 
och mest omfattande. Under perioden anordnas de fyra gånger. Bertilsson är den 
som driver och arbetar med tävlingarna och han sammanfattar sin syn på varför de 
är viktiga: 
 
Att få människorna att börja tänka att dom kan påverka sin egen situation. . . . vi har 8 
miljoner presumtiva uppfinnare i det här landet. Alltså förlös dom att komma med sin idé 
som dom har gått och burit på i så många år. Ge dom chansen att försöka och ge dom 
chansen att göra fel. Det skapar nya arbetstillfällen. Många försvinner. Varje människa 
måste ha rätten att göra fel. (1988) 
 

Tävlingarna, som är öppna för alla, ”västskogare” och andra, vänder sig till 
professionella, amatörer, pensionärer, ungdomar och skolklasser och genomförs 
vanligen i en allmän och en ungdomsklass. Under den här perioden kommer 
förhållandevis många patentansökningar från västskogare, och uppfinnartäv-
lingarna kan vara en orsak. Några idéer resulterar också i produkter som kommer 
ut på marknaden. Tävlingarna kräver avsevärt större resurser än vad styrelsen från 
början tror och framförallt underskattas arbetet med att följa upp idéerna. 
Strandvik uttrycker en erfarenhet: 

 
Det är att om man startar en idé- och uppfinnartävling, då måste man också ta ansvaret för 
att genomföra den och att följa upp bäriga idéer och initiativ som kommer fram. Hjälpa 
människor med mönsterskydd, patentansökningar, att göra konstruktioner, prototyper, 
överhuvudtaget hela detta uppföljnings- och efterarbete som är förenat med detta. Det 
kom vi ju verkligen att komma underfund med. Då visade det sig vad värdefullt det var att 
människorna positivt upplevde själva grundinställningen till vad Västskogs-Andan ville 
åstadkomma, nämligen att skickliga konstruktörer, människor med kompetens på olika 
områden, i hög grad ideellt ställde upp och hjälpte till och det har vi ju levat på hela tiden. 
(1991) 
 

Bertilsson, med sin erfarenhet av uppfinnare och kontakter med STU, och 
utvecklingscentrumet betyder mycket vid uppföljningen av uppfinnartävlingarna. 
Till en början ställer många med kompetens från olika områden upp ideellt men 
senare, när VUC finns, minskar behovet av ideellt arbete.  

Våren 1984 när interimsstyrelsen diskuterar verksamheten beslutar den att 
samla föreningen runt en uppfinnartävling. Finansieringen är något oklar men 
medlemsavgifter och diplomförsäljning är viktiga källor. Bertilsson tar fram ett 
informationsunderlag för tävlingen som publiceras i olika tekniska tidskrifter och 
en informationsbroschyr distribueras till varuhus, bensinstationer och andra 
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genom turistbyråns försorg. Ett prospekt, där tävlingen och tankarna bakom 
Västskogs-Andan samtidigt presenteras, är klart till Skapamässan (en teknisk mässa 
som besöks av en teknikintresserad allmänhet), hösten 1984. Vid anmälningstidens 
slut har i de båda klasserna tillsammans ett hundratal förslag inkommit. I maj 1985 
beslutar styrelsen att anordna en uppfinnartävling också 1986, men nu med en 
större prissumma. Under hösten sammanträffar Strandvik med en representant för 
Trygghetsrådet, som nu blir en av finansiärerna, och kommunen utlyser denna 
gång särskilda stipendier för uppfinnare bosatta i Västskog. När anmälningstiden 
går ut har 100 bidrag inkommit till den allmänna klassen och 30 i ungdomsklassen. 
Vid prisutdelningen, som förrättas av Trygghetsrådets VD, på 2-årsdagen av 
föreningens start är 200 personer närvarande. 1986 tilldelas överraskande också 
föreningen Svenska Uppfinnarföreningens jubileumsstipendium. Föreningen har 
inte sökt stipendiet och tror att det är Trygghetsrådet som ”puffat” för dem. 
Föreningens styrelse beslutar senare att överlämna halva stipendiet till den lokala 
uppfinnarföreningen.  

Den tredje uppfinnartävlingen anordnas 1987. Denna gång anslår kommunen 
prissumman och ett uppfinnarstipendium. STU beviljar ett anslag till en 
idéinventering och när mer pengar behövs för att genomföra tävlingen tas åter 
kontakt med Trygghetsrådet som också bidrar. Också denna gång är 130 bidrag 
inlämnade när anmälningstiden går ut, varav hälften är i ungdomsklassen. 
Bertilsson och Strandvik ingår i juryn tillsammans med representanter för STU, 
SIND och Utvecklingsfonden. Vid en välbesökt prisutdelningsceremoni i slutet av 
augusti delar landshövdingen ut priserna. Året efter genomförs den fjärde 
uppfinnartävlingen i följd. Huvudfinansiär är nu den s.k. Pertergruppen1 och VUC, 
som kan bidra om pengarna används för kommuninnevånare, och prissumman 
höjs nu något. Från Pertergruppen söks även ett större belopp till en 
uppfinnarskola som dock inte beviljas. 130 förslag lämnas in till juryn som har 
liknande sammansättning som föregående år. Bedömningskriterier är nyhetsvärdet 
och marknadsförutsättningar, liksom möjligheterna att etablera och tillverka 
produkten i Västskog. Prisutdelare är även denna gång en representant för 
huvudfinansiären. Uppfinnartävling blir den sista för lång tid. Föreningen försöker 
visserligen anordna en tävling också året efter, men lyckas inte finna någon 
huvudfinansiär. Om ytterligare en tävling skall arrangeras behöver prissumman 
höjas och trots ideella insatser vet man nu att kringkostnaderna är ungefär lika 
stora som prissumman. Föreningen lägger därför ner projektet.  

När Strandvik 1991 summerar erfarenheterna av tävlingarna lyfter han fram 
bieffekterna och inte de konkreta resultaten i form av nya idéer och produkter. 
Tävlingarna har haft stor betydelse, inte för att nya produktidéer realiseras, utan att 
de är stimulerande i sig och sätter igång innovationsverksamhet i andra företag. En 
del idéer har också realiserats på andra ställen. Även Bertilsson pekar på aspekter 

                                                      
1 En grupp som tillskapats av ett skogsföretag för att stödja industriell utveckling i några län 
i Mellansverige. 
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som PR och att göra orten synlig på ett positivt sätt. Syftet med tävlingarna var 
inte i första hand att få fram nya produkter. 

 
Återvändardagar 

 
Vid två tillfällen under perioden anordnar föreningen återvändardagar. Tanken är 
att knyta samman ”västskogare i världen” med dem i hemkommunen. Genom att 
demonstrera ”den nya positiva atmosfären i samhället” vill arrangörerna stimulera 
några att återvända och starta företag. Återvändardagarna är stora arrangemang 
som mobiliserar föreningar, myndigheter, företag och enskilda runt om i 
kommunen. Många olika initiativ tas som syftar till att visa vad människor förmår, 
enskilt och i samverkan. Någon förebild för återvändardagarna säger sig 
föreningen inte ha, men när tanken slagit rot finner de liknande exempel i andra 
kommuner. I stället är det vetskapen att många tvingats att flytta av 
sysselsättningsskäl som ligger bakom idén. Tanken är att sända ut signaler om den 
pågående förändringen, säger Strandvik senare och kanske att locka någon 
företagare att lägga legotillverkning i Västskog. 

De första återvändardagarna arrangeras 1985 men redan under hösten året 
innan, kort efter att föreningen bildas, börjar planeringen och föreningen utarbetar 
ett förslag till återvändardagar under våren. När Persson informerar om planerna 
har idén att låta en nystartad turistutbildning hjälpa till med projektet vuxit fram. 
Länsstyrelsen finansierar en del, när även kommunen avsätter ett motsvarande 
belopp. Resten av den totala budgeten finansierar föreningen själv tillsammans 
med begränsad sponsring. En lokaltidning publicerar exempelvis gratis 
programmet för dagarna. Turistutbildningen distribuerar i november information 
om planerna till samtliga föreningar i kommunen. Den ordnar också tillsammans 
med föreningen i början av året välbesökta informationsträffar.  

Ett datasystem med ett adressregister över återvändarna och ett sökregister 
för återvändare som är i stan under veckan utvecklas. Alla som registrerar sig får 
ett återvändarkort som ger rabatter i stadens affärer när de besöker den 
återvändarstuga, som är central nod i den kopplingsverksamhet som arrangörerna 
organiserar. Programmet är varierat och har inslag för alla: slöjd- och 
fotoutställning, företag som håller öppet hus och familjeunderhållning. Lördagen 
(”jippodagen”) besöks enligt pressen av 15.000 personer. Under veckan har 
dessutom flera kamratföreningar träffar. När projektet slutredovisas har budgeten 
hållits och sammantaget är dagarna en stor framgång. Kritiska röster saknas dock 
inte, en insändare i lokaltidningen vänder sig mot ”lekstugan” och ”raggning av 
gamla utflyttade pensionärer”.  

När återvändardagarna avslutats börjar föreningen planera nya återvändar-
dagar 1986. Tanken är att samordna dem med en lokal mässa, som nu återupptas 
efter ett års uppehåll. I januari beslutar styrelsen att inte genomföra projektet då 
ekonomiska förutsättningar saknas. Vid ett styrelsemöte deltar en lokaltidning och 
Strandvik redogör då för beslutet och föreningens ekonomiska situation, som 
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bland annat innebär ansvaret för en uppfinnartävling. En stark reaktion från 
tidningens läsekrets i form av insändare, brev och telefonsamtal till föreningen 
visar att allmänheten vill att återvändardagarna skall genomföras. Tidningen 
anordnar en insamling och föreningen lovar att anordna återvändardagar också 
1986 om insamlingsmålet nås, och om kommunen bistår med ett motsvarande 
belopp. Ett upprop utformas, bidragslistor läggs ut på samtliga banker och 
resultaten redovisas löpande. Insamlingen ger mer än 100 tkr, kommunen 
tillskjuter ett liknande belopp och styrelsen beslutar att anordna återvändardagarna, 
som samordnas med den tidigare nämnda lokala mässan.  

Föreningens styrelse bildar projektgrupp, men det konkreta arbetet gör 
föreningar och intressegrupper. Föreningens kanslist och Bertilsson samordnar 
arbetet, och ”ortsträffar” och möten med föreningarna anordnas också nu. Ett 
register över utflyttade västskogare byggs upp, och programmet har liknande inslag 
som föregående år. Vid ett möte i september diskuteras återvändardagar också 
1987. Arrangemangen är stora och resurskrävande, föreningen saknar de 200 tkr 
som krävs och vill inte starta en ny insamling. Föreningen önskar aktivt deltagande 
också från andra organisationer, och när de inte visar intresse fattar styrelsen 
enhälligt beslutet att inte anordna nya återvändardagar. Beslutet hänvisar till de 
finansiella problemen och att övriga projekt inte skall äventyras. I stället överväger 
föreningen olika arrangemang under kungens planerade Eriksgata hösten 1987.  

Den betydelse återvändardagarna har, menar Strandvik senare, är den 
uppmärksamhet som de får i media och de möjligheter att påverka bilden av 
samhället som uppmärksamheten ger. Persson lyfter i stället fram det viktiga i att 
ungdomar flyttar dit utbildningar och arbeten finns för att sedan återvända när 
tiden är mogen. Återvändardagar är ett sätt att påminna om hemorten. 

 
Sjukhusdemonstrationen och sjukhusfrågan 

 
Ett mera tillfälligt arrangemang som samlar västskogarna under denna period är en 
stor sjukhusdemonstration 1987. Frågan om antalet akutsjukhus i länet aktualiseras 
första gången på 1970-talet och diskuteras långt in på 1990-talet. För andra gången 
på 15 år planerar landstinget att lägga ned delar av sjukhusets verksamhet. Om 
förslaget genomförs försvinner ett 40-tal arbeten, men viktigare är att sjukhuset 
förlorar sin akutverksamhet. I början av 1970-talet var Strandvik ordförande i en 
kommitté som organiserade motståndet mot den då föreslagna nedläggningen, 
bland annat en demonstration med närmare 20 000 personer. När frågan åter 
aktualiseras erbjuder Västskogs-Andan en plattform för den lokala oppositionen. 

I augusti presenteras planerna på en ny sjukhusdemonstration i lokalpressen. 
Strandvik är även denna gång ordförande i organisationskommittén. Befolkningen 
och politikerna, som vill markera enighet, ser föreningen som en samlande kraft, 
och denna sänder bl.a. en inbjudan till utflyttade personer och försöker göra 
demonstrationsdagen till en ny återvändardag. Den politiska enigheten är total och 
kommunen anslår ett större belopp till kampanjen. Massmedierna visar stort 
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intresse och både nyhetsprogram och rikspress tar upp demonstrationen. Den får 
starkt stöd och två tredjedelar av befolkningen deltar i demonstrationståget för att 
bevara akutverksamheten vid sjukhuset. Befolkningen uppfattar att det är 
Västskogs-Andan som ligger bakom demonstrationen, och den är en stor 
framgång. Detta tolkas av aktörerna som ett tecken på föreningens samlande kraft. 

Efter demonstrationen uppvaktar en delegation landstinget och resten av 
hösten pågår en intensiv debatt i pressen både om demonstrationen och om 
sakfrågan. I oktober uppvaktar en grupp, där Strandvik ingår, sjukvårdsministern 
som lovar att besöka Västskog efter nyår. Under våren 1988 fortsätter 
sjukhusfrågan att dominera. Stödet för sjukhuset kommer från olika intresse-
grupper och enigheten är i det närmaste total. I kommunens kyrkor organiseras 
förbön för sjukhuset. En Tage Danielsson-inspirerad dikt, av Bertilsson, som har 
formen av ett tal som hålls av en av sjukvårdstjänstemännen publiceras på in-
sändarsidan. Pamfletten sänds senare till utflyttade västskogare i arbetsför-
medlingens kuvert och med stöd av ett av de projekt som bedrivs på VUC och en 
viss turbulens uppstår. Strandvik ber tjänstemannen om ursäkt vid ett möte och 
föreningen bifogar en skriftlig ursäkt vid nästa utskick.  

Socialministern besöker Västskog utan att ta ställning i sakfrågan. I mitten av 
mars nås en kompromiss som innebär att akutsjukvården bevaras, men att BB-
verksamheten läggs ner och planerna på utbyggnad av primärvården skrinläggs. 
Intresset vänds nu mot att försöka bevara BB-avdelningen och månaderna efteråt 
debatteras frågan intensivt på ledar- och insändarsidor. Redan våren 1987 drog 
Lions tillsammans med Västskogs-Andan och lokaltidningen i gång en insamling 
(till en transportkuvös) som ger över 200 tkr som överlämnas till sjukhuset. I juni 
1988 fattas det slutliga beslutet att Västskogs BB-avdelning stängs för gott. 
Demonstrationen upplevs till slut ändå som framgångsrik när sjukhuset bevaras 
som levande akutsjukhus. När Persson några år senare uttalar sig om 
demonstrationen och andra mobiliseringsaktiviteter i Västskog sammanfattar han 
sina känslor med att ”det går ju kårar på ryggen efter en när man tänker på hur 
man kan mobilisera engagemang, hur människor ställer upp i sån mångfald”. 

 
Samarbete skola – näringsliv 

 
Under 1989 deltar föreningen i ett större projekt tillsammans med kommunen, 
ortens företag, Svenska Arbetsgivarföreningen och skolan där målet är att utveckla 
samarbetet skola och näringsliv. Projektet riktar sig till företag och elever i 
högstadium och gymnasium och syftar till att öka kunskapen om samhällets 
näringsliv. Det privata näringslivet står för huvuddelen av arbetet men både 
föreningen och VUC deltar. I styrgruppen ingår Strandvik och Persson men också 
Bertilsson medverkar i den tidiga planeringen. En skrift produceras bl.a. och 
föreningen får en del av intäkterna från försäljningen. Projektet avslutas med en 
näringslivsvecka i september 1989 där Strandvik invignings- och avslutningstalar 
och en rad olika aktiviteter bjuds. En skärmutställning, där också Västskogs-Andan 
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deltar med en skärm för att informera och värva medlemmar, visar upp 
näringslivet under veckan. Andra aktiviteter är fyra temadagar kring kommunens 
näringar och en paneldebatt om småregioners framtid.  
 
 Mässdeltagande 

 
Genom att delta i mässor skapas uppmärksamhet för Västskog och 
utvecklingsprojektet. Som tidigare framgått presenteras tankarna bakom 
Västskogs-Andan första gången vid en lokal mässa våren 1984 och mässdeltagande 
är därefter en återkommande aktivitet. Viktigast av mässorna, är enligt aktörerna 
själva, Skapamässan, och Västskog deltar fem gånger under den här perioden. 
Redan i juli 1984 föreslår Bertilsson föreningens styrelse att delta i mässan och 
Västskog har då en monter där uppfinnartävlingen, Västskogs-Andan och 
kommunen presenteras. Uppfinnartävlingarna presenteras därefter vid mässan 
varje gång de anordnas. Bland dem som medverkar första gången är 
kommunalrådet och tre uppfinnare från kommunen. 

Mässdeltagandet ger mersmak och också de närmaste åren deltar VUC och 
Västskogs-Andan också vid Skapamässan. Redan efter mässan 1985 rapporterar 
Bertilsson att Västskogs-Andan nu är ett etablerat begrepp och att mässan är en 
stor framgång. 1986 har man åter en av de mest uppmärksammade montrarna 
under mässan, och bl.a. industriministern tillhör besökarna. Efter varje 
mässdeltagande ställs montrarna ut i samband med olika arrangemang i Västskog. 
När Västskog deltar i mässan för fjärde gången 1987 får Västskog priset för bästa 
monter. Ett 60-tal företag, VUC, Västskogs-Andan och Näringslivsgruppen deltar i 
montern som förutom i uppfinnartävlingen presenterar Tvåpartsprojektet och ett 
pågående designprojekt. Också en skrift om utvecklingsarbetet i Västskog och en 
ny produktkatalog, som ett första steg mot en bättre marknadsföring av 
kommunens företag, presenteras under mässan. Ett särskilt projektstöd från 
kommunen gör det möjligt att delta. Bland dem som tar emot besökare vid 
montern är personalen på utvecklingscentrumet och ett tidigare kvinnligt 
kommunalråd. Bland besökarna vid montern märks kungen och industriministern. 
Bertilsson berättar 1988 om mässdeltagandet: 
 
När vi åkte hem från Skapamässan – enorm succé. Kungen hade varit dit och 
industriministern hade varit till montern flera gånger. Ni har bästa montern. Självklart, sa vi 
med vår falska blygsamhet. Men det var stor succé. Dom var begeistrade. . . . Det här med 
utställningar kan jag ganska bra. Tre år i rad har jag fått pris för bästa monter. En monter 
måste funka och då kan man inte bara komma dit med nåt skrot och ställa in i nåt hörn. 
Man får inte förstöra.  
 

Vid den sista Skapamässan 1988 representerar samtliga verksamma vid VUC 
och Näringslivsgruppen. Medel som regeringen tilldelat för teknikhöjande insatser 
i kommunen finansierar deltagandet. Västskogs monter uppmärksammas speciellt, 
och både Bertilsson, som några dagar efter mässans slut gör sin sista arbetsdag på 
VUC, och VUC får utmärkelser. Bertilsson är drivkraften bakom framgångarna 
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som dock inte vunnits utan spänningar mellan honom och Persson, framför allt 
vad gäller arrangemangens ekonomiska frågor. 

 
Kulturaktiviteter och utmärkelser 

 
Föreningen skall enligt stadgarna slå vakt om kulturella aktiviteter ”av vad slag de 
vara må, som verkar till förmån för Västskog”. Huvudpersonerna under första 
perioden har alla kulturella intressen om än av olika slag. Perssons intresse är musik 
och teater; Strandvik, med en folkrörelsebakgrund inom IOGT, scoutrörelsen och 
Röda Korset, förestår under många år ett av landets äldsta föreläsningsinstitut; 
Bertilsson är med och startar en fotoklubb och deltar som amatör med viss 
framgång i tävlingar som fotograf. Den senare är framförallt intresserad av folklig 
kultur som bygdekomik och folkdans. Sven Eriksson, en av näringslivskonsulterna, 
är körsångare och medlem i en välkänd kör. Olika kulturella aktiviteter är 
regelbundna inslag i verksamheten som delar i andra aktiviteter som 
återvändardagar, mässdeltagande samt möten och andra festligheter i föreningen. 
Exempel på kulturella inslag är utställningar av slöjd, foto och konst vid 
återvändardagarna, då föreningen ibland också arrangerar konserter. 

En tidigt uttalad avsikt i föreningen är att visa uppskattning av insatser för 
bygden och lokalsamhället. Företagare, kulturarbetare, idrottare, ungdomsledare 
och organisationer belönas varje år av föreningen. Belöningarna varierar och ges 
etiketter som Årets Västskogare (företagare, kulturpersonlighet, förening, dagis 
etc.). Utmärkelserna, bl.a. ett diplom som gratis utformats av en lokal konstnär, 
delas ut vid föreningens års- eller höstmöten. Strandvik uppfattar själv att 
utseendet av Årets företagare ibland gör att man ”sticker ut hakan” genom att utse 
en del personer som är kontroversiella i en del kretsar. Avsikten med belöningarna 
är att lyfta fram goda exempel och skapa uppmärksamhet kring föreningens 
verksamhet. 

 
Aktiviteter riktade mot massmedier 

 
Ett genomgående drag i utvecklingsprojektet i Västskog är att använda 
massmedierna i arbetet med att påverka och informera allmänheten. Massmedierna 
informeras systematiskt och Bertilsson skriver långa och omfattande pressreleaser 
för att få uppmärksamhet. De tre huvudaktörerna utnyttjar alla tillfällen att 
informera om föreningen och arbetet för att utveckla kommunens näringsliv. Den 
ström av officiella personer; landshövdingar, nuvarande och f.d. ministrar, andra 
politiker etc. som besöker utvecklingscentrumet informeras systematiskt. Alla 
tillfällen som täcks av massmedierna används för att skapa publicitet och intresse 
för idéerna bakom arbetet och att förbättra bilden av Västskog. Aktiviteterna 
utformas så att de skall få lokal och nationell uppmärksamhet. Besöken används 
dessutom för att utveckla nätverk med personer från olika delar av samhället. 
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När organiseringen tidigare beskrevs demonstrerades hur massmedierna 
medvetet används när Bertilsson arbetar för att rädda de hotade industrilokalerna. 
Massmedierna har också i fortsättningen en viktig roll i arbetet och Bertilsson 
uttrycker 1988 tankarna om varför: 
 
Men det viktigaste för att kunna påverka – det absolut viktigaste det är att ha en positiv 
press som inte deppar ner människorna utan peppar upp människorna och människorna 
tror på sin egen framtid och bygdens framtid. Så att man får ut glada signaler från bygden 
uti landet och det är vi ganska bra på att försöka.  
 

En rad exempel finns på hur man redan från första stund arbetar med 
massmedierna för att sända ut positiva signaler. På initiativ av Bertilsson görs ett 
TV-program om Västskog och dess företag i slutet av 1984 och typiskt är att 
inspelningsteamet tecknar sig för medlemskap i föreningen. När ett radioprogram 
sänds från ett av ortens företag, och alltför få deltagare anmält sig, mobiliseras 
föreningens medlemmar för att ge ett gott intryck av Västskog. Det massmediala 
genomslaget gör att arbetet blir uppmärksammat på andra orter.  

Konungens Eriksgata 1987 får stor uppmärksamhet i massmedierna och att 
kungaparet besöker utvecklingscentrumet under dryga halvtimmen används senare 
i PR-arbetet. I den kommitté som förbereder besöket ingår Bertilsson, Persson 
och Strandvik, tillsammans med representanter för ortens företag som också ges 
möjlighet att exponera sig vid en utställning på utvecklingscentrumet som 
samordnas av Bertilsson. Konungens tacktal berör, enligt en av lokaltidningarna, 
att det finns en supporterklubb för kommunen, Västskogs-Andan. Under perioden 
förekommer också i tidningar och tidskrifter reportage om Västskog och dess 
företag som förmedlar en ny och mer positiv bild av kommunen. 

 
PR-aktiviteter 

 
Även andra PR-aktiviteter syftar till att ändra bilden av Västskog. Symboler och 
informationsmaterial, möten och kontakter, deltagande i debatter och i mässor 
används som framgått med framgång som PR-vapen. Vid sidan av de många 
offentliga personer som besöker utvecklingscentrumet kommer en strid ström av 
andra intresserade dit: företagare och potentiella företagare, uppfinnar-
organisationer och liknande, politiska partier, pensionärsklubbar och andra som är 
intresserade av utvecklingsfrågor. Besökare mottas på ett öppet och personligt sätt 
och Bertilsson ger ofta gåvor2 och skriver personliga brev efter besöket. Besöken 
användes medvetet för att ge uppmärksamhet och att forma nätverk med såväl 
inflytelserika personer som gräsrötter. 

                                                      
2 När vi de första gångerna besöker utvecklingscentrat får vi förutom ett mycket personligt 
och vänligt bemötande, också nyckelringar och LP-skivor med lokal anknytning. Bertilsson 
uttalar ofta i de diskussioner vi har, nödvändigheten av ömsesidighet i relationerna och hur 
viktig det är att skapa ’tacksamhetsskulder’. 

203



  

Inom Västskogs-Andan formas tidigt en PR-sektion som utvecklar 
informationsmaterial och genomför olika PR-aktiviteter. 1988 års verksamhets-
berättelse uttrycker i efterhand föreningens avsikt att verka ”oförtrutet med att 
söka sprida saklig kunskap om Västskogsbygden utifrån den positiva och 
optimistiska grundsyn föreningen omfattar. Detta sker genom hög beredskap och 
tjänstvillighet gentemot massmedierna, samhällsorgan, institutioner, föreningar och 
enskilda”. De flesta aktiviteterna är tämligen konkreta, ibland jippobetonade, och 
avser att väcka uppmärksamhet. Framställning av informationsfoldrar, tipstävlingar 
och tackannonser är några exempel. PR-sektionen låter utveckla märken och 
symboler för föreningen som bildekaler, nyckelringar och rockmärken. 
Genomgående tas alla tillfällen att göra PR till vara.  

Representanter för utvecklingsprojektet medverkar som föreläsare eller deltar 
vid konferenser och i andra sammanhang och, framförallt Strandvik, förrättar ofta 
invigningar och håller rader av anföranden i kraft av sin person och som 
föreningens ordförande. Viktiga inslag i arbetet att förändra bilden av orten är en 
skrift som behandlar Västskog och utvecklingsarbetet och som distribueras i flera 
tusen exemplar i landet. 

 
Historieberättandet 

 
När idéerna bakom Västskogs-Andan presenteras offentligt eller för besökande är 
berättelser och anekdoter viktiga inslag. Historien, särskilt bygdens gemensamma 
historia, och berättelser om industrialismens tidiga entreprenörer är vanligt 
förekommande. Anekdoterna, ofta med ursprung hos Bertilsson, och med honom 
själv som huvudperson, berättas återkommande vid presentationer och samtal. 
Historierna och anekdoterna har, medvetet eller omedvetet, tydliga pedagogiska 
inslag och lyfter fram idéer och grundläggande värden i utvecklingsarbetet. I 
referenserna till historien och i anekdoterna är den djärve entreprenören eller den 
klurige uppfinnaren, som gör något värdefullt för bygden eller för landet, 
förebilder som är ständigt närvarande. 

En av de återkommande berättelserna har som huvudtema att man inte skall 
lita till statlig lokaliseringspolitik utan att man måste i första hand lita på sig själv. 
Under 1600-talet tvingades alla duktiga smeder i landskapet att flytta till Västskog 
för att arbeta i vapenfaktoriet. Konsekvenserna blev att samhället brändes ned två 
gånger av ryssarna och att vapentillverkningen flyttades till en annan ort med ett 
mer skyddat läge. Smederna tog samtidigt med sig sin teknik och sitt kunnande dit. 
En parallell finns i modern tid när en omlokalisering av en statlig verksamhet till 
Västskog var aktuell på 1970-talet. Starka krafter verkade för omlokaliseringen 
men ”partipiskan ven” och politikerna från bygden vågade inte rösta för Västskog. 
Anekdoterna demonstrerar både att man inte kan utgå ifrån att statliga åtgärder 
skall ge en positiv utveckling i Västskog, och den senare också vad det kan leda till 
när västskogare inte håller på sin egen bygd. 
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I andra anekdoter spelar Bertilsson en viktig roll. En av de återkommande 
berättelserna handlar om hur Bertilssons ingripande och personliga agitations-
kampanj stoppar rivningen av de gamla industribyggnaderna i centrala Västskog. 
Om historien renodlas handlar den om ynglingen som med stor djärvhet och med 
listighet utmanar starka krafter – jättarna eller drakarna – besegrar dem och 
därmed räddar samhället. Temat är välbekant från folksagorna och lyfter fram 
centrala delar av Västskogs-Andans ideologi – samhällsansvar, initiativ, mod och 
den enskildes möjligheter att besegra till synes övermäktiga krafter. En anekdot 
med ett liknande tema och ingredienser som handlingskraft, självtillit och känsla 
för bygden handlar om hur Bertilsson och Öster vid en uppfinnarkonferens i Kina 
placerar Västskog på världskartan. Vid konferensens avslutningsceremoni lyckas 
man också, enligt historien, genom att donera 1.000 dollar till kinesiska muren och 
utnyttja personliga kontakter, med att officiellt överlämna Västskogs-Andans 
flagga och få den placerad på det kinesiska patentverket. Alltsammans sänds flera 
gånger i kinesiska nyhetsprogram i TV. Det hela planeras innan avresan och möts 
med skepsis också bland de egna.  

Andra berättelser illustrerar Bertilssons misstro mot politiker, den oförståelse 
småföretagare möter hos politiker, uppfinnarnas situation samt tröghet och 
hierarkier i storföretag. Ett genomgående inslag i Bertilssons berättelser är tilltron 
till det sunda förnuftet och praktisk kunskap snarare än utbildning och experter. 
Berättelserna speglar de värden som projektet försöker att utveckla under 
perioden; småföretagsamhet, praktiskt förnuft, kreativ kraft och förmåga. 
Berättelser ur den industriella historien återges ofta av Persson, men också av 
Strandvik. Många av berättelserna handlar om de tidiga svenska entreprenörerna 
och hur dessa behandlades. Historien om Sandviken och hur konsul Göransson 
luras på Bessemerpatentet vid ett besök i England 1857 och betydelsen av nya 
idéer och uppfinningar är ständigt återkommande. 
 
Aktiviteter i stiftelsen och Näringslivsgruppen 
 
Under denna rubrik redogör vi för de aktiviteter som huvudsakligen har sin 
hemvist i stiftelsen VUC och Näringslivsgruppen. Flera av dem utförs till en 
början av Västskogs-Andan men presenteras ändå under denna rubrik, eftersom de 
senare övertas av VUC och den organisation som byggs upp.  

 
Kundstyrt arbete 
 
Viktiga uppgifter är att stimulera uppfinningar och nya idéer samt att stödja ny- 
och småföretagsamhet. Det kundstyrda arbetet, olika konsult- och rådgivnings-
insatser, är från första stund viktiga aktiviteter inom utvecklingsprojektet. Till en 
början bidrar föreningen också med rådgivning, men utvecklingscentrumet övertar 
detta senare. Mot slutet av perioden förekommer ändå fortfarande en mindre del 
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kundstyrt arbete också i föreningen. Knuten till föreningens styrelse finns från 
början industrisektionen som har till uppgift att ge råd och förmedla kontakter 
som kan ge stöd till enskilda och företag. Målet är att erbjuda olika kompetenser 
inom produkt- och kostnadsanalys, ekonomi och juridik och föreningen utarbetar 
också en förteckning över faddrar. Styrelsen antar samtidigt ett principuttalande 
om att, så långt möjligt, bistå företag och enskilda med stöd och tjänster. 

En renodlad uppfinnarrådgivning och stöd att förverkliga idéer är tanken till 
en början, men föreningens första uppfinnartävling är utlyst och det är 
underförstått, hävdar Strandvik senare, att Bertilsson också skall arbeta med olika 
aktiviteter med anknytning till tävlingen. En representant för STU finns på plats 4-
5 dagar varje månad för att bistå uppfinnare. Denna verksamhet fortsätter under 
hela den första perioden om än i minskande omfattning, och den innebär också 
rådgivning till uppfinnare från ett större område än enbart Västskog. När 
Bertilsson 1988 utses till regional rådgivare av Svenska Uppfinnareföreningen, en 
av fem i Norrland, innebär det att också denna organisation under en tid 
representeras på VUC. När Bertilsson sammanfattar sina erfarenheter av 
uppfinnarrådgivningen betonar han det stora intresset för verksamheten, men 
också det pedagogiska problemet att få människor att förstå att det tar tid och 
kräver ansträngningar att lansera en produkt på marknaden. 
 
Vad vi kan alltså är att få gräsrötterna att växa lite grann, att förstå innovationsverksamhet. 
Att förstå att det inte är så jävla märkvärdigt att hitta på. Det kan varenda en, men att sen 
få ut produkten så är hemskt svårt. Och när dom börjar förstå det, vill man lära sig den 
metoden. Man måste vara reklammakare för att sälja en idé. Man måste vara 
’reklamminded’ för att få andra människor att tända på idén. (1988) 
 

VUC fungerar som ett lokalt resurscentra för småföretagsutveckling, där 
mycket arbete läggs ner på att ge råd till mindre företag och att förmedla kontakter 
med myndigheter och finansiärer, men också med andra företag. Under sina år på 
VUC fungerar Bertilsson som mentor för många nya företagare. När kommunens 
näringslivsgrupp flyttar till VUC 1987, för att bli mer lättillgänglig för företagarna, 
bedriver redan gruppen kundstyrt arbete med liknande inriktning och 
organisationerna knyts samman. Kommunens näringslivsgrupp, framförallt 
Persson, har som en av sina uppgifter att förmedla kontakter med politiker och 
den kommunala byråkratin i sådant som mark- och planfrågor samt att påskynda 
behandlingen av ärendena. Näringslivsgruppen bistår dessutom vid ansökningar 
om olika stöd. 

När Persson i stiftelsens verksamhetsberättelse för 1987 ger en 
lägesredovisning, redovisar han att de medverkat i 700 projekt under åren 1985-
1987 och att de projekt som nått marknaden beräknas ha en omsättning på 12 
miljoner. Siffrorna är mycket osäkra men ger ändå en grov indikation på 
betydelsen och omfattningen av konsult- och rådgivningsverksamheten.  
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Utbildningsaktiviteter  
 
Under perioden anordnas många utbildningar och kurser av olika slag. Kurserna 
syftar till att påverka attityderna och inställningen till företagande och till att höja 
kompetensen i nya och äldre företag. De arrangeras ofta gemensamt av 
organisationerna och också tillsammans med andra. I början av perioden 
arrangerar föreningen kurserna, men efterhand tas många av dem över av VUC. 
De oklara gränserna mellan organisationerna framgår exempelvis av att samma 
kurser inte sällan samtidigt tas med i både föreningens och stiftelsens 
verksamhetsberättelser.  

Aktiviteter som avser att påverka sättet att tänka, och då framförallt 
beslutsfattares och allmänhetens attityder till och kunskaper om företagande, är 
redan från början viktiga. En aktivitet är den utbildningsdag för beslutsfattare som 
anordnas på VUC hösten 1986 med rubriken ”Beslutsfattare på skolbänken”. 
Bertilsson är idégivare och drivkraft och kursens föreläsare kommer bland annat 
från STU. Deltagarna representerar fack, bankfolk och organisationer men också 
många politiker och kommunala tjänstemän. Kursprogrammet demonstrerar 
förutsättningar, som påhittighet och uthållighet, för att tekniska idéer skall trans-
formeras till företag. Utbildningsdagen har stort symbolvärde eftersom man når 
nya grupper som saknar kunskaper om företagandets villkor. Bertilsson kommer 
ofta tillbaka till dagen och dess betydelse, och när han senare i början av 1990-talet 
anställs i en annan kommun för att arbeta med näringslivsfrågor anordnar han en 
liknande kurs. Om kursen i Västskog berättar han om ett inslag: 
 
Vi ska prata om utvecklingen av hatten till en tandkrämstub, men först ska vi presentera 22 
nya företag. Och in kommer 22 st., eller det var fler, en del var två, och talade om att vi 
heter så och så och vi startade då och då. Vi har den och den omsättningen och vi har si 
och så många anställda. Och politikerna blev längre och längre i ansiktet, för dom hade ju 
aldrig hört talas om dom där 22 företagen. ”Finns det i Västskog?”. Förut var dom experter 
i varenda . . . fråga men efter det där förstod dom att dom ingenting begrep och då var det 
mycket lättare att jobba. (Bertilsson. 1991) 
 

Kurser kring innovationer är viktiga aktiviteter från start. VUC arrangerar 
dem själva eller tillsammans med andra organisationer vid flera tillfällen under 
första perioden. Våren 1988 startar Småföretags- och Uppfinnarskolan och en 
serie kursdagar anordnas som behandlar processen vid utveckling av nya produkter 
och att starta eget. En rad aktiviteter som syftar till att förbättra 
överlevnadsförmågan hos befintliga företag ingår också i kursen. Utbildningen 
finansieras till stor del av statliga medel (800 tkr) och drivs som ett särskilt projekt. 

Flera starta-eget kurser genomförs i VUC: s regi eller gemensamt med andra 
organisationer. Andra exempel på kurser är en kursdag i ledarskap tillsammans 
med Industrigruppen i Västskog, en sammanslutning av kommunens större 
industriföretag. Under 1989 är också VUC medarrangör av en tvådagarskurs som 
behandlar företagens kontakter med massmedierna. Förutom att själva anordna 
kurser organiserar och samordnar VUC när företag och enskilda deltar i kurser och 
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studiebesök på andra orter. När ett speciellt utbildningsprojekt, med en särskild 
projektledare, startar 1989, övertar detta mycket av kursverksamheten samtidigt 
som inriktningen i arbetet också delvis förändras. 

 
Lokaliseringsaktiviteter  
 
Kontakter med externa etablerare är viktiga aktiviteter för Näringslivsgruppen. De 
syftar vanligen till att få större företag från huvudstadsområdet, under denna 
period en överhettad region, att etablera enheter i Västskog. Några enheter 
lokaliseras under perioden inom både tillverknings- och tjänstesektorn. Bakom de 
tidiga lokaliseringarna ligger industridepartementet och medel som frigörs för 
försök att finna ersättningssysselsättning vid företagsnedläggningar. Fram till 1988 
avser verksamheten i första hand tillverkningssektorn, i området saknas tradition 
inom privat tjänstesektor, men mot slutet av perioden förekommer några 
tjänstelokaliseringar. Från 1989 och framåt får tjänstesektorn högre prioritet då 
Västskog behöver arbetstillfällen för kvinnor med kontorsutbildning. Persson 
presenterar nu också i lokalpressen en ny strategi som lägger större vikt vid 
etablering av tjänsteföretag, när regeringen avsätter särskilda resurser för 
etableringar av tjänsteföretag inom stödområden. 

Ibland tar Näringslivsgruppen initiativet till etableringar, medan i andra fall 
industridepartementet och statliga medel spelar mer avgörande roller. Persson 
uttalar ofta sin beundran för flera av de ministrar han mött och då inte minst för 
det engagemang de visar i utvecklingen av Västskog. Näringslivsgruppens bidrag är 
att den tar emot och söker praktiska lösningar, exempelvis i lokalfrågor, och 
kopplar företagen till de lokala myndigheterna. Persson ser de lokaliseringar som 
de får som en mix av näringslivsgruppens, ett skogsföretags och Industrideparte-
mentets arbete. Utvecklingsprojektets inre krets har olika uppfattningar om 
”företagsraggning” trots att de, i princip, är överens om att det är nödvändigt att 
använda många sätt att utveckla näringslivet. Bertilsson hävdar att det är viktigare 
att utveckla och pröva nya idéer, och att om man bara får ut en positiv bild av 
Västskog, så kommer företagen själva. Omlokaliseringar innebär ju bara att det blir 
”tomt på ett annat ställe” och etableringar av den här typen är snarare ett resultat 
av en slump än ett systematiskt arbete.  
 
Lokaliseringsexempel 
I augusti 1987 kan man i lokalpressen läsa att en läkemedelskoncern flyttar en 
enhet till Västskog. Den nya enheten tillverkar komponenter för bioteknisk 
forskning och fem anställda får arbete i nya skräddarsydda lokaler i ett privat 
industrihus i ett nytt industriområde. Genom lokaliseringen uppfyller företaget ett 
löfte till industridepartementet. När företagsenheten invigs av industriministern 
1987 är detta resultatet av en lång process som startar redan i början av 1980-talet. 
Persson återkommer ofta under intervjuerna till den och ger sin bild av processen 
och de förhoppningar den väcker. När situationen är besvärlig i början av 1980-
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talet är kommunstyrelsens ordförande väldigt aktiv och uppvaktar bl.a. industri-
ministern och informerar om kommunens problem. Persson menar senare (1991) 
att under den här perioden fick industriministern någon form av ”klockarkärlek till 
Västskog”, något som denne därefter ger synliga bevis på. 

Förhandlingar tas upp med en läkemedelskoncern om att etablera verksamhet 
i Västskog, i utbyte mot att företaget får utnyttja investeringsfondsmedel också på 
en annan ort. I slutet av 1984 undersöker en representant för koncernen 
möjligheterna att förlägga legoverksamhet till Västskog. Efter en rad kontakter och 
många förvecklingar sluts ett kontrakt om lokaler och i januari 1988 startar 
verksamheten med fem anställda. Hösten 1988 görs en ny uppgörelse med 
läkemedelskoncernen om frisläppande av investeringsfonderna och företaget lovar 
att sysselsätta ett 30-tal personer vid utgången av 1990. När Persson talar om 
lokaliseringen lyfter han fram departementets och industriministerns draghjälp och 
de stora förhoppningar som ställs på lokaliseringen, ”när dom vågar, så vågar 
naturligtvis fler komma in i Västskogsregionen”. 

Verksamheten i den nya enheten har hård konkurrens och företaget söker 
därför annan verksamhet. Eftersom det saknas glasblåsare för tillverkning av 
industriellt specialglas, en kompetens som är på väg att försvinna ur landet, ser 
företaget en möjlighet att utnyttja denna nisch på marknaden. Under 1989 
rekryteras ny personal för tillverkning av industriellt specialglas. En del av 
satsningen är en tvåårig AMU-utbildning för glasblåsare. Våren 1990 startar den 
första utbildningen med åtta elever och Persson har nu förhoppningar om att 
Västskog skall bli ett centrum för glasblåsningen. Eftersom verksamheten nu är en 
annan måste lokalfrågan åter lösas och under 1990 ställs nya skräddarsydda lokaler 
till förfogande genom kommunens försorg. Som ett led i löftet om 30 nya arbeten 
bildar koncernen tillsammans med två mindre företag våren 1989 ett nytt företag 
som tillverkar plastprodukter till en läkemedelskoncern. När företaget ”döps” i maj 
har det sju anställda och tillverkningen sker i sjukhusets nedlagda BB-avdelning. 
Under 1990 får företag lokaliseringsbidrag för satsningen och flyttar till nya 
skräddarsydda lokaler. 

Den verksamhet som läkemedelskoncernen bidragit med sysselsätter 1990 ett 
10-tal i plasttillverkningen och ett 15-tal i glasblåseriverksamheten, men löftet om 
30 arbeten uppfylls aldrig fullt ut. När koncernen senare säljs blir situationen 
turbulent och oron sprider sig i Västskog. Koncernen säger sig stå fast vid sitt löfte 
om 30 nya arbeten och att glasblåsarverksamheten skall fortsätta. Affären får ändå 
på sikt återverkningar. Lönsamhetsproblem tvingar koncernen till kraftiga 
personalnedskärningar och ansvaret för glasblåsarverksamheten pendlar under en 
period mellan olika företag i koncernen. Persson menar att hela det kontaktnät 
som man byggt upp försvinner på några veckor. Koncernen ”dammsugs” för att 
rädda tillverkningen i Västskog, men vid omstruktureringar i koncernen 1991 
konstateras att tillverkning av industriglas inte ligger inom deras område. Nya 
ägare, bland andra platschefen, tar över företaget som fortsätter att leverera till 
läkemedelskoncernen under nytt namn. Glasblåsarutbildningen fortsätter som 
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AMU-utbildning trots att erfarenheterna från den första utbildningen är dåliga. Få 
slutför kursen och får arbete. Lågkonjunkturen innebär nu att den efterfrågan som 
tidigare fanns försvinner och utbildningen läggs därför senare ner. Av koncernens 
löften om arbeten inom branschen blir intet och i september 1994 försätts 
glasblåseriföretaget i konkurs. 

Också i det andra företaget sker förändringar. I början av 1991 drar sig 
läkemedelskoncernen ur företaget och en tvist om hyresavtalet mellan företaget 
och kommunen kännetecknar åren fram till 1993 när företaget slutgiltigt lämnar 
Västskog. Företaget har då endast sex anställda och verksamheten blir aldrig vad 
kommunledningen hoppades. Koncernen lyckas inte uppfylla sitt löfte om 30 
arbeten och Persson hävdar att extra tid lagts ner på etableringen eftersom 
koncernen var en tänkt spjutspets i förnyelsen. Av denna lokalisering som man 
hoppats så mycket på, återstår efter få år intet. Verksamheten i den utlokaliserade 
enheten ändras, säljs till nya ägare och går i konkurs. Utbildningen läggs ned och 
koncernen drar sig ur det andra företaget som lämnar orten. Av 
läkemedelskoncernens lokalisering återstår efter några få år endast tomhet och 
besvikelse. 

 
Två tjänsteetableringar 
Under 1988 ökar intresset för utlokaliseringar av tjänsteföretag, när nya 
möjligheter att få statliga bidrag vid tjänsteetableringar införs, samtidigt som det 
blir allt svårare för tjänsteföretag i storstadsregionerna att finna och behålla 
personal. Ett exempel på en tjänstelokalisering till Västskog är ett företag som 
arbetar med registrering i kontokortssystem. Lokaliseringen är ett resultat av det 
arbete som en arbetsgrupp, som skall finna ersättningssysselsättning när ett av 
storföretagen lägger ner en fabrik, utför tillsammans med näringslivsgruppen. I 
början av 1988 behandlas tjänsteföretagets ansökan om extraordinärt bidrag för en 
etablering i Västskog och företaget fattar beslut att flytta till kommunen. 
Verksamheten som sysselsätter 35 anställda, i huvudsak kvinnor, startar i maj i en 
äldre butikslokal och invigs sommaren 1989. I början av detta år presenteras också 
planer på en utlokalisering av en del av ett stockholmsföretag som hanterar 
fakturor för större dagstidningar och adresserar reklam samt paketerar bokpaket. 
Ett nytt företag bildas som ägs av stockholmsföretaget och det företag som redan 
etablerats i Västskog. Företaget invigs i februari 1989 och ett 20-tal arbetstillfällen 
utlovas. 

Också tjänsteföretagslokaliseringarna blir en besvikelse. I början av 1990 
uppstår en kris i registreringsföretaget i samband med den pågående 
bankkonflikten. Hösten 1991 presenterar företaget planer på att lägga ner eftersom 
man förlorat kunder samtidigt som datatekniken vidareutvecklats till en teknisk 
nivå där företaget inte längre är konkurrenskraftigt. I april 1992 försätts företaget i 
konkurs när ett av näringslivsgruppen förvaltat bolag begär att det skall infria ett 
borgensåtagande för det andra utlokaliserade tjänsteföretaget. Det senare har gått i 
konkurs redan i slutet av 1991 när det dragits med i dåvarande ägares konkurs. 
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Näringslivsgruppen får en del kritik för att man ”släpat hit för mycket etableringar 
som inte har en naturlig förankring i någon västskogare som driver företaget i 
fråga” och också de misslyckade satsningarna på tjänstesidan kritiseras.  
 
Projekt 
 
Några projekt som finansieras med medel från staten och andra källor genomförs 
också under perioden. Projekten har vanligen lokaler på utvecklingscentrumet och 
speciella projektledare, men också kopplingar till näringslivsgruppen och stiftelsen. 
De är inte sällan resultatet av kontakter och uppvaktningar hos regering och 
departement. 
 
Tvåpartsprojektet 
Det s.k. tvåpartsprojektet försöker knyta Västskogsföretag som underleverantörer 
till en annan kommuns expanderande dataindustri. Projektet startar sommaren 
1987 och tanken är att gynna båda kommunernas näringsliv. Småföretag inom 
elektronikområdet i Västskog får hjälp att knyta kontakter med de stora 
dataföretagen i partnerkommunen och projektet försöker också stimulera 
nyföretagandet inom dataområdet genom att uppmuntra anställda på Ericsson att 
etablera nya företag. Västskogs bidrag till tvåpartsprojektet är den kompetens inom 
idé- och uppfinnarverksamhet som bl.a. Bertilsson representerar. Hösten 1987 
beviljar regeringen 2 miljoner till projektet som startar i november när en 
projektledare tillträder. Persson menar senare 1991 att bakom satsningen ligger en 
ministers vilja att göra en insats för sin hemkommun. Kommunledningen i 
partnerkommunen är, enligt Persson, medveten om att kommunens industriella 
bas också blir en mogen industri och att människor måste göras medvetna om den 
betydelse nya idéer och kreativitet har. Representanter för partnerkommunen 
besöker Västskog och tidigt knyts kontakter med en lokal företagare som, sedan 
lokal- och lokaliseringsstödsfrågan väl lösts, resulterar i en etablering som skall ge 
15 nya arbeten. 

Tvåpartsprojektet väcker förhoppningar som inte minskar när, den nu före 
detta, ministern i mars 1988 besöker Västskog och det avslöjas att ytterligare en 
etablering som kan ge 18 nya arbeten är på väg att slutföras. Etableringen 
misslyckas och i en artikel i lokalprocessen kritiseras bristen på samarbete mellan 
tvåpartsprojektet och Västskogs Invest, ett lokalt investmentföretag. Det senare, 
hävdar artikeln, investerar i små huvudstadsföretag trots att det finns intresserade 
västskogsföretag. Projektets främsta värde är, menar Persson när han blickar 
tillbaka tre år senare, att en ny värld som man inte kunnat få kontakt med på egen 
hand öppnas. Några mindre företag i Västskog får kontakter och uppdrag och 
några ungdomar får under viss tid praktisera på ett stort dataföretag. När 
Bertilsson ser tillbaka på projektet är han mindre nöjd. För honom är projektet en 
”typisk byråkratisk tjänstemannaprodukt” med alltför många människor 
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inblandade och många improduktiva seminarier. Projektet avslutas formellt 1 juli 
1989 och har då gett två direkta etableringar. 
 
Teknikcentrumprojektet 
När industriministern inviger de räddade industrilokalerna i mars 1986 lovar han 
att departementet skall bidra till ett centrum för utveckling och teknik i 
kommunen. I slutet av 1988 infriar industriministern sitt löfte och VUC får 3 
miljoner från departementet och länsstyrelsen för att bygga upp ett teknikcentrum. 
Syftet med ett teknikcentrum är att utbilda fler till de näringar som bygger mycket 
på ny teknik, och att skapa förutsättningar för högre utbildning i kommunen. I 
projektet ingår ett delprojekt med inriktning på processtyrning och kvalitetssäkring 
och ett delprojekt kring AMU:s utbildning och företagens utbildningsbehov. I 
början av 1989 anställs en person som på halvtid utreder projektet och arbetet 
resulterar i ett utbildningsprojekt som under tre år skall samordna företagens 
utbildningsbehov. Projektet skall enligt planerna inom några år sälja utbildnings-
tjänster på kommersiella villkor. När Persson berättar om projektet lyfter han fram 
att man valt att göra teknikutvecklingsprojektet på sitt sätt och i stället för att satsa 
på lokaler lagt ner resurser på utbildningsprojektet. 
 
Epilog – fortsättning eller nystart? 
 
När Bertilsson formellt lämnar arbetet på utvecklingscentrumet vid utgången av 
1988 innebär detta en avgörande förändring, som gör att arbetet nu går in i en ny 
fas. Bertilsson är under den här avhandlade perioden anställd på konsultbasis med 
ett kontrakt som löper ett år i taget. Bertilsson har tidigare övervägt att lämna sitt 
arbete som konsult och också ställt villkor för att stanna kvar. När hans kontrakt 
vid utgången av 1988 upphör förnyas det inte denna gång. När Bertilsson lämnar 
sin anställning innebär detta en ny situation för utvecklingsarbetet. På direkt fråga 
om vad detta innebar, svarar Persson några år senare: 
 
Ja, det är svårt att säga. Jan hade ju i vissa lägen gjort det till en sport att satsa på en del 
saker som alla andra tyckte var omöjliga. Han har ju gjort ovärderliga insatser för oss. Det 
är nästan omöjligt att ersätta en sån person. Han representerade ju en sida av det här. 
Eftersom det uppstod lite spänningar emellan honom och oss övriga, det är ganska jobbigt 
att umgås år efter år med de personligheter som Jan representerar, så var vi ju överens om 
att vi skulle släppa så att säga den mer operativa kontakten 1988. (1993) 
 

Redan i samband med en kurs i lokal näringsutveckling som en av oss 
bevistar i början av 1989 får vi en första antydan om att Bertilsson är på väg ut ur 
projektet. Han har då formellt slutat som konsult, men klagar samtidigt på att 
ingenting händer på VUC. Nu hörs också en del kritiska synpunkter på Bertilsson. 
Persson beskriver exempelvis honom med ord som ”ensamvarg”, ”utan förståelse 
för utbildning”, ”vill vara med att initiera annars tycker han det är skit” och ”när 
han envist driver igenom så stöter han sig med personer med makt och då blir det 
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rekyl tillbaka”. Bertilsson arbetar under första halvan av 1989 med att slutföra en 
del av det arbete som redan pågår. Persson talar ännu 1991 om att Bertilssons 
kompetens köps in för speciella projekt, men detta sker nu i mycket begränsad 
utsträckning. Orsakerna är flera; en är som Persson (1991) uttrycker det ”Vi har väl 
lärt oss en del också och kan stå på egna ben lite bättre än tidigare” och ”jag har nu 
ett eget kontaktnät med företag och myndigheter”; en annan är att Bertilsson 
senare anställs av en annan kommuns näringslivsorganisation. Bertilsson finns 
fortfarande kvar i styrelsen för Västskogs-Andan, men är inte lika aktiv som 
tidigare. Strandvik menar emellertid att hans engagemang fortfarande är starkt och 
att han, om föreningen behöver honom ”kommer ögonblickligen alltså och i det 
ögonblick han engagerar sig för en sak så genomför han den. Och han genomför 
den på ett visserligen yvigt sätt, där man ska se bort ifrån vissa incidenter under 
färdens gång, men slutresultatet är strålande”. 
 
En ny arbetssituation 
 
När Bertilsson slutar som konsult mister näringslivsorganisationen sin 
initiativtagare och drivkraft, men samtidigt får den nu mer stabilitet och ordnade 
arbetsformer. Bertilssons person och sätt att arbeta bidrar till de spänningar som 
uppstår mellan honom och den övriga, alltmera professionaliserade, organisa-
tionen. Bertilsson är i princip på ”centrumet hela nätterna” och de övriga går hem 
efter arbetstidens slut samtidigt som han gärna kommenterar de övrigas beteende 
utifrån ”sin moral”. Hans sätt att arbeta illustreras, inte utan beundran, av Öster i 
Bertilssons s.k. ”omvända prioritetslista”. Först rangordnar han vad som måste 
göras, vad som borde göras och vad som är roligt att göra. Därefter vänder han 
listan och börjar arbetet nerifrån. Då hinner man mycket mer anser han. 
Arbetsdagarna blir då ofta långa.  

När Bertilsson lämnar näringslivsorganisationen tar han samtidigt med sig sitt 
nätverk och då framförallt den uppfinnarkrets han har kring sig. Till en början 
uppstår ett vakuum i organisationen där de övriga inte vet sina roller. Bertilsson var 
tusenkonstnären som skött det mesta. Öster tar över en del av hans uppgifter, men 
behöver avlastas och dessutom behöver kundmottagningen förstärkas. Förestån-
daren är en skicklig yrkesman men uppfattas inte, till en början, som lämplig att 
handha kundmottagningen.  
 
En förändrad situation i Västskog inför 1990-talet 
 
När de personer som är mest involverade både ser tillbaka och blickar framåt i 
slutet av 1980-talet anslår de en optimistisk grundton. Optimismen grundar sig på 
de resultat som de anser att utvecklingsprojektet gett. För första gången på många 
år väntar man sig nu en befolkningsökning i kommunen, och människorna 
uttrycker en ny framtidstro. Bilden av Västskog i omvärlden är mer positiv, en ny 
inställning till företagande hos politikerna är märkbar och många nya företag har 
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startats. En lång och sammanhängande högkonjunktur bidrar till den förbättrade 
situationen och under perioden bedömer de att 400 arbetstillfällen har kommit till 
inom privat sektor. Dessutom bevaras ett stort antal inom offentlig sektor när den 
gemensamma kampen för att behålla sjukhuset är framgångsrik, en framgång som 
dessutom ökar självkänslan hos människorna i Västskog.  

Arbetet med att ändra attityderna i Västskog har gett påtagliga resultat menar 
aktörerna, som samtidigt är medvetna om att attitydpåverkan är en tidskrävande 
och långsam process. Västskogarna har lärt sig att inte ropa på hjälp från 
omvärlden, utan i stället tas egna lokala initiativ för att lösa problemen. Också den 
förändrade inställningen till företagande, som man vid den här tidpunkten ser, har 
åstadkommits genom egen kraft. Framför allt har politikerna en ny inställning och 
allmänheten en större tilltro till framtiden. Många småföretag har dragit nytta av 
den goda konjunkturen och vuxit fram. De fungerar nu som goda exempel i 
Västskog och ger psykologiska förstärkningseffekter. Tankar på att starta eget, 
liksom efterfrågan på den typen av utbildning, hade, menar man, varit otänkbart 
för ett decennium sedan. Oron för konjunkturavmattningen finns där och 
Strandvik oroar sig för bristen på förnyelse. 
 
Det mest glädjande och samtidigt mest riskabla inslaget är en ofantlig mängd småföretag 
som har vuxit upp, men dom är fortfarande i en förfärande hög utsträckning legoföretag 
och entreprenörer inriktade på storindustrin. En storindustri som idag inte bara är 
lokaliserad till Västskog, utan man har fått vidare kontakter utanför Västskogsområdet, 
men genom att många av dom här nya och utvecklade småföretagen fortfarande är små och 
upplever en rädsla för att bli stora och skaffa sig fler ben att stå på, så är man sårbar den 
dag som lågkonjunkturen sätter in. (Strandvik, 1988) 
 

Både Persson och Strandvik framhåller ändå i slutet av 1991 att situationen 
inför lågkonjunkturen ändå idag är bättre än tidigare. Det finns nu en organisation 
som har kunskap, brett kontaktnät och förtroende, och de har numera ett 
samarbete och bra relationer till de organisationer som finns inom det lokala 
näringslivet. 
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Kapitel 11 Västskog – den andra perioden 
 
 
 
När Västskog går in i 1990-talet går också utvecklingsprojektet in i en ny fas. Den 
avgörande händelse som skiljer de två perioderna är att Bertilsson, som tidigare 
framgått, formellt lämnar utvecklingsprojektet. Eftersom Bertilsson under första 
halvåret 1989 fortsätter att delta i arbetet och att detta under resten av året 
fortsätter utan större förändringar sätter vi, den något flytande, gränsen mot 
denna period till slutet av 1989. Perioden avslutas när den näringslivsorganisation 
som byggts upp i Västskog läggs ner i slutet av 1996.  

Beskrivningen av den andra perioden inleder vi med den allmänna 
situationen, med tonvikt på sysselsättning och den ekonomiska utvecklingen i 
kommunen. Därefter rekapitulerar vi situationen i de organisationer som växer 
fram under föregående period. Efter en diskussion av det interna samarbetet 
fokuserar vi aktiviteterna i projektet. Västskogs-Andans relativa betydelse börjar 
avta redan under slutet av föregående period och i detta kapitel behandlar vi 
därför aktiviteterna vid utvecklingscentrumet före föreningens. 
 
Prolog: Förändringar på scenen 
 

Under 1980-talet förbättrar en lång sammanhängande högkonjunktur 
situationen också i Västskog men i början av den andra perioden försämras åter 
konjunkturen. Befolkningen fortsätter att minska; under 1980-talet med mer än 
1500 personer. Näringslivet domineras av offentlig sektor vars andel av 
sysselsättningen ökar avsevärt under 1980-talet trots en viss minskning efter 1985. 
Tillverkningsindustrins andel fortsätter att minska, och den skogsråvarubaserade 
industrin dominerar fortfarande men har en något minskad betydelse. Dessutom 
finns små- och medelstora verkstads- och serviceföretag. Största offentliga 
arbetsgivare är kommunen och landstinget men också försvaret sysselsätter ett 
stort antal personer. Ericsson är största privata arbetsgivare, inom skogsindustrin 
arbetar ungefär lika många personer i två stora skogskoncerner och inom 
verkstadsindustrin finns ett företag med 250 anställda. Arbetslöshetssiffrorna är 
inte lika dramatiska som några år tidigare, antalet arbetslösa minskar något och det  
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finns arbeten att förmedla. Några lokaliseringar av tjänsteföretag skapar också 
förhoppningar.  

Samtidigt finns hela tiden negativa inslag med i bilden. Ett hundratal 
personer berörs när ett av skogsföretagen fullbordar ett tidigare fattat nedlägg-
ningsbeslut och avslutar sitt engagemang i kommunen. Konkurser och varsel i 
andra företag berör ytterligare något hundratal. En lågkonjunktur är sannolikt i 
antågande, menar aktörerna och under våren 1989 uppvaktas därför industri-
ministern med budskapet att krisen inte är över och att Västskog kan komma att 
förlora ytterligare arbetstillfällen inom några få år. Några större fabriksenheter är 
nu nedlagda, andra är nedläggningshotade och många träbearbetande företag har 
låg lönsamhet, en gammal maskinpark och därför också en oviss framtid. De 
närmaste åren riskerar samhället att förlora 400 arbetstillfällen och 1 500 nya 
arbeten behövs under 1990-talet för att kommunens befolkningsmål skall uppnås, 
skriver Näringslivsgruppen i ett brev till den regionalekonomiska enheten 1990. 
Situationen är nu sådan att utvecklingsarbetet behöver intensifieras och att det åter 
krävs en påtaglig lokal mobilisering. Problemen delar man med andra orter, men 
Västskog står nu bättre rustat inför en sämre konjunktur än tidigare genom sin 
näringslivsorganisation, menar aktörerna själva. 
 
Situationen under andra perioden 
 
1991 har Västskog ännu inte nåtts av den förändrade konjunkturen och i slutet av 
1990 lyder en rubrik i lokaltidningen: ”Västskog har länets lägsta arbetslöshet”. 
Något senare tydliggör en annan rubrik de annalkande problemen: ”Västskog 
varslar mest i länet”. Kommunen har dock fortfarande länets lägsta arbetslöshet, 
bl.a. går Ericsson som har stor betydelse för sysselsättningen bra, vilket bidrar till 
de senaste årens relativt gynnsamma utveckling. 

Strukturförändringarna inom basindustrin fortsätter och 1991 meddelas att 
ytterligare en fabrik läggs ned. Nedläggningen är inte oväntad, men den kommer 
tidigare än förväntat. 160 personer berörs direkt och ytterligare ett antal indirekt. 
En annan fabrik visar stora förluster, resultatprognoserna är ännu sämre och 
försäljning av företaget planeras. Ytterligare ett företag avser att flytta sitt 
huvudkontor till annan ort vilket innebär att närmare 20 tjänstemän förlorar sina 
arbeten. I april 1991 varslar ett stort verkstadsindustriföretag ett 100-tal anställda, 
och i augusti ställer företaget in betalningarna. Företaget rekonstrueras och får nya 
ägare, bland andra Västskogs Invest, men totalt försvinner ändå ett 100-tal arbeten 
i samband med krisen. Framtiden för den militära enheten i kommunen är också 
oviss. 

Några års relativa framgångar med småskalig näringslivsutveckling i 
kommunen visar sig när nya lokaler invigs för några av företagen och 
lokaliseringsbidrag till lokaler beviljas för andra. Nu börjar emellertid problemen 
att bli synliga också bland mindre och medelstora företag. Under 1990 ökar antalet 
konkurser (inkl. de personliga) med över 100 %. 1991 blir lågkonjunkturen ännu 
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tydligare och varsel och konkurser ökar också bland de företag där VUC under 
föregående period medverkat vid etableringen. Bland dem är de tidigare nämnda 
tjänsteföretag som etableras under föregående period. Ett 50-tal personer förlorar 
sina arbeten. Inte heller de förhoppningar som ställs på läkemedelskoncernens 
etableringar infrias och ytterligare ett antal arbetstillfällen försvinner i samband 
med ägarförändringar. 

 
Problemen hopar sig 
Åren 1992 och 1993 är förhållandevis dramatiska för Västskog. Lågkonjunkturen 
blir allt tydligare och arbetslösheten stiger kraftigt. Ett nytt drag i utvecklingen, i 
Västskog som på andra håll, är att ett stort antal arbetstillfällen försvinner också 
inom den offentliga sektorn. Ungdomsarbetslösheten oroar och i några 
åldersgrupper är arbetslösheten över 30 %. Utbildningsnivån är låg i Västskog och 
tidigare anställdes den unga lågutbildade arbetskraften inom basindustrin, men så 
är nu inte längre fallet.  

Flera för Västskog negativa händelser som ger rubriker i lokalpressen 
inträffar. Sjukhusfrågan blir åter aktuell när ett förslag, som innebär en 
samordning mellan länets sjukhus, presenteras. Förslaget uppfattas i Västskog som 
en kommande nedläggning av akutverksamheten vid sjukhuset och tankar på att 
åter mobilisera befolkningen till kamp för sjukhuset uppstår. Oron för framtiden 
för kommunens militära enhet ökar också åter när regeringen beslutar om 
fortsatta nedläggningar inom försvaret. Negativ publicitet i rikspressen drabbar 
också kommunen. En artikelserie i en kvällstidning behandlar Västskog mycket 
negativt. Artikelserien ger en dålig image, klingar snabbt av, men anses ändå göra 
stor skada. Också några för kommunen positiva händelser inträffar. Efter många 
års diskussion ändras systemet för energibeskattning, något som gynnar ett av 
kommunens stora företag. Ägarna presenterar därför mot slutet av 1993 planer på 
en större investering i en produktionslinje. Positivt är också att även efter den 
stora skogskoncernens omstruktureringar finns några enheter kvar i kommunen, 
och en av dem förväntas dessutom öka sin produktionsvolym. 

Västskogs småföretagssektor är starkt konjunkturberoende och också den 
har problem. Småföretagen är i stor utsträckning legobaserade och när 
skogsindustrin inte längre investerar blir situationen besvärlig också för dem. 
Många av de företag som startades vid mobiliseringen under föregående period 
lever ändå, trots problem, kvar. En rad industriserviceföretag drabbas av 
konjunkturen och går i konkurs. 1992 kännetecknas överhuvudtaget av många 
konkurser (i början av oktober konstateras konkurs nr 68), rekonstruktioner och 
nedläggningar. Även några företag som varit utvecklingsprojektets ”flaggskepp” 
får svårigheter. Flera av lokaliseringarna från slutet av 1980-talet för en tynande 
tillvaro, går i konkurs eller flyttar, något som leder till att näringslivsorganisationen 
kritiseras. Nyföretagandet avstannar och de nya företag som ändå startas är 
framförallt handels- och serviceföretag med affärsidéer som är beroende av den 
lokala marknaden.  
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Förbättrad situation men också nya hot. 
Efter några besvärliga år märks den förbättrade skogskonjunkturen också 1994 i 
Västskog. Arbetslösheten är fortfarande hög och ungefär 20 %, en i landet 
ovanligt hög siffra, står fortfarande enligt Persson 1994 utanför den “riktiga 
arbetsmarknaden“, och han oroar sig särskilt för ungdomsgrupperna där ännu fler 
står utanför. En del av verkstadsindustrin saknar samtidigt kvalificerad arbetskraft, 
som är svår att finna inom kommunen. Sjukhusfrågan engagerar fortfarande och 
lokalpressen innehåller en rad insändare till försvar för akutsjukhuset. Dessutom 
presenteras i budgeten för 1997-98 stora neddragningar i den kommunala 
verksamheten.  

I mitten av 1994 återfinns rubriken ”Det ljusnar för företagen” i 
lokalpressen. Orderbeläggningen hos Ericsson är god, företaget nyanställer ett 50-
tal och lägger ut legoarbeten som gör det möjligt för ett lokalt företag att 
expandera. Ett tidigare krisdrabbat verkstadsindustriföretag, går nu åter med vinst 
och behöver nyanställa och i ett par av skogsindustriföretagen görs större 
investeringar. Nya företag startas men de flesta baseras på affärsidéer som vänder 
sig till den lokala marknaden som har låg köpkraft.  

Eftersom Västskog endast är tillfälligt inplacerat i stödområde 2 kan 
kommunen inte heller konkurrera om tjänstelokaliseringar på samma villkor som 
de orter som är permanent inplacerade. Några etableringar av tjänsteföretag sker 
trots detta och dessutom presenterar ett verkstadsindustriföretag planer på att 
lokalisera verksamhet till Västskog och tillföra ett 20-tal nya arbetstillfällen. Inför 
det försvarsbeslut som skall fattas, oroar man sig i Västskog för den militära 
enheten och rykten om att den skall läggas ned återges i pressen. Ryktena skapar 
oro, trots att de dementeras av kommunalrådet Sven Ekeblad, och ca. 1500 
arbetstillfällen väntas försvinna, direkt eller indirekt. I slutet av januari 1996 
meddelas att enheten med största sannolikhet skall läggas ned. Trots att kampen 
fortsätter, Persson arbetar exempelvis på heltid med att försöka påverka 
rikspolitikerna, är arbetet resultatlöst och beslutet i slutet av 1996 innebär att den 
militära enheten läggs ned.  
 
Organisering, intenderad strategi och samarbete 
 
Under den andra perioden i Västskog är den ekonomiska situationen alltmera 
besvärlig. Bertilsson, utvecklingsprojektets drivkraft och inspiratör, har nu lämnat 
arbetet och också Strandvik avgår ett par år in på 1990-talet som ordförande i 
Västskogs-Andan. Utvecklingsarbetet ändrar nu, mer eller mindre medvetet, 
riktning och nya strategiska överväganden blir nödvändiga. När Strandvik avgår 
ändras förutsättningarna för samarbetet och utvecklingen mot minskad betydelse 
för föreningen i det direkta näringsutvecklingsarbetet fortsätter. I det följande 
behandlar vi först situationen i de organisationer som bildas under föregående 
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period, därefter de strategiska idéerna och förändringarna i den intenderade 
strategin och avslutningsvis det interna samarbetet och projektets relationer till 
kommunförvaltningen. 
 
Fortsatt professionalisering av näringsutvecklingsarbetet 
 
De tre organisationer som tidigare behandlats bildar också under denna period 
basen för utvecklingsarbetet. Näringslivsgruppen arbetar med företag och 
företagsfrågor och stiftelsen med produktförnyelse och projektverksamhet. 
Föreningens direkta betydelse i näringslivsarbetet avtar successivt. Politisk enighet 
råder om organisationen efter en utvärdering 1989 och organisationerna är, 
åtminstone i början av perioden, tätt knutna till varandra genom personalunioner 
och delade aktiviteter. De finns som tidigare i samma byggnad, där också några 
fristående projekt har sina lokaler. 

 
Näringslivsgruppen 
Näringslivsgruppen består nu av Persson, de två näringslivskonsulterna, och tre 
kvinnliga anställda som huvudsakligen arbetar med administrativ service. Eriksson 
är under långa perioder tjänstledig och en person med likartad bakgrund ersätter 
honom. De som arbetar i Näringslivsgruppen har olika roller och är kärnan i 
utvecklingsarbetet. Näringslivsgruppens budget uppgår till 6 mnkr årligen från 
kommunen, men 1993 drabbas gruppen av en nedskärning, som kompenseras 
genom att olika projekt finansieras med medel från andra finansiärer. 
Verksamheten behöver därför inte dras ned, men budgeten tillåter inga 
personalförstärkningar. Näringslivsgruppen förvaltar dessutom ett bolag som 
bland annat hyr ut lokaler. Öster är VD och Persson styrelseordförande. Organi-
sationen beskriver Persson senare som ett ”misch-masch”, eftersom gränsdrag-
ningen mellan Näringslivsgruppen och stiftelsen är oklar. Praktiskt är problemen 
företrädesvis av redovisningskaraktär, problem som de löser med revisorerna. 
Utåt framstår organisationen som allt större med allt fler på ”avlöningslistan” då 
också personer i liknande och kompletterande verksamheter (exempelvis 
projekten) delar lokaler och administrativa resurser och därför också uppfattas 
som anställda på utvecklingscentrumet.  

I kommunen finns förutom Persson ytterligare två kommunalråd, 
kommunstyrelsens ordförande Sven Ekeblad och dess vice ordförande som också 
är ordförande i socialnämnden. Samtliga är män och tillhör samma parti. 
Näringslivsfrågorna sköts tämligen självständigt av Persson, som länge kan visa på 
resultat och dessutom lyckas hålla verksamheten inom budgeten. 

 
Stiftelsen Västskogs Utvecklingscentrum 
Kommunen och Utvecklingsfonden är stiftare till det utvecklingscentrum som har 
till uppgift att stödja i länet verksamma uppfinnare och innovatörer i arbetet med 
att utveckla nya produkter. Stiftelsen driver en uppfinnarverkstad där uppfinnare 
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kan experimentera och utveckla sin idé. Verksamhetsberättelsen överlämnas till 
kommunfullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet. Stiftelsen samarbetar med 
Uppfinnarföreningen och Nutek och är också kopplad till ett produktråd i länet. 
Öster är VD och representerar stiftelsen i produktrådet och leder den löpande 
verksamheten. Styrelsen är partsammansatt och representerar olika intressen (se 
10.3.2). Persson är ordförande i styrelsen som har 4-5 sammanträden varje år. 
Styrelsen är passiv och Persson använder den huvudsakligen som mottagare av 
information och förmedlare av näringslivsorganisationens budskap till politiker 
och företagare. 

Föreståndaren för uppfinnarverkstaden är ende anställd men också 
Näringslivsgruppens resurser står till förfogande. Verksamheten innebär 
rådgivning i uppfinnar- och produktfrågor (patent och varumärkesskydd, mark-
nadsbedömning, produktionsteknisk rådgivning, kontaktförmedling och framstäl-
lning av prototyper). Över tid tar föreståndaren över en del av dessa uppgifter 
som tidigare Bertilsson ombesörjt och hans arbete får då större inslag av 
uppfinnarrådgivning och produktutveckling och mindre av att ”handgripligen stå 
vid maskinerna”. 1995 beslutas att stiftelsen skall läggas ned och verksamheten, 
bl.a. de projekt som pågår, förs då över till Näringslivsgruppen.  

 
Projekten samlas i utvecklingscentrumet 
Vid sidan av utvecklingsprojektet växer också olika projekt fram som till stor del 
har andra finansiärer än kommunen. Tanken är att kontakterna mellan projekten 
då förbättras och att det då finns möjligheter att vidga kontaktnäten när de finns i 
samma lokaler. Exempel på projekt som pågår i början av 1990-talet är ett 
kvinnoprojekt, ett utbildningsprojekt, ett projekt för att skaffa ersättningsarbeten i 
samband med en företagsnedläggning, ett projekt för att stimulera ungdomar till 
arbete inom industrin etc. Någon av näringslivskonsulterna deltar vanligen i 
projektgrupperna och projektledaren kan också kontinuerligt diskutera sina idéer 
med personalen på utvecklingscentrumet.  

 
Planer på förändring av näringslivsorganisationen 
Vid flera tillfällen diskuteras förslag till förändring av näringslivsorganisationen. 
Under första halvåret 1994 utvärderas organisationen på nytt och planer finns nu 
på att bilda en ekonomisk förening som skall bestå av Näringslivsgruppen och 
VUC, samtidigt som de mindre företagen skall knytas närmare till verksamheten 
som medlemmar. Fördelen är enligt Persson att organisationen renodlas. 
Nuvarande organisation är märklig menar Öster: ”Vi har stiftelsen VUC med en 
partsammansatt styrelse, och sen har du näringslivsorganisationen som står direkt 
under kommunstyrelsen och har alltså egentligen ingenting med näringslivet att 
göra organisationsmässigt”. Svagheten är att näringslivet inte har något direkt 
inflytande. Styrelsens sammansättning bör ha småföretagsförankring men 
kommunen bör som tidigare tillskjuta medel för verksamheten, menar aktörerna. 
Målet att behålla uppfinnarverkstaden finns dock fortfarande kvar, övriga i 
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landskapet är nu avvecklade, men för tjänster utanför kommunen vill man nu ha 
ersättning.  

 
Föreningen Västskogs-Andan 
Aktiviteten i föreningen är låg i början av 1990-talet. De problem som föreningen 
har att finansiera verksamheten är en förklaring, svårigheter att återfinna en roll 
för föreningen och att förnya verksamheten är en annan. Problemen att finna en 
ny ordförande efter Strandvik är en tredje. Många av initiativtagarna finns kvar, 
men som Persson framhåller, ”dom har ju också blivit åtta år äldre . . . och det är 
inte så lätt att finna formerna för en förnyelse”. Bertilssons engagemang för 
arbetet i föreningen avtar också av naturliga skäl.  

Årsmötet i föreningen äger som tidigare rum på våren och har samma 
inriktning som under tidigare period. Årsmötet 1991, när vi är närvarande, är ett 
för perioden normalt årsmöte som besöks av 40-talet medlemmar. När årsmötet 
1990 börjar närma sig, erinrar Strandvik om sin önskan att avgå, men ställer sig 
efter påtryckningar från styrelse och valberedning till förfogande för ytterligare en 
period.  

Föreningen behöver en samlande kraft och drömmen att finna en ny 
Strandvik, en stor personlighet, är tydlig men också svår att uppfylla. Strandvik 
säger själv att den största nytta han kan göra föreningen nu är att avgå. Den som 
skall vara ordförande ”skall vara förenad med det pulserande livet i bygden och 
inom företagsamheten”. Valberedningen tillfrågar Öster om han vill bli 
föreningens nye ordförande, och han accepterar under förutsättning att Strandvik 
stannar i styrelsen. Vid årsmötet 1992 väljs Öster till ny ordförande, efter att då ha 
tillhört styrelsen under ett år. Öster blir ordförande, men har begränsad tid för 
föreningen och det är nödvändigt att fler engagerar sig i arbetet, men ”det är som i 
alla andra föreningar en liten klick som jobbar”. Öster anses av Strandvik vara en 
bra lösning på ordförandeproblemet. För honom är Östers starka vilja att göra en 
insats och hans personlighet, en vinnande allmänt trevlig person, avgörande 
faktorer, liksom att Öster uppfattas som politiskt neutral. En risk med valet är 
dock att om VUC kommer i blåsväder kommer också föreningen att dras in.  

Redan efter ett halvår som ordförande säger Öster själv att det var ett 
misstag att ta på sig uppdraget som ordförande. Själv anser han sig inte kunna 
lägga ner tillräckligt mycket tid på föreningen och tycker att arbetet går tungt. 
Inför årsmötet 1993 är Öster fast besluten att avgå och valberedningen börjar åter 
söka efter en ny ordförande. Öster lämnar ordförandeskapet 1993 men övertalas 
att kvarstå i styrelsen. Någon ny ordförande har föreningen inte lyckats finna, och 
den som i realiteten under den här perioden fungerar som ordförande är kassören, 
en av veteranerna i föreningen. Persson ser senare Östers period som ordförande 
som ett sätt att övervintra föreningen och önskar att föreningen nu skall förnyas 
och inte dö. 1994 får föreningen en ny ordförande, denne var med i föreningens 
styrelse redan från början och tillhör Bertilssons vänkrets. Han har en stark 
koppling till kommunens idrottsföreningar och är länge motorn bakom årligt 
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återkommande lokala festligheter i föreningarnas regi. Några i styrelsen är kvar 
sedan starten. Bertilsson är exempelvis ännu 1993 med i styrelsen, men deltar nu 
inte i arbetet som tidigare. Män dominerar antalsmässigt men också 2-3 kvinnor 
finns med. Öster beskriver styrelsen 1992 som en ”trött styrelse som måste 
fräschas upp med yngre personer”. Trots en del problem att föryngra styrelsen 
sker ändå en del i den riktningen 1993 och Öster hoppas nu på ytterligare föränd-
ring i framtiden.  

Västskogs-Andan spelar en alltmer undanskymd roll och styrelsen är överens 
om att föreningen måste vitaliseras och förnyas. Föreningen är en kamporgani 
sation vars aktivitet beror av arbetsmarknadssituationen och Öster söker därför 
under sin period som ordförande något konkret att samlas runt. Västskogs-Andan 
ska göra det trevligt för västskogarna, gärna med lite jippon då och då, menar han. 
Våren 1993 har han därför planer på att försöka vitalisera föreningen, nu under 
mottot ”Västskogs-Andan mot sysslolöshet”. Tanken är att med hjälp av ALU1-
pengar kunna sysselsätta dem som inte ”har något att göra” med utgångspunkt 
från en idétävling som föreningen tidigare arrangerat. Sjukhusfrågan aktualiseras 
på nytt och dessutom ställs förhoppningar på att föreningen skall vitaliseras i 
samband med ett jubileumsår. Trots personunionen mellan näringslivs-
organisationen och föreningen, och trots att föreningen har sina lokaler kvar i 
utvecklingscentrumet minskar under denna period aktivitetskopplingarna mellan 
föreningen och utvecklingsprojektet. 
 
Strategiska överväganden och intenderad strategi 
 
Inte heller för denna period finns något dokument som uttrycker en 
sammanhållen intenderad strategi. Vägledning ges av Näringslivsgruppens 
uppdrag och stiftelsens resp. föreningens ändamålsbeskrivningar. Dokumenten är 
allmänna men utvecklingsprojektets inre kärna förmedlar en mer konkret bild när 
de presenterar projektet. Strandvik och Persson finns till en början båda kvar från 
föregående period och representerar tillsammans med Öster och, under perioder, 
Eriksson projektets kontinuitet. De historier som berättas kring Bertilsson och 
som bidragit till att hålla samman strategin berättas fortfarande, men efter något år 
alltmera sällan. 

Den intenderade strategin har fortfarande rötter i föregående periods 
problembild och är till en början densamma som tidigare. Under perioden 
diskuteras vid flera tillfällen den strategiska inriktningen av arbetet samtidigt som 
föreningen nu söker en ny roll, när utvecklingsarbetet professionaliserats. 
Inriktningen förändras delvis under perioden, men först i Näringslivsgruppens 
verksamhetsberättelse 1995 uttrycks strategin tydligt. Öster presenterar dock 
redan ett par år in på 1990-talet tankarna vid informationsträffar med de lokala 

                                                      
1 ALU (ArbetsLivsUtveckling) är ett arbetsmarknadspolitiskt instrument som införs i 
början av perioden. 
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företagen. Föreningens ändamålsparagraf kvarstår oförändrad och uttrycker 
fortfarande intentionerna bakom föreningen.  

I det som följer behandlar vi de idéer och förändringar i intenderad strategi 
som vi uppfattar under andra perioden. Framställningen bygger på de fåtal 
dokument som finns, presentationsmaterial vid olika träffar, återkommande 
intervjuer och de inlägg som Persson återkommande gör i en lokaltidning. 

 
Ökad inriktning mot tjänsteföretag 
Tankarna från föregående period lever kvar i utvecklingsprojektet och viktiga 
aspekter av en intenderad strategi är till en början mobilisering och att skapa en 
god miljö för företagande. Idén om lokal mobilisering återkommer i början av 
1990-talet konkret vid ett försök att finna ersättningsverksamhet i en av 
kommundelarna. Tanken är fortfarande att samhället inte kan vänta sig hjälp 
utifrån för att lösa problemen, men inställningen är allt mer ambivalent. Lokalt 
förankrade småföretagare är grunden för att få bättre balans på arbetsmarknaden, 
men samtidigt blir aktörerna medvetna om att detta inte är tillräckligt utan ”att 
blod måste tillföras utifrån”. Näringslivsgruppens övergripande motto är att skapa 
förutsättningar för dem som driver eller vill driva företag i kommunen. Småskalig 
tillverkningsindustri som ersättning för det tidigare skall stimuleras.  

Etablering av tjänsteföretag utvidgar nu strategin men också andra idéer som 
anknyter till den nya tekniken övervägs utan att egentligen utvecklas vidare. Redan 
i samband med tjänsteföretagsetableringarna under föregående period ökar 
intresset för tjänstesektorn. Överhettningen inom tjänstesektorn i storstads-
regionerna kommer att vara länge än, menar Persson, och i Västskog har man nu 
erfarenheter och goda referenser från tidigare etableringar som man kan utnyttja. I 
de debattartiklar som Persson regelbundet skriver i lokaltidningen återkommer i 
början av 1990-talet ständigt behovet av tjänsteetableringar som tema och att man 
nu prioriterar åtgärder för att få tjänsteföretag att etablera sig. Ett skäl som anges 
är att arbetstillfällen för kvinnor behövs. 

Persson överväger också den nya informationsteknologins möjligheter och 
konsekvenser. Under den här perioden söker han ständigt idéer som kan utveckla 
Västskog och förvandlar gärna i retoriken det som han vid just det intervjutillfället 
arbetar med till en strategisk tanke. När ett företag med anknytning till 
handikapporganisationer nu etablerar sig i Västskog ser han exempelvis nya 
möjligheter i alla de ideella rikstäckande organisationer som är beroende av bidrag 
från staten, men som ligger i Stockholm. Den nya tekniken gör det också möjligt 
för många fria yrkesgrupper, frilansande journalister etc., som söker ny livskvalitet 
att arbeta oberoende av kund, och att verka och bo där de vill, bara det finns 
tillgång till kommunikationer. Detta är inte lösningen på problemen, men kan ge 
viktiga marginaltillskott.  

De negativa erfarenheterna från några av tjänsteföretagsetableringarna gör 
att aktörerna börjar uppfatta den möjliga kortvarigheten som ett problem och 
Persson uttrycker sin fortsatta tilltro till industrisamhället. När lågkonjunkturen 
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slår till och när också tjänstesektorn får problem kommer Persson åter 1993 
tillbaka till sin tidigare skepsis och markerar att han ”fått rätt”; “tjänsteföretagen 
det skulle man satsa på till 100% för det var där som tillväxten skedde, men så är 
det ju inte.”  

 
Övervintring och satsning på mindre företag med växtkraft 
När konjunkturläget nu försämras blir målet för verksamheten att få till stånd en 
rimlig övervintring, framförallt, i de företag som näringslivsorganisationen redan 
har kontakter med. Arbetet riktas främst mot de företag som inte är beroende av 
den lokala marknaden och “dit går merparten av vår tid som vi har disponibel här 
nere, det vet dom och det vet också en del av dom förtroendevalda, inte alla 
eftersom det är omöjligt för oss att informera alla i den politiska församlingen“ 
säger Persson. 

En del av de etableringar som görs under högkonjunkturen misslyckas nu 
och en del av företagen går i konkurs. En följd är att näringslivsorganisationens 
kontaktnät tunnas ut. Den drabbas nu också av kritik, inte minst från 
småföretagare i Västskog, för att ägna alltför mycket tid och kraft på externa 
etableringar och att bortse från dem som redan finns i samhället. Kritiken innebär 
att de strategiska frågorna på nytt aktualiseras och i slutet av 1992 träffas de som 
arbetar på utvecklingscentrumet för att diskutera strategifrågorna och det interna 
arbetet. Vid mötet gör gruppen en självprövning av verksamheten. Ett resultat är 
att den strategiska inriktningen måste göras tydlig också externt. Den innebär, 
säger Persson hösten 1992, att i första hand stimulera de små företag som har 
växtkraft och vill växa och att samtidigt satsa på de relativt få befintliga företag 
som inte är beroende av hemmamarknaden. Den nya situationen försvårar också 
på andra sätt. När arbetslösheten stiger så överväger alltfler att själva starta eget. 
De blir besvikna över att inte få det stöd de önskar och någonstans måste dom få 
rikta kritiken, menar Persson. 

 
Legitimering och ALU-projekt 
Den förändrade situationen har nu slagit till med full kraft, och efter mötet 1992 
konstaterar Persson att organisationen har kunder som måste behandlas så väl 
som de har kompetens och möjligheter till och att framför allt hjälpa dem till 
övervintring och rekonstruktioner. Det är för de mindre företagen som de kan 
göra en insats, men deras växtkraft är långtifrån tillräcklig för att åstadkomma 
ersättning för den sysselsättning som försvinner. När organisationen nu också får 
mindre ekonomiska resurser söker den andra vägar för finansiering och det leder 
till att de aktivt arbetar för att skaffa resurser genom ALU-projekt. 

Tjänsteföretagsetableringar finns som tidigare med i bilden, men Närings-
livsgruppen har nu varit med och slagits om ett antal sådana projekt utan att 
egentligen vinna något. Ett problem är att det är en förhållandevis lättetablerad 
verksamhet och därmed också lättavvecklad. När Persson vid denna tidpunkt 
ombeds att uttrycka strategin betonar han basen i strategin från föregående 
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period, men också behovet av uppföljning av verksamheten och av att informera 
utåt. De strategidiskussioner som gruppen för leder till att ett inslag i strategin är 
att förbättra synligheten gentemot omgivningen, också mot de företag som inte är 
direkta kunder. Företagsträffar är ett inslag i den planerade verksamheten och 
prioritet ges nu till den kundstyrda verksamheten. Utvecklingscentrumet kan 
också ta en direkt roll i företagen genom att underlätta samverkan och att 
förmedla styrelseledamöter, säger nu Öster som också menar att ”starta-eget-
rådgivningen” tar för mycket tid och bör styras bort från VUC. 

 
Intenderad strategi under andra perioden – en skiss 
Först i verksamhetsberättelsen för 1995 uttrycks målen för verksamheten tydligt 
men liknande mål och handlingslinjer presenterar Öster redan ett par år in på 
1990-talet vid sina informationsträffar. Beskrivningen nedan avser verksamheten 
vid utvecklingscentrumet och bygger på det interna material som används vid 
träffarna men också på Näringslivsgruppens och VUC: s verksamhetsberättelse 
1995. Målet beskrivs allmänt som ”att skapa positiva förutsättningar för dem som 
vill utveckla företagandet i Västskog”. Arbetet skall enligt det interna 
informationsmaterialet innebära: 
 

• Satsningar på infrastruktur och etableringsmöjligheter och etablering av 
nya företag 

• Att skapa ett bra företagsklimat och att utnyttja det kommunikations-
strategiska läget 

• Högre utbildning och kompetensuppbyggnad 
• Att stödja och stimulera uppfinnare och innovatörer vid utveckling av nya 

produkter 
• Samverkan i näringslivsfrågor med övriga kommuner i landskapet 
 
Genom rådgivningsverksamhet skall företagsutveckling och rekrytering av 

nyckelpersoner underlättas och genom rådgivning och andra aktiva insatser för 
nyföretagande också möjligheterna till ett differentierat näringsliv. Målgruppen för 
Näringslivsgruppen är tillverkande mindre företag och företag som ger service till 
tillverkande företag, tjänsteföretag med sin huvudsakliga marknad utanför Väst-
skog, personer som vill starta eget eller med produktidéer och företag som vill 
etablera sig i kommunen. Näringslivsgruppens arbete är konkret att: 

 
• Underlätta företagens kontakt med myndigheter och företag 
• Ta initiativ till företagsträffar, utbildning och andra kontaktskapande 

aktiviteter 
• Underlätta nyföretagande och etableringar och bedöma projekt och 

företagsidéer 
• Samverka med organisationer, företag och myndigheter 
• Ge allmän service till företag och presumtiva företagare  
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• Arbeta med sysselsättningsfrågor; omvärlds- och strukturfrågor 
 
Stiftelsens uppgift är att stödja i länet bosatta eller verksamma uppfinnare och 
innovatörer för att ”främja utveckling och stimulera samt underlätta deras 
förmåga att utveckla nya produkter”. Konkret omfattar verksamheten: 
 

• Rådgivning i uppfinnar- och produktfrågor som patent och 
varumärkesskydd 

• Rådgivning i ekonomi och teknik  och kontaktförmedling 
• Framställning av prototyper, modeller och annat åskådningsmaterial samt 

att initiera och arrangera gemensamt deltagande i mässor 
 

Dessutom administrerar personal på utvecklingscentrumet olika projekt. 
Västskogs-Andans intentioner som de framgår ur stadgarna är desamma som 
föregående period.  
 
Samarbete och rollfördelning 
 
Vi har tidigare när vi presenterat organisationerna redovisat de viktigaste 
personerna och personella förändringarna. Förutom de personer som där nämns 
finns periodvis på VUC också andra som arbetar med olika projekt. Den 
administrativa personalen får under perioden också vidgade arbetsuppgifter av 
mer direkt näringsutvecklande karaktär. 
 
Det interna samarbetet 
När Öster 1991 beskriver den grupp som han är en del av lyfter han fram den 
blandning av personligheter och erfarenheter som gruppen representerar. Där 
finns politikern (Persson), byråkraten (Eriksson och dennes vikarie), praktikern 
(föreståndaren för uppfinnarverkstaden), skolan och den med företagserfaren-
heterna (Öster själv). Gruppens ansvarige (Persson) hävdar att gruppen tillhör de 
bättre i landet och att han har en grupp med intressegemenskap och en inte alltför 
stor åldersspridning. 

På en direkt fråga om vilka arbetsuppgifter Persson har i organisationen 
svarar han 1994 med en uppräkning: ”Prata med er nu några timmar, tisdags-
morgnar om gemensamma frågor, pysslar med en del operativa projekt, sköter en 
del starta eget rådgivning (men mera sällan), information från rådhuset och över 
hit etcetera.” Uppräkningen pekar mot uppgifter som att leda, informera och 
koppla utvecklingsarbetet till politik och förvaltning. Han har ledaransvaret för 
Näringslivsgruppen och ser sig själv som ”bryggan över till kommunstyrelsen och 
rådhuset” och den som kopplar samman verksamheten med kommunförvalt-
ningen. De två övriga kommunalråden sköter ”kommunens vardagsfrågor” medan 
han själv helt kan arbeta med näringslivsfrågor. Persson har en dubbel roll som 
politiker och tjänsteman. Öster och Eriksson tar i första hand om de dagliga 
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kontakterna. Öster uppfattar sig som den som tar hand om de mera praktiska, 
jordnära företagskontakterna och Eriksson arbetar mer med ekonomi 
(företagsanalys, lokaliserings- och glesbygdsstöd etc.) och kontakter med myndig-
heter. Persson sysslar mest med externa etableringar, departementskontakter och 
samverkan med andra kommuner. Föreståndaren för uppfinnarverkstaden övertar 
alltmer av kundmottagandet och hans uppgifter utvidgas under perioden till upp-
finnarrådgivning och produktutveckling.  

Näringslivsorganisationen utvecklar de administrativa systemen under denna 
period. Ett databaserat informationssystem där olika aktiviteter registreras, och ett 
aktsystem för projekten är några exempel. Ett databaserat företagsregister, som 
uppdateras av den administrativa personalen, underlättar tillsammans med den 
systematiska dokumentationen, den information om verksamheten till omgiv-
ningen som är en del av periodens strategiska avsikter. Den administrativa perso-
nalen har också sin arbetsfördelning. En av dem sköter under periodens gång allt 
mer av ekonomin och håller i de olika projekten, en annan utvecklar sin 
kompetens mot information och data och den tredje utvecklar sekreterarrollen. 

I stort sett varje tisdag morgon träffas de som arbetar på utvecklings-
centrumet för information och för att gå igenom aktuella frågor. Mötena leds 
normalt av Persson och tar ett par timmar. Under mötena förs systematiska 
anteckningar som sedan följs upp. Persson beskriver sättet att arbeta som 
prestigelöst och som baserat på en öppen dialog. Också Öster menar att de tidigt 
lyfter upp problemen på bordet och att när det gäller frågor som strategisk 
inriktning är strategin tillräckligt allmän för att alla skall kunna ställa sig bakom 
den, även om var och en har sina käpphästar. Öster sammanfattar 1993: ”Vi vet 
var vi har varandra och är inte rädda för att prata med varandra”.  

 
Relationen till det politiska systemet 
Det råder länge politisk enighet om näringslivsorganisationen och den löpande 
verksamheten sköts självständigt utan alltför mycket av byråkrati inom ramen för 
fastställd budget. De tre socialdemokratiska kommunalråden träffas informellt 
någon gång per månad för att stämma av verksamheten och möts också i det 
vardagliga politiska arbetet. Under vintern 1993 upplever Persson en del problem i 
relationen till den övriga politiska ledningen. Bakgrunden är det stora sparbeting 
som åläggs näringslivsorganisationen och som Persson uppfattar som ett 
misstroendevotum och ett steg mot en nedläggning. 

Politiska övertoner uppfattar Persson också när ett av kommunens partier 
1993 ifrågasätter utvecklingscentrumet och argumenterar för att det skall 
avvecklas. Diskussionen är en följd av att det är valår och ”då får man leva med 
såna politiska utspel”. Kännedomen om  vad utvecklingscentrumet gör är liten, 
menar han, och ”arbetsmarknaden blir bara eländigare och eländigare, men så 
mycket vet jag att hade vi inte funnits så hade eländet varit ännu större”. Försöken 
att göra partipolitik av utvecklingsarbetet i samband med valrörelsen uppfattas 
heller inte som speciellt omfattande. De diskussioner som rör hans roll som både 
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politiker och operativ samordnare försöker han bemöta genom att tona ner den 
politiska rollen till förmån för näringsfrågorna. 

 
Relationen till kommunförvaltningen 
I det stora hela fungerar kontakterna med den kommunala förvaltningen väl, 
menar Persson 1991. Han står själv för en stor del av arbetet med att hjälpa VUC: 
s kunder genom den kommunala byråkratin och att skynda på processen vid 
mark- och planfrågor. Problem uppstår ändå ibland och inom näringslivs-
organisationen uppfattar de ibland den kommunala apparaten som trögare än den 
egna organisationen. Politiska hänsyn gör att besluten i kommunen först måste 
förankras och problem uppstår då ofta i nämnderna. 

Näringslivsgruppen försöker, framförallt genom Persson, att påverka 
kommunen att köpa industrimark, och denne försöker också påverka så att 
industrihus byggs. Ibland har det varit nödvändigt, men han uppfattar samtidigt 
detta som problematiskt. Kommunen bör inte uppföra lokaler till företag, utan 
endast se till att det finns mark till bra priser. Speciellt i kriskommuner är det svårt 
för kommunen att ha en förhandlingsstyrka som åstadkommer någorlunda mark-
nadsmässiga villkor. Vanligen äger kommunen därför marken, men låter privata 
intressenter teckna exploateringsavtal. Vid några tillfällen under föregående period 
tvingas kommunen ändå göra undantag och får kritik för det. Huvudprincipen är 
att kommunen inte skall bygga eller hyra ut. 
 
Relation till stiftelsen VUC: s styrelse 
Styrelsen för stiftelsen VUC är partssammansatt och Persson är styrelsens 
ordförande. Styrelsen är stor och uppfattas som arbetsoduglig. Den fattar beslut 
om budgeten men har i övrigt liten betydelse för att styra verksamheten. Styrelsen 
är ett forum för ömsesidigt informationsutbyte men används, enligt Persson, 
främst som ”budbärare av vårt budskap”. Informationen rör inte bara stiftelsen 
utan också Näringslivsgruppen och olika projekt. Informationen till politikerna 
upplever ändå Persson som ett problem. Dels är en del av hemlig natur, dels 
räcker inte tiden till för information vid kommunstyrelsens sammanträden. 
 
Aktiviteterna i stiftelsen och Näringslivsgruppen 

 
I detta avsnitt behandlar vi de aktiviteter som Näringslivsgruppen och stiftelsen 
VUC genomför under perioden. Någon uppdelning av aktiviteterna mellan 
organisationerna är varken möjlig eller meningsfull och vi behandlar dem därför 
tillsammans. Västskogs-Andans aktiviteter behandlar vi i nästa avsnitt. Vi inleder 
med den kundstyrda verksamheten, som blir allt viktigare under perioden, och 
uppfinnarrådgivningen. Den kritik som riktas mot näringslivsorganisationen visar 
på behovet av information och att legitimera arbetet i omgivningen varför vi 
därefter behandlar dessa aktiviteter. Slutligen redogör vi för lokaliseringar och 
tjänsteetableringar och hur näringslivsorganisationen arbetar med de nya arbets-
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marknadspolitiska medel (ALU) som införs i det rådande konjunkturläget och 
andra projekt.  
 
Kundstyrd verksamhet 
 
Den kundstyrda verksamheten (rådgivnings- och konsultinsatser) utgör en utåt 
synlig och omfattningsmässigt stor del av arbetet vid utvecklingscentrumet. I 
verksamhetsberättelserna är en återkommande fras att efterfrågan på gruppens 
allmänna rådgivning är betydande. För de första åren under perioden saknas 
sifferuppgifter men när Näringslivsgruppens aktivitetsinformationssystem börjar 
fungera 1993 lämnas också sådan information. Allmän rådgivning, starta-eget-
rådgivning, rekonstruktioner och diskussionspartnerverksamhet utgör väsentliga 
aktiviteter under perioden.  

 
Allmän rådgivning 
Rådgivning till företag som planerar att öka sin verksamhet och hjälp med att 
upprätta ansökningar om företagsstöd är några av Näringslivsgruppens aktiviteter. 
Under föregående period kunde utvecklingscentrumet med egna medel finansiera 
upp till halva kostnaden för konsultarbetet, men när nu den ekonomiska 
situationen är sämre är det nödvändigt att utnyttja externa medel. En roll är att 
koppla företag och stödsystem och att visa företagen på de möjligheter som finns. 
En annan närbesläktad roll är översättarens eftersom företagaren och byråkrater i 
kommun och stödsystem inte talar samma språk. Rollen handlar om att ”på vanlig 
svenska tala om för honom vad han behöver lämna för uppgifter”.  

I Näringslivsgruppen finns kompetens som spänner över ett stort område, 
och aktörerna själva menar i början av perioden de nu är trovärdiga bland 
företagarna. Verksamhetens omfattning antyds av att 1994 registreras drygt 500 
besökare hos näringslivskonsulterna i det interna registreringssystemet. Av dem 
saknar hälften tidigare erfarenhet av att leda företag. Ett 50-tal besök avser nya 
etableringar och 75 marknadsförings- och finansieringsproblem. En viktig roll för 
näringslivskonsulterna är nu också rollen som diskussionsparter i redan 
verksamma företag, och några exempel på områden där de ofta deltar i diskus-
sionerna är kalkylering och förhandlingsstrategier. I början av perioden försöker 
de också söka upp redan befintliga företag men senare räcker inte tiden till för 
sådan verksamhet.  

Personalen på utvecklingscentrumet anser sig göra ett bra jobb. Insatserna 
betyder något i företagens utveckling och kunderna är nöjda. När organisationen 
några år in på 1990-talet får kritik för att inte satsa tillräckligt på redan befintliga 
företag bemöter Persson den som orättvis: ”Genom modern datateknik så 
registreras nästan alla våra besök, och då man mäter besöksfrekvensen så är det 
mest Västskogsföretag. Den här bilden som man får när man läser tidningarna är 
alltså inte rättvisande.” 
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Starta-eget-rådgivning 
När konjunkturen under 1990 försämras märks en minskning i intresset för att 
etablera företag, men när den senare ytterligare försämras ökar åter intresset och 
behovet av starta-eget-rådgivning. Affärsidéerna ändrar karaktär och de flesta 
förslagen är nu starkt inriktade på hemmamarknaden. Många är heller inte 
realistiska, något som det kan vara svårt att övertyga kunderna om. 
Organisationen måste exempelvis också ta hänsyn till att ny verksamhet kan slå ut 
verksamhet som redan finns. Alltfler kommer från arbetsförmedlingen och vill ha 
hjälp, något som leder till mindre tid för långsiktigt arbete. Starta-eget-
verksamheten anser ändå aktörerna länge vara ett så viktigt område att det inte 
bör överlämnas till andra, utan kompetensen bör finnas kvar inom organisationen. 
Även besökare utanför den egentliga målgruppen tas nu emot för rådgivning.  

Arbetslöshetssituationen i Västskog gör att många funderar på att starta eget 
och det blir nödvändigt att ändra inriktning på näringslivsarbetet. Mycket tid 
används under 1993 och 1994 till starta - eget rådgivning. I sig är detta inget fel, 
menar Persson, problemet är att affärsidéerna är starkt kopplade till den lokala 
marknaden. En marknad som inte växer utan snarare blir mindre när befolkningen 
minskar. Starta-eget idéer som är bra ur ett regionalt perspektiv är alldeles för få. 
Siffrorna från det interna informationssystemet för perioden 1.1-31.10 1993 
registrerar ett 50-tal besök med en klar affärsidé, ca. 80 där besökaren har viss 
erfarenhet och kring 100 där besökaren helt saknar erfarenhet av betydelse för 
affärsidén. Till detta kommer närmare 150 besök där affärsidéerna är mycket 
outvecklade. De senare hänvisar därför utvecklingscentrumet till ALU-
verksamhet. Enligt den interna statistiken är under 1995 mer än 300 personer i 
kontakt med gruppen varav mer än hälften är presumtiva nystartare.  

När starta-eget-verksamheten växer börjar organisationen diskutera det 
lämpliga i att så mycket av arbetet inriktas mot sådan rådgivning. Öster, 
exempelvis, menar nu att delar av den verksamheten bör styras bort från 
organisationen, då den tar för mycket tid och att man därför inte hinner ägna sig 
åt befintliga företag och långsiktiga frågor. Eftersom kundrelationerna bedöms 
som viktiga vill ändå organisationen helst inte överlämna verksamheten till andra. 
Målet för arbetet är också att bidra till en bättre småföretagskultur i kommunen 
och därför försöker de i stället finna nya vägar för rådgivningen. De två 
näringslivskonsulterna ger till exempel informationen i grupp som ett försöka att 
rationalisera verksamheten. Efter en inledande informationsträff erbjuds 
deltagarna kurser, ”men det leder ju i alla fall till starta-eget-rådgivning enskilt”. 

Näringslivsorganisationen saknar förutsättningar för att växa och i stället 
köper den tjänster för de starta-eget-medel som den får från arbetsförmedlingen. 
En av projektledarna arbetar också vid sidan om näringslivskonsulterna med 
starta-eget-rådgivning på deltid. När Öster beskriver sin arbetssituation i slutet av 
1994 pekar han på att, enligt hans ärendestatistik, starta-eget-verksamheten tar 
närmare en femtedel av hans arbetstid och att situationen för Eriksson är likartad.  
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Rekonstruktioner 
När lågkonjunkturen fördjupas får också de befintliga små företagen problem. En 
del hamnar i konkurssituationer men några av dem är möjliga att rekonstruera. En 
stor del av arbetet under lågkonjunkturåren inriktas på att hjälpa företag att 
övervintra och att bistå vid rekonstruktioner, också i några av de företag som 
utvecklingscentrumet under föregående period stöttat vid etableringen. 
Näringslivskonsulternas roll är i första hand, som Öster uttrycker det, ”att koppla 
ihop folk och försöka hjälpa till att skaffa finansiärer och viss kuratorisk 
verksamhet” och de blir nästan alltid inblandade i de ärenden som avser 
tillverkande företag. Arbetsinsatserna varierar över tid men när problem uppstår 
krävs vanligen stora punktvisa insatser. Någon drivande kraft i rekonstruktions-
arbetet är de inte men undersöker i en del fall möjligheterna att finna nya ägare. 
Rekonstruktionerna följer olika mönster och Persson upplever nu att bankerna är 
alltmera restriktiva och att det är allt svårare att rekonstruera företag med 
ekonomiska problem. Öster uppskattar att de under åren 1993 och 1994 arbetar 
med ett tjugotal rekonstruktioner. 
 
Uppfinnarrådgivning 
 
Uppfinnarrådgivningen fortsätter även under denna period, men när Bertilsson 
lämnat arbetet korrigeras inriktningen något. Bertilsson lever kvar i medvetandet 
hos företagen, han är fortfarande regional rådgivare, och många företagare 
kontaktar honom fortfarande. Föreståndaren för verkstaden, sköter nu också den 
operativa verksamheten som rådgivning i produkt-, patent- och mönsterskydds-
frågor. Bertilssons tjänster köps in i begränsad omfattning för avgränsade projekt i 
början av perioden.  

Intresset för uppfinnarverksamheten minskar samtidigt som Bertilsson slutar 
och det blir nu svårare att få deltagare till de uppfinnarkurser som hålls. Färre 
personer söker rådgivning i uppfinnarfrågor och en avmattning i antalet 
patentansökningar från Västskog, tidigare ofta i topp, märks. Lågkonjunkturen 
betyder en del för det minskade intresset, liksom de erfarenheter som visar hur 
svårt det är att kommersialisera uppfinningar. Medel för idéstadiet och till 
prototypframställning finns visserligen, länets produktråd fördelar exempelvis en 
miljon varje år på de olika idéverkstäderna, men det är svårare att finansiera patent 
och kommersialisering. Under jubileumsåret 1995 arrangeras åter en uppfinnartäv-
ling, i samarbete med en lokaltidning, sparbanken, kommunen och Västskogs-
Andan. I motsats till vid tidigare uppfinnartävlingar är den endast öppen för 
kommuninnevånare, och antalet tävlingsbidrag är nu betydligt lägre. När organi-
sationen drabbas av kritik, börjar de också intressera sig för befintliga företags 
produktutveckling. 

Under perioden utvärderas produktrådets och idéverkstädernas fortsatta 
verksamhet vid två tillfällen. 1990 presenteras en utredning vars huvudslutsats är 
att verksamheten bör finnas kvar och, om möjligt, utvecklas ytterligare. Under 
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1992 sker en ny utvärdering av verksamheten. Produktrådet avvecklas nu och i 
stället bildas från 1993 bedömningsgrupper vid respektive idéverkstad. Tillgängliga 
medel fördelas på de enskilda verkstäderna i stället. Öster representerar stiftelsen i 
produktrådet under perioden 1990-92 och därefter i det nybildade produktrådet 
vid idéverkstaden i Västskog till dess verkstaden senare läggs ner.  

Uppfinnarverkstaden bedriver verksamhet under större delen av perioden 
och i verksamhetsberättelserna är standardfrasen att ”kapaciteten har utnyttjats till 
fullo”. Sifferuppgifterna är knapphändiga, men en del uppgifter finns i Östers in-
formationsmaterial. Enligt materialet analyseras och värderas, med varierande 
tidsåtgång, perioden 1990-93 totalt 280 produktidéer, varav 150 mer ingående och 
75 prototyper tillverkas dessutom under perioden. 1994-95 värderas omkring 125 
produktidéer enligt förvaltningsberättelserna och tillverkas ett 30-tal prototyper.  

Liksom under föregående period ger också STU rådgivning i uppfinnar-
frågor, en verksamhet som tas över av NUTEK från mitten av 1991. Enligt Öster 
är aktiviteten i verkstaden fortfarande 1993 god trots att den inte längre får lika 
mycket publicitet som tidigare. Också Persson hävdar 1994 att uppfinnar-
verkstaden ökar tillströmningen till deras verksamhet och inverkar på företagandet 
i kommunen. En viss förändring av uppgifterna i verkstaden sker dock mot slutet 
av perioden, när en större del av arbetet innebär att bygga montrar och att 
organisera deltagande i olika mässor. 
 
Information, legitimering och företagsträffar 
 
Något år in på 1990-talet blir personalen medveten om den kritik som en del 
företagare och enskilda riktar mot arbetet. När konjunkturen försämras förs 
problemen över på utvecklingscentrumet och omgivningen börjar undra över vad 
som egentligen händer på VUC. Mycket av kritiken, menar aktörerna, är orättvis 
och ovederhäftig och beror på bristande information om vad som görs. Kritiken 
tenderar att vara svepande av typ: ”Varför satsar ni på starta-eget när det är 
marknadsföring ni skall arbeta med?” Vid interna strategidiskussioner beslutar de 
därför att systematisera olika utåtriktade aktiviteter för att bemöta kritiken. 
Näringslivsgruppen sprider därför information om verksamheten till företagen 
inom den primära målgruppen och samlar också andra befintliga företag till 
utbildningar och möten. 

 
Informationsblad  
1993 börjar Näringslivsgruppen/VUC ge ut ett några sidor långt informationsblad 
som sedan kommer ut fyra gånger per år. Arbetet underlättas av det 
företagsregister som samma år uppdateras och som nu innehåller de flesta lokala 
företagen. Uppgifterna lagras i en databas som en av sekreterarna kontinuerligt 
uppdaterar. Av databasens 1 400 företag och organisationer skickas 
informationsbladet till de ca. 500 företag som ingår i den primära målgruppen, 
dvs. mindre företag som också arbetar utanför den lokala marknaden. 
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Enligt det första numrets programförklaring skall nyhetsbladet spegla olika 
sidor av näringslivet i Västskog och fungera som en länk såväl mellan företagare 
som mellan företagare och utvecklingscentrumet. Avsikten är att öka kunskapen 
om varandras verksamheter och att skapa öppna kontakter. I det första numret 
presenteras stiftelsen och Näringslivsgruppen men också de projekt som finns på 
VUC. Dessutom informerar bladet om ALU och ger exempel på ALU-projekt 
inom ramen för utvecklingscentrumet. Informationsbladet informerar också om 
utbildningar, seminarier och andra företagsträffar. Följande nummer har liknande 
innehåll och Persson gör korta betraktelser om den ekonomiska situationen och 
arbetsmarknadsläget. Dessutom presenterar informationsbladet lokala företag och 
intressanta idéer från uppfinnarverkstaden. Näringslivsgruppen förfogar också 
regelbundet över en sida i kommunens tidning som utkommer fyra gånger per år. 
“Så frukten av nedskuren budget blev att vi visar oss mer. Och på det sättet räknar 
vi med att säkra verksamheten“, säger Öster 1993. 

 
Informationsmaterial och informationsträffar 
Under 1993 utarbetar Öster ett omfattande informationsmaterial. Materialet, som 
tar ett par timmar att behandla, består av en uppsättning OH-skivor med 
information om organisationens uppbyggnad, verksamhetens mål, strategier och 
målgrupper samt olika projekt. Uppgifterna är hämtade från det informations-
system som tidigare utvecklats. I materialet ingår också allmän information om att 
starta-eget, marknadsföring och ekonomi. Själv menar Öster att informations-
materialet har stor betydelse för att legitimera verksamheten. Informationen 
presenteras exempelvis vid möten med kommunstyrelsens arbetsutskott, Industri-
gruppen och Småföretagarnas lokalorganisation, och närhelst det är möjligt vid 
olika sammandragningar. Öster hävdar att företags-träffarna och den öppnare 
kommunikationen är viktiga och han avser nu att fortsätta med dem.  

 
Utbildnings- och företagsträffar 
Under 1991 uppmärksammar de att också befintliga företag har behov av 
utbildning, något som tidigare glömts bort. Dessutom framstår det som allt 
viktigare att stimulera samarbete mellan företagen. En gång i månaden samlar 
därför VUC utvalda företagare och personer från kommunförvaltningen till 
frukostmöten med föredrag och diskussioner. Mötena är relativt välbesökta, som 
mest deltar ett 30-tal, och avser att vara en arena där företagare och andra träffas. 
Utbildningsnivån är ganska låg hos många företag i Västskog, och i början av 
1990-talet försöker VUC, via ett speciellt utbildningsprojekt, att samordna och att 
ta initiativ till utbildningar. Ett företag som behöver en utbildning kan kontakta 
projektet. Bertilsson bereder under föregående period vägen för utbildningar 
genom kurserna runt innovationer och produktion. Nu följs den verksamheten 
upp med utbildningar som behandlar företagandets ekonomiska vardag. 
Utbildningsprojektet förstärks och permanentas i en nybildad, från utvecklings-
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centrumet fristående organisation 1993, som då tar över mycket av utbildnings-
insatserna. 

Under hösten 1992 anordnar VUC varje månad seminarier och träffar för 
småföretag. Ett exempel är fyra inköpsträffar där småföretagare och inköpare i 
kommunen och några större företag kan diskutera de krav som ställs på en 
underleverantör. Eftersom intresset är stort inventeras också behov och intressen 
inom andra områden. Under 1993 arrangeras lunchseminarier, med ämnen som 
ekonomi, marknadsföring, internationalisering, styrelsearbete och kvalitetsfrågor, 
som totalt samlar 350 företagare. Företagsträffar anordnas också senare, men 
under 1994 minskar antalet träffar med befintliga företag. En orsak är att 
samarbetet med Arbetsförmedlingen kring starta-eget nu belastar organisationen, 
en annan att den nya utbildningsorganisationen nu ger kortutbildningarna. 
Exempel på arrangemang under 1994 är en attachédag med 50 deltagare och ett 
20-tal andra företagsträffar. 1995 anordnas på en av ortens pubar ett 15-tal träffar 
med mat och korta inledningar kring teman som marknadsföring och 
köpbeteende, kvalitetssäkringsfrågor och aktiekapitalförändringar. En avsikt med 
träffarna är att bidra till att bygga nätverk mellan företag. Ett 80-tal företagare 
deltar åtminstone vid något tillfälle.  
 
Lokaliseringsaktiviteter 
 
Även under denna period är medverkan vid externa etableringar och 
omlokaliseringar en viktig del av Näringslivsgruppens verksamhet. Tjänste-
företagsetableringar har nu högre prioritet i strategin än tidigare. Föregående 
periods lokaliseringar fick stor publicitet, men några av dem misslyckas nu. Bland 
dem finns, som framgått, de två större tjänsteetableringarna från föregående 
period. Lokaliseringsaktiviteter är nödvändiga menar ändå Persson, trots den kritik 
som riktas mot dem, för att ”åstadkomma långsiktig balans i relation till det som 
försvinner”. I en tidningsintervju 1992 liknar han sitt arbete med ”att ösa en 
läckande båt med ett alldeles för litet öskar”. Initiativen till externa etableringar 
kommer från olika håll men gruppen bistår vanligen vid lokal- och andra 
infrastrukturella frågor. Omfattningen av denna verksamhet varierar över tid och 
de siffror som finns är osäkra. Enligt verksamhetsberättelsen för 1994 och 1995 
har ca. 25 företag kontakter som leder till etableringar.  

 
Allmänna lokaliseringar 
Under de första åren gör lågkonjunkturen att intresset för nyetableringar och 
omlokaliseringar är begränsat. Det finns egentligt inget svenskt företag med 
expansionsbehov menar Persson. Han hoppas ändå att finna företagare som är 
villiga att lokalisera verksamhet till kommunen. Tanken är att intressera personer 
med rötter i kommunen som har resurser och inflytande att starta nya 
verksamheter. Persson är ändå mot slutet av 1994 skeptisk till att locka 
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etableringar från andra kommuner. Det tillför ”inte nationen någonting annat än 
jobb för några byråkrater”, menar han.  

Västskog ingår på grund av sin negativa sysselsättningsutveckling i det 
statliga stödområdet (från 1990 i det tillfälliga stödområdet), vilket bl. a. innebär 
att det är möjligt att få lokaliseringsbidrag för investeringar i fastigheter och 
maskiner. I Västskog känner man sig ändå missgynnade eftersom reglerna är ännu 
gynnsammare för etableringar på andra orter med liknande problem och de 
ekonomiska villkor som erbjuds upplevs som helt avgörande för ett 
etableringsbeslut. Näringslivsgruppen är vanligen inblandad och några processer 
resulterar i lokalisering, men flera avslutas utan resultat.  

Den viktigaste industrilokaliseringen i Västskog under perioden är 
lokaliseringen av ett skogsmaskinsföretag till de industrilokaler som räddades 
under föregående period. Lokaliseringen innebär att Västskog åter blir en ort där 
skogsmaskiner tillverkas. Den har betydelse för framtiden genom att den inleder 
en process som leder till att ett större internationellt företag kommer till 
kommunen i början av 1997. I slutet av december 1994 presenterar pressen för 
första gången planerna. I första hand skall ett 20-tal personer anställas. Företaget 
söker lokaler för en planerad expansion; efter förhandlingar nås en 
överenskommelse och planer på att bygga en högteknologisk fabrik för 
sammansättning av maskiner presenteras. Företaget har ett brett produktprogram 
och all serieproduktion planerar det nu att flytta till kommunen. En förutsättning 
är att de ekonomiska förhandlingarna om bidrag till investeringar går i lås. En 
fördel för Västskog är kommunens industriella tradition och yrkeskunniga 
arbetare. I maj 1995 står, efter mer än 10 år, åter en skogsmaskin klar för leverans 
i de gamla lokalerna. Högkonjunkturen ger företaget vind i ryggen och företaget 
planerar att ha 40-50 anställda före 1996 års utgång. 

I augusti 1996 förstår Persson att förhandlingar förs mellan företaget och ett 
stort internationellt tillverkningsföretag. Persson blir direkt inblandad i 
kontakterna mellan detta företag och kommunen i november. Den svenska 
maskintillverkaren riskerar då konkurs och Persson säger: ”Och för mig framstod 
det här som ett spel mellan himmel och helvete, där helvetet bestod i att om inte 
förhandlingarna skulle gå i lås så var företaget i en utomordentligt besvärlig 
situation”. Persson uppfattar sig själv som kommunens ”spindel i nätet” i lokali-
seringshändelsen genom sina kontakter med huvudpersonerna på den svenska 
sidan och besöker också tillsammans med en delegation företaget. För-hand-
lingarna slutförs vintern 1997 när det internationella företaget köper inkråmet i det 
svenska företaget och något år senare arbetar ett hundratal personer i lokalerna. 

Enligt ett uttalade från företagets VD i en skrift, är Västskogs industriella 
tradition och tillgång till duktiga hantverkare en orsak, men också faktorer som 
kommunens intresse för företaget, kommunikationer och sociala aspekter är 
betydelsefulla. Han framhåller också betydelsen av Perssons besök. Ekeblad 
betonar senare betydelsen av denna typ av investeringar och menar att “vi måste 
visa oss intressanta så att vi får komma upp på spelplanen”. För detta krävs att det 
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finns någon utåtriktad, socialt kompetent person som har god inblick i näringslivet 
och som också kan kanalerna in i departement och myndigheter.  

Processen slutförs när det utvecklingsprojekt som här avhandlas redan lagts 
ned. Lokaliseringen av det svenska skogsmaskinsföretaget till Västskog är 
emellertid det som startar hela processen. Den ekonomiska turbulensen är en 
förutsättning för det från början inte avsedda; att ett stort företag med ett starkt 
varumärke lokaliseras till kommunen. Persson beskriver senare 1997 
lokaliseringen som ”den största industripolitiska händelsen“ sen Ericsson 
etablerade sig i Västskog.  

 
Tjänsteföretagsetableringar 
En av idéerna inför 1990-talet är att söka få fler tjänsteetableringar och nu finns, 
som framgått, möjligheter till statliga stöd inom stödområdet. Många kommuner 
tävlar om de företag som vill utlokalisera sig och även Västskog deltar i 
konkurrensen. Näringslivsgruppen försöker spåra lämpliga företag och ett avtal 
tecknas också med ett konsultföretag om samarbete för att finna lämpliga 
etableringar. Företaget bevakar och initierar kontakter med företag inom 
tjänstesektorn som planerar att utlokalisera sig från Stockholmsområdet. 
Näringslivsgruppen har dessutom direkt kontakt med några personer på berörda 
departement. Företaget anvisar kontakter och Persson menar att företaget arbetar 
föredömligt. Under åren med överhettning inom huvudstadsregionen besöker 
också många företag som söker lokaliseringsalternativ kommunen. Ändå är 
kommunen 1994 tveksam till att förlänga samarbetsavtalet, med tanke på det 
blygsamma resultatet i förhållande till insats. 

Redan i mitten av 1990 konstaterar Persson att ”våra ansträngningar hittills 
inte gett tillräckligt bra resultat” och efter ytterligare några års erfarenhet att ”vi 
har slagits om ett antal projekt och har egentligen inte vunnit någon utav dom här 
konkurrensslagsmålen”. Västskog erbjuder sämre stödmöjligheter än andra 
kommuner, och företag som är geografiskt obundna väljer därför 
inlandskommuner där de kan få det bästa stödet. När de grundläggande villkoren, 
som tillgång till goda telekommunikationer och personal, är uppfyllda, och de 
förutsättningarna finns i princip överallt, ”är det bara plånboken som avgör” 
menar Persson. Enda möjliga företag för Västskog är de som väljer att utlokalisera 
sig av andra skäl än ekonomiska och därför kan avstå från stödpengar. De 
tjänsteföretag som etableras under de sista åren på 1980-talet, blir som tidigare 
behandlats, kortvariga. Öster hävdar ändå 1994 att det är nödvändigt att utnyttja 
de stödpengar som finns. Genom etableringen av företagen gavs ändå ett 45-tal 
kvinnor arbete under en treårsperiod utan att det kostat kommunen särskilt 
mycket.  

 
Exempel på tjänsteföretagsetableringar. 
Våren 1990 presenteras ännu en tjänstföretagsetablering, företaget är ett 
handelsbolag med rötter sen 1950-talet som gemensamt ägs av tre ideella 

236



organisationer. Företaget sysslar med telemarketing av trycksaker och har för-
säljare i hela landet. Persson och Eriksson är aktiva i etableringen och inbjuder 
bl.a. företaget att besöka kommunen. Företaget överväger också några andra orter, 
men väljer utan större tvekan Västskog och lokaliseringsbidrag beviljas i augusti. 
Företagets administration och distribution, som sysselsätter 10 personer, flyttar till 
nybyggda skräddarsydda lokaler och landshövdingen inviger. Efter ett par års 
verksamhet anser företaget att det har en högre produktivitet och lägre frånvaro 
samt att resultatet av flyttningen är bättre än förväntat. ”Alla är nöjda och glada, 
inte minst ägarna som får lite resurser att tillföra deras ordinarie verksamhet”, 
säger Persson 1993. Han ser det som ett bra exempel på att den här typen av 
företag kan fungera väl utan att ligga i Stockholm. Företaget expanderar 
försäljningen kraftigt och antalet anställda i Västskog ökar något. Redan tidigt ger 
etableringen mersmak. Näringslivsgruppen, tillsammans med det företag som den 
samarbetar med vid tjänsteföretagsetableringar och länsstyrelsen, undersöker 
därför möjligheterna att utvidga idén till liknande organisationer. Endast ett fåtal 
visar intresse och i början av 1993 står det klart det tar lång tid innan fler liknande 
etableringar kan ske.  

Våren 1993 invigs ytterligare ett tjänsteföretag, ett nystartat telemarketing-
företag som en utflyttad västskogare äger. Affärsidén är reklam- och marknads-
föring för underleverantörer och företaget motsvarar i många stycken Perssons 
idéer om en tjänsteföretagsetablering som kan lyckas. Det har telefonen som 
arbetsredskap och en ägare med lokal förankring och tidigare erfarenhet av 
branschen. I juni samma år sätts företaget i konkurs och företaget rekonstrueras 
med ny ägare, men efter några månaders går företaget åter i konkurs. 

I oktober 1993 presenteras ytterligare en tjänsteföretagsetablering i ett 
gammalt kulturhus i kommunen. Företaget sysslar med modern larmteknik och 
bevakar inbrotts- och andra larm dygnet runt i ett tiotal städer. Företaget har inte 
någon tidigare koppling till kommunen, men det centrala läget är en orsak till 
lokaliseringen. I slutet av 1994 sätts också det företaget i konkurs. I samma 
omgivning lokaliseras två dataföretag som arbetar med bl. a. datasupport under 
1994 och 1995. Det ena ingår i en företagsgrupp med inriktning på dataverk-
samhet som pressen presenterar som en av landets ledande. Affärsidén är 
utveckling och design av administrativa program till DOS-systemet och företaget 
förlägger supportverksamheten till Västskog. Vid halvårsskiftet 1995 startar 
verksamheten, som efter två ägarbyten hamnar i kris. I maj är situationen kaotisk. 
Företaget saknar behörig styrelse, de anställda får inte ut sin lön och företaget kan 
inte sköta sina betalningar. 

Som framgår av ovanstående korta redovisning har Västskog under denna 
period ingen större framgång med sina tjänstelokaliseringar. Endast få av dem 
överlever mer än något år och de förhoppningar som ställs infrias inte trots de 
ansträngningar som görs. 
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Ej genomförda etableringar 
Åren kring 1990 deltar Västskog i flera dragkamper om tjänsteföretagsetableringar 
utan större framgång. När ett opinionsundersökningsföretag skall utlokalisera sin 
datoriserade telefoncentral står det slutliga valet mellan Västskog och en annan 
kommun. Västskog förlorar och går miste om 300 arbeten. En konsult redovisar 
händelseförloppet i en bok och hävdar att de två kommunerna bedöms som 
likvärdiga men att den andra kommunen erbjuder bättre ekonomiska villkor. 
Västskog har inte samma stöd från länet och trots den uppbackning Västskog 
ändå har så finns andra regionala resurser i den andra kommunen. Båda 
kommunerna, bedömer konsulten, har skickliga näringslivsorganisationer som leds 
av slagkraftiga kommunalråd.  

Näringslivsgruppen försöker i stället att intressera andra opinionsföretag för 
att etablera sig i Västskog. När det tidigare nämnda företaget får pengar till sin 
flyttning ändras också konkurrenssituationen inom branschen, och Eriksson 
ringer spontant några företag och får kontakt med ett företag som söker sätt att 
möta den nya situationen. Återigen kan en annan kommun i ett bättre stödområde 
erbjuda så fördelaktiga ekonomiska villkor att Västskog inte kan konkurrera. ”Vi 
kommer alltid tvåa, men det ska vi göra”, menar Persson. Ytterligare ett antal 
företag besöker kommunen utan att det leder till etablering. Ett exempel är ett 
dataföretag som senare etablerar sig i Östskog och där går i konkurs efter ett par 
års verksamhet.  
 
Projektinriktade aktiviteter 
 
En del av de projekt som startas under föregående period avslutas och nya 
kommer till. Projektinriktningen är denna period tydligare och mer omfattande än 
tidigare. De projekt som vi behandlar nedan är, om än i varierande, grad knutna 
till utvecklingscentrumet. I några av projekten är personer från 
Näringslivsgruppen projektledare medan andra har egna projektledare. 
Näringslivsorganisationen finansierar inte projekten men tar inte ut hyra för 
kontorsrum och projekten kan också utnyttja den administrativa servicen. 
Initiativen till projekten kommer både från Näringslivsgruppen och från andra 
håll. Nya former för arbetsmarknadsåtgärder förstärker projektinriktningen ett par 
år in på 1990-talet. Förändringar i regelsystemet ger nya möjligheter för samarbete 
med arbetsförmedling och länsarbetsnämnd som också utnyttjas.  

 
ALU-projekt 
Nya arbetsmarknadspolitiska former för att stödja långtidsarbetslösa införs i 
början av perioden. ALU som finansieras av länsarbetsnämnden är ett exempel. 
1993 och framåt bedrivs många, framför allt företagsanknutna, ALU-projekt av 
näringslivsorganisationen. De hjälper till att finansiera verksamheten men skapar 
samtidigt nya arbetsuppgifter. En sådan är den handledning och rådgivning som 
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följer med projekten. ALU-projekten upplevs inte i efterhand bara positivt, utan 
de stör också den strategiska inriktningen. 

En del av starta-eget-verksamheten sker i ALU-form. Genom en 
överenskommelse med fackföreningarna får långtidsarbetslösa, som vill starta 
eget, rätt att pröva sin idé i 6 månader utan att mista rätten till ersättning från 
arbetslöshetskassan. För att stödja dem bildas grupper om högst 12 personer där 
de kan diskutera sina företagsidéer, göra kalkyler etc. Utvecklingscentrumet ger 
under tiden utbildning med inslag från den vanliga starta-eget-utbildningen. Om 
den arbetslöse innan perioden går ut upptäcker att idén inte fungerar återgår 
denne till att ”stämpla”. I december 1993 deltar ett 60-tal personer i olika ALU-
grupper. Utvecklingscentrumet informerar om starta-eget och ger rådgivning till 
företagen och dessutom är Öster och Eriksson handledare i arbetet. Verksam-
heten fortsätter under 1994 i något modifierad form.  

Också andra företagsanknutna ALU-engagemang förekommer i betydande 
omfattning. När ett stort tillverkningsföretag våren 1993 varslar ett stort antal 
anställda medverkar VUC, tillsammans med länsarbetsnämnden och 
arbetsförmedlingen, till att under ALU-villkor, skapa en pool av tekniker som kan 
bidra till att utveckla mindre företag. Projektet pågår även 1994 och personer med 
kompetens inom områden som kvalitets-, material- och produktionsstyrning 
arbetar nu för flera mindre företag. ALU-projekt stödjer under den här perioden 
också arbetet med rekonstruktioner, företagsbildningar och introduktion av 
produkter. Ur ett ALU-projekt kring återvinning av elektronikskrot uppstår 
exempelvis ett privat företag med närmare tiotalet anställda. Bland andra projekt i 
ALU-form som utvecklingscentrumet bedriver finns ett som undersöker möjlig-
heterna för träskyddsprodukter och ett som ger marknadsstöd till mindre företag 
som saknar kompetens inom området. Det senare finansierar kommunen och 
länsstyrelsen som genom att konkret visa effekterna av marknadsåtgärder vill 
stimulera företagen att utnyttja lokala marknadskonsulter.  

 
Legosamverkan 
Ett projekt som startar som ALU-projekt och som slutar i ett expansivt företag är 
inriktat mot legosamverkan. Projektet, ursprungligen en del av ett projekt som 
arbetar med de produktidéer som finns i företagen, startar 1993 under medverkan 
av Öster. Projektet utvecklar samarbete mellan Ericsson och ett mindre företag i 
kommunen genom att utnyttja Ericssons kompetens för att starta en kvalificerad 
legoverkstad. Ericsson köper legoprodukter från de nordiska länderna och ett 
annat projekt arbetar med att koppla samman lokala företag med Ericsson. 
Projektet finner endast ett företag som uppfyller de krav, ISO-certifiering är ett, 
som företaget ställer på sina underleverantörer. I slutet av projekttiden efter 15 
månader är ett 30-tal personer anställda i företaget.  
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Utbildning 
1990 startar projektet Utbildningssamordning som samordnar utbildning för 
företagen och som planeras pågå under tre år. Det undersöker behovet av 
utbildningar, prioriterar dem och försöker koppla större och mindre företag. Om 
ett större företag är intresserat av en kurs kan kursen läggas där och personer från 
mindre företag får då möjlighet att delta. Projektet bedöms samstämmigt av dem 
på utvecklingscentrumet som ett bra projekt med en mycket duglig projektledare. 
Projektet finansieras av VUC/Näringslivsgruppen tillsammans med länsstyrelsen 
och länsarbetsnämnden och gör det möjligt att bättre utnyttja de lokaler och 
miljöer som finns. Det avslutas 1993 och flyttas då över till en permanent 
organisation med egna lokaler som samordnar och säljer utbildningar.  

 
Andra projekt i VUC: s lokaler 
Ett exempel på andra projekt är projektet Träteknikförmedling som förmedlar 
kunskap som kan öka träets förädlingsvärde och utveckla teknik för avancerad 
trätillverkning. Öster arbetar operativt med frågorna. Här finns också ett 
kvinnoprojekt som skall ta till vara kvinnors idéer och företagande. Länsstyrelsen 
och lantbruksnämnden finansierar projektet som löper under tre år och projektet 
flyttar in i VUC: s lokaler i början av 1990. Projektet arbetar självständigt i relation 
till näringslivsorganisationen och ger kvinnor med idéer råd och utbildning för att 
underlätta etableringar. Ett led i arbetet är att hjälpa kvinnliga företagare i 
kontakterna med myndigheter och organisationer samt att ge de problem som 
landsbygdens kvinnor har särskild uppmärksamhet. När projektet upphör tar en 
av VUC: s kvinnliga administratörer över de kontakter som rör rådgivning och 
information om utbildningar för kvinnor. 

Ytterligare ett exempel är VISA –projektet, som syftar till att informera 
ungdomar om industrin som arbetsplats och att förbättra skolans ”prao –
verksamheten”. Också för Ung Företagsamhet, en ideell förening som vill sprida 
kunskap om företagandets villkor bland gymnasieungdomar, tillhandahålls lokaler 
under projekttiden. Vid sidan av ovanstående projekt pågår även andra under 
perioden. Dessa har egna projektledare och VUC: s insatser är oftast mycket 
begränsade. 
 
Övriga aktiviteter 
 
Vid sidan av tidigare behandlade aktiviteter genomför näringslivsorganisationen 
mera tillfälliga aktiviteter som näringslivsdagar, mässdeltagande och konferenser. 
Vid några tillfällen under början av 1990-talet anordnas näringslivsdagar där 
viktiga personer i kontaktnätet – ministrar, statssekreterare, landshövdingar, 
länsarbetsdirektör etc. – besöker orten och ortens företag. Personerna förrättar 
invigningar och deltar i diskussioner. Besöken ger uppmärksamhet och är ett led i 
en medveten idé från utvecklingsprojektets första år.  
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I början av 1990-talet börjar EU-frågan att diskuteras också i Västskog, och 
även de personer som arbetar i Näringslivsgruppen dras in i diskussionerna om ett 
framtida medlemskap i EU och vad ett sådant kan komma att innebära. Persson är 
skeptisk till medlemskapets betydelse och konsekvenser. Eriksson är den som 
inom gruppen framför allt intresserar sig för EU-frågor och arbetar med dem. När 
näringslivsorganisationen senare läggs ner är EU-frågan än aktuellare och han blir 
nu kommunens EU-samordnare. 
 
Aktiviteterna i Västskogs-Andan 
 
Föreningen förlorar en del av sin betydelse i utvecklingsarbetet mot slutet av 
föregående period och aktiviteterna är nu färre och mindre synliga. De aktiviteter 
som ändå genomförs liknar till etiketten de tidigare; återvändardagar, idétävling 
och sjukhusdemonstration, men ändrar karaktär och är mindre direkt inriktade 
mot att utveckla näringslivet.  
 
Finansieringsaktiviteter 
 
När föreningen i 1990 års verksamhetsberättelse sammanfattar verksamheten med 
att ”föreningen oförändrat givit service till kommunens företag, föreningar och 
enskilda” och att man ”genom massmedia och externa kontakter sökt påverka 
Västskogsbildens framtoning” påminner detta om de ursprungliga idéerna, men 
beskriver inte de faktiska handlingarna. Bristen på finansiella resurser innebär att 
föreningen under några år har begränsad verksamhet. När föreningen åter har 
ekonomi kan den börja tänka i litet större utåtriktade projekt som kan fånga 
medborgarna. Större projekt kräver emellertid samfinansiering med kommunen, 
statliga myndigheter och andra sponsorer. Föreningen är nu en ”mogen produkt” 
som behöver nya incitament för aktiviteter och är, som Öster uttrycker det, en 
”kamporganisation som nu inte har något att kämpa för”. Näringslivsutveckling är 
inte längre i fokus för arbetet som i stället inriktas på att göra livet trevligare för 
medborgarna i Västskog.  

I början av perioden diskuterar styrelsen den framtida finansieringen. En idé 
innebär att föreningen förlägger och säljer en litografi. Styrelsen ger uppdraget till 
en konstnär som utformar ett förslag där karaktärsbyggnader från orten 
sammanfogas till en bild. Försäljningen väntas inbringa några hundra tusen kronor 
till föreningen. När bilderna är klara försöker föreningen på olika sätt att sälja 
bilden; en presskonferens anordnas, litografin ställs ut på turistbyrån och hos de 
lokala bankerna etc. Försäljningen går trögt och 1993 finns mer än hälften av 
bilderna kvar. Föreningen anordnar också andra mindre finansieringsprojekt.  
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Återvändardagar 
 
Under 1990 uppstår tankar på att upprepa återvändarveckorna från föregående 
period och vid årsmötet pekar Strandvik på behovet av ekonomiska resurser för 
en tredje återvändarvecka. Under perioden anordnas senare vid fem tillfällen 
festligheter under etiketten återvändardagar.  

Föreningen undersöker möjligheterna att redan 1991 åter mobilisera 
lokalbefolkningen inför väntade sämre tider. En återvändarvecka är det första 
stora arrangemanget på några år och problemet är finansieringen. Planen är att 
finansiera återvändardagarna med bidrag från länsstyrelsen, kommunen och 
föreningen som hoppas på försäljningen litografin. När finansieringsfrågorna 
fortfarande är olösta i oktober skjuts återvändarveckan på framtiden. I stället 
planeras återvändardagar 1992. En idégrupp bildas som har till uppgift att 
förbättra ”trivselsituationen” i samhället. Gruppen föreslår aktivitetsdagar i 
stadens centrum i slutet av maj. Återvändardagarna ersätts av andra aktiviteter och 
en ansökan som om att redan beviljade medel får användas för detta ändamål 
accepteras. Även andra, i Västskog regelbundet återkommande aktiviteter, äger 
rum samtidigt och ingår också i beteckningen återvändardagar. Aktiviteterna 
förändras jämfört med tidigare återvändardagar, det handlar nu om underhållning 
av karaktären ”Västskogare för Västskogare”. VUC sköter administrationen och 
en person är anställd under några veckor och också personer från 
Köpmannaföreningen deltar i arbetet. LAN och kommunen tillsammans med 
föreningen finansierar verksamheten. Dagarna äger rum i slutet av maj och 
omfattar musik från två scener, loppmarknader, uppvisningar, biltorg och 
idrottsföreningar som demonstrerar sin verksamhet. Persson inviger och anländer 
till invigningen på motorcykel.  

Dagarna blir en framgång och konceptet återupprepas med några smärre 
förändringar vid samma tidpunkt nästa år. Under våren aktiveras föreningslivet i 
Västskog och samtidigt pågår arbetet med tillstånd och finansiering. Föregående 
års återvändardagar tömde föreningens kassa och de fick lägre försäljningsintäkter 
än budgeterat. Kommunen och lokala stiftelser, arbetsförmedlingen och lotterier 
finansierar verksamheten. Programmet liknar föregående års. Inför jubileumsåret 
1995 närmar sig arbetet med återvändardagarna idéerna från mitten av 1980-talet 
och det görs åter försök att få kontakt med utflyttade Västskogare. Finansiärerna 
är desamma som tidigare och en speciell återvändarstuga finns för återvändarna, 
som också kan besöka utställningar med framgångsrika konstnärer. Enligt pressen 
deltar flera tusen personer. Också året därpå anordnas återvändardagar med 
liknande koncept. 
 
Idétävling och sceninsamling 
 
Våren och sommaren 1992 genomför Västskogs-Andan en idétävling under 
mottot ”Vi gör Västskog bättre” och över 230 idéer lämnas in till juryn. Förslagen 
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har olika inriktning; uppstädning, musikaktiviteter, mässor, nya anläggningar etc. 
Förslagen samlas i en katalog som föreningen distribuerar till kommunens 
förvaltningar och olika föreningar som man hoppas skall genomföra några av 
dem. Västskogs-Andan genomför några av förslagen med frivilliga krafter, och 
bland annat kommer ett fårstängsel på plats och arbetet med en skidbacke 
kommer igång. Föreningen deltar också aktivt vid en insamling till en scen i en av 
stadens parker. Öster ser vid den här tidpunkten möjligheten att utnyttja ALU-
medel för en kraftfull insats, men föreningen orkar inte genomföra planerna. En 
idé som senare förverkligas, och där föreningen aktivt deltar, är en scen i en av 
parkerna.  
 
Sjukhusfrågan 
 
Sjukhusfrågan samlar återigen västskogarna 1993 när lokalpressen presenterar ett 
tjänstemannaförslag, som innebär att akutsjukhuset åter är hotat. Går förslaget 
igenom förlorar Västskog många arbetstillfällen och får försämrad sjukvårds-
service. Ett styrelsemöte i november diskuterar frågan om en demonstration för 
sjukhuset utan att fatta något beslut. Öster, då fortfarande ordförande, konstaterar 
att föreningen inte kan gå ut i demonstration igen och att Västskogs-Andan nu har 
”tappat stinget”. I januari 1994 arrangerar föreningen och de politiska partierna ett 
informationsmöte med Strandvik som frågeledare och representant för Västskogs-
Andan. I samband med mötet sker en demonstration, på sjukhuspersonalens 
initiativ, där tusentals västskogare tågar med plakat, facklor och banderoller. 
Tillsammans med ett 100-tal andra föreningar deltar föreningen i en dörr-
knackningskampanj som samlar in 16 000 namnunderskrifter och genom försälj-
ning av tjugor samlas 250 tkr in för att användas i arbetet mot nedläggningen. 
Landstingsfullmäktige antar dock i maj förslaget som innebär att akutsjukvården i 
nuvarande form läggs ned.  
 
Utmärkelser 
 
Västskogs-Andan fortsätter också denna period att, själv eller i samarbete med 
andra, särskilt uppmärksamma personer som gör insatser av betydelse för 
Västskog. Utmärkelserna delas ofta ut vid föreningens årsmöte. Årets företagare – 
en företagare som med hänsyn tagen till förutsättningar och omständigheter 
framstår som en berömvärd förebild för andra företag och samhället i övrigt – 
utses i samarbete med Företagarnas riksorganisation. Övriga utmärkelser varierar i 
benämning över tid, men några återkommer regelbundet med ungefär samma 
beteckningar som föregående period.  
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Medlemsrekrytering, sponsring och information 
 
Redan från första stund har en bärande idé i Västskogs-Andan varit att aktiviteter 
och människor som gör insatser skall synliggöras. De aktiviteter som beskrivits 
tidigare är ofta konstruerade så att de drar till sig allmänhetens och pressens 
intresse. Idén om att göra aktiviteterna synliga lever kvar som tanke om än inte på 
samma i sätt handling. Också denna period, men i mindre omfattning än tidigare, 
visar Västskogs-Andan upp sig vid den lokala mässan, näringslivsdagar och andra 
evenemang. Ett syfte är att värva nya medlemmar till föreningen. Föreningen 
sponsrar, i mindre utsträckning, en del verksamhet exempelvis ett lokalt företags 
rallyteam, återvändarkonserter och liften i en ny skidbacke. Representanter för 
Västskogs-Andan presenterar också verksamheten vid intervjuer i massmedier, vid 
besök på andra orter och tar emot studiebesök och delegationer. 
 
Nedläggningen av näringslivsorganisationen 

 
När lågkonjunkturen slår till och situationen i Västskog åter blir sämre får 
näringslivsorganisationen kritik och från olika håll hörs röster, som med olika 
utgångspunkter, ifrågasätter om organisationen i sin nuvarande form skall finnas 
kvar. 
 
Näringslivsorganisationen utvärderas 
 
I februari 1994 fattar kommunstyrelsen beslut om att utvärdera näringslivs-
organisationen. Utvärderingen initieras av den kritik som några av kommunens 
politiker riktar mot organisationen och av diskussioner om huruvida den 
fortfarande motsvarar dagens behov. Ekeblad, kommunstyrelsens ordförande, 
kommenterar 1998 beslutet att utvärdera med att det fanns ”klagomål på 
organisationen” att ”företagarna sa att vi måste göra något” och att ”interpella-
tioner i fullmäktige sa samma sak”. 

Kritiken avser den sammanblandning av operativ och politisk verksamhet 
som Persson i egenskap av ledare för arbetet och socialdemokratiskt kommunal-
råd representerar. Varken de anställda eller företagarna upplever situationen som 
ett problem. Mycket av den politiska kritiken och den insändardebatt som initieras 
kommer från ett parti och har sin grund i politiska ambitioner och bristande 
information om arbetet på utvecklingscentrumet, menar aktörerna. Den kritik 
som företagen främst riktar är att de vill ha ett större inflytande, ”en styrelse med 
näringslivsreferens” och en annan inriktning på verksamheten. 

Komrev får uppdraget att utvärdera organisationen våren 1994. Det ligger i 
tiden att organisationer där kommunala medel finansierar verksamheten granskas 
och utvärderas och just tidsandan, och att det på 1990-talet förväntas snabba 
resultat, är en orsak menar Eriksson 1997. Samtidigt agerar de lokala företagen och 
pressen rapporterar att företagareföreningarna i en gemensam skrivelse till 
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kommunstyrelsen kräver att organisationen också skall intressera sig för befintliga 
företag. De kommunala myndigheterna agerar i motsatt riktning, hävdar organisa-
tionerna, och föreslår att en samordnartjänst på tre år, naturligtvis finansierad av 
kommunen, inrättas för att förbättra villkoren för ortens näringsliv.  

 
Utvärderarnas synpunkter 
Utvärderingen baseras på dryga 50-talet intervjuer med huvudmålgruppen för 
verksamheten, förtroendevalda i kommunen, lokala banker och revisionsföretag 
och en enkät till närmare 400 företag som representerar målgruppen. 
Utvärderingen presenteras i pressen under rubriker som ”Stark kritik mot VUC” 
och dess inledande formulering, ”när man sammanställer intrycken och 
omdömena om näringslivsarbetet från olika delar av kontaktnätet får man en 
diffus och motsägelsefull bild”, ges en framträdande plats. 

Arbetet under de första åren bedöms enigt ha varit framgångsrikt, men 
under 1990-talets lågkonjunktur har förväntningarna på organisationen ökat 
samtidigt som det varit svårt att skapa nya arbeten. En hög servicegrad och en 
inställning att försöka lösa det som efterfrågas, även utanför det prioriterade 
området, har inneburit orimliga förväntningar. Flera personer inom kontaktnätet 
och internt inom gruppen talar också, enligt utredarna, om ett behov av nystart 
och nytändning.  

Målen bedömer utredarna vara för breda och därmed inte möjliga att uppnå. 
De är dessutom i stora delar oklara, okända för kommunpolitikerna och dåligt 
förankrade i kommunstyrelsen. Prioritering och utformning av arbetet har till stor 
del överlämnats till organisationen själv. Prioriteringen mellan etableringar och 
kontakter med befintliga företag behöver exempelvis övervägas, säger utredarna. 
Under senare år har också en förskjutning till nystartarrådgivning och 
företagsanknutna ALU-projekt skett. Enligt utvärderarna har Västskog en 
personberoende organisationslösning och flera intervjuade ”störs av att 
verksamheten bedrivs under direkt politisk ledning”. Utvärderarna anser att detta 
tillsammans med behovet att politiskt förankra arbetet talar för att näringslivs-
organisationen bör knytas till kommunledningen. Utvärderingen pekar på 
motsättningar mellan VUC och kommunförvaltningen i övrigt som kan 
överbryggas genom tydligare policies inom områden som hyressättning i 
kommunägda lokaler, marknadsföring av Västskog och ”gratisjobb” åt företag. 
Informationen externt och internt har förbättrats, dock inte gentemot kommun-
ledningen och de kommunala förvaltningarna. Det finns också problem i 
samspelet mellan näringslivsorganisationen och kommunens hantering av plan- 
och infrastrukturfrågor.  

Enkäten har en svarsfrekvens på drygt 40 %. Av dem som svarar har en inte 
ringa andel inte haft kontakt med VUC under de senaste 5 åren. Genomgående är 
svaren på enkätens frågor svårtolkade och svarsalternativen varandra över-
lappande. En klar majoritet är mycket nöjda eller nöjda med den hjälp och service 
som ges och närmare 90 % anser att organisationen ger viktig service som bör 
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finnas i kommunen. Genomgående får organisationen ett gott betyg för sitt 
arbete. Undantagen är hjälp och stöd till befintliga mindre företag, som är det 
alternativ som flertalet anger som viktigaste att arbeta med i framtiden, och 
”företagsraggning”. 

 
Aktörernas kommentarer 
Ekeblad menar några år senare att utvärderingen bara bekräftar vad man redan 
vet; nämligen att näringslivsorganisationen har ”gått i stå”. Han är också i 
efterhand tveksam till organisationslösningen med ett kommunalråd i två roller; 
förvaltningschef och politiker. När Persson uttalar sig i pressen efter 
utvärderingen betonar han att kritiken inte alls är någon nyhet för honom. I stället 
tar han fasta på att de flesta företag är nöjda med verksamheten. Han kommen-
terar senare den kritik som rör relationen till den kommunala förvaltningen med 
att det finns naturliga intressemotsättningar i sådant som lokalfrågor. En är att det 
finns lagliga möjligheter att ge trappstegade hyror för att stimulera företag, 
samtidigt som fastighetskontoret skall uppfylla sin budget och täcka 
självkostnaden. Kommunen är i stark obalans och därmed en svag förhandlings-
partner. Kommunen har periodvis tomma lokaler sedan den i samband med några 
lokaliseringsärenden ”tvingas att bygga några fastigheter för företag som sedan 
misslyckas”.  

Persson anser också att en del inom kommunen finner honom för 
självständig och ”oberoende av den makt som rådhuset representerar”. Även 
Öster lyfter fram självständigheten som ett av problemen i relationen till den 
övriga kommunförvaltningen: ”Vi gjorde våra egna planer, följde dom och följde 
upp dom och hade våra egna visioner om hur det skulle gå till, men dom var inte 
förankrade hos politikerna” (1997). Kommunikationen med kommunledningen 
har brustit en del, menar de båda näringslivskonsulterna, och Persson och 
Ekeblad har svårt att personligen komma överens. Eriksson pekar på att närings-
livsorganisationen i många kommuner är en stabsfunktion och att lägga den 
utanför innebär att kommunledningen får mindre möjligheter att styra den och 
också Ekeblad understryker näringsfrågornas ökade betydelse som kommunalt 
politikområde; ”för oss så är det oerhört viktigt. Som det varit de sista två-tre åren 
har det ju för oss varit prioritet ett åtminstone här i huset”.  

Kritiken mot organisationen från det lokala näringslivet bemöter Persson 
med att egentligen är det bara ett av tio företag som ingår i den direkta 
målgruppen och övriga får sin bild genom pressen – en bild som är skev. Många 
befintliga företag faller utanför målgruppen och 9 av 10 företag saknar 
tillväxtpotential och/eller målet att växa. Merparten av den tid som läggs ner rör 
ändå åtgärder för de befintliga företagen, hävdar han. Ekeblad kommenterar 
kritiken utifrån sin utsiktspunkt: 
 
Dom menade att den här organisationen mest jobbade med externa kontakter och dom 
kontakterna gav ju ingenting, utan man krävde mer resurser till befintliga företag. Och 
samtidigt hade vi etablerare som rätt opp och ner ringde tillbaka och sa: Okej att ni måste 
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se till att få en mer professionell organisation. Vi är inte intresserade av er industrihistoria. 
. . men det är vi inte intresserade av utan av vad kan vi göra hos er nu. (1998) 
 
De signaler som utvärderingen gav innebär att det dröjer innan de att gör något åt 
organisationen. ”Det fanns ju mycket mångtydiga signaler. Vi drog ju också på det 
här ganska lång tid innan vi bestämde att vi skulle vidta åtgärder. Visst har det 
varit våldsamma diskussioner runt det här.” (Ekeblad, 1998) 
 
En ny organisation förbereds 

 
Konsekvensen av utvärderingen blir att, som Persson uttrycker det, ”kon skulle 
slaktas” och en rad turer vidtar nu som leder fram till en nedläggning. Persson 
känner sig nu vid flera tillfällen överkörd av sina kommunalrådskolleger och 
kommunledningen. Hösten 1995 besöker exempelvis en grupp från 
kommunledningen en ”guru på området” utan att informera Persson. Besöket ger 
ett exempel på en ”slimmad’ organisation” med endast två personer, en styrelse 
där näringslivet är i majoritet och företag som satsar pengar i de projekt som 
organisationen bedriver. Exemplet blir ett mönster för det fortsatta arbetet. Det 
ironiska är att ett antal år tidigare besöker Bertilsson och Strandvik den 
kommunen för att presentera Västskogs, då i hela landet uppmärksammade, 
näringslivsarbete. 

Redan efter valet 1994 utarbetar Näringslivsgruppen internt ett förslag till 
förändring av organisationen efter mönster från en grannkommun. Modellen är 
enkel att anpassa sig till och innebär att organisationen blir en ekonomisk 
förening. Det lokala näringslivet ingår som medlemmar och föreningen övertar 
den befintliga personalen från den tidigare organisationen. Våren 1995 beslutar 
kommunstyrelsens arbetsutskott i den riktningen men kommunledningen ändrar 
riktningen i arbetet efter det tidigare nämnda besöket. 

I augusti träffar Ekeblad och kanslichefen Västskogs Industrigrupp för att 
diskutera en ny organisation och Industrigruppen bjuder senare in de olika 
företagarorganisationerna och politikerna till ett möte där den ansvarige för den 
tidigare nämnda kommunens näringslivsarbete deltar och informerar. Ekeblad 
uppfattar vid mötet att det lokala näringslivet ger sitt stöd till tankarna kring den 
nya organisationen. Öster, medlem i Industrigruppen, anser att Näringslivs-
gruppen nu inte får påverka processen och att kommunledningen försöker hålla 
dem utanför. I de planer som pressen presenterar ingår en ny policy/strategi med 
inriktning på att utveckla de traditionella näringarna i kommunen och att nära 
samarbeta med det lokala näringslivet. En arbetsgrupp, med representanter för det 
lokala näringslivet, tillsätts för att utarbeta ett förslag till ny organisation. Persson 
anser sig nu vara ”satt i karantän” och deltar överhuvudtaget inte i processen. 
Hösten 1995 lägger arbetsgruppen fram ett förslag till ny organisation, som är 
starkt påverkad av organisationen i den tidigare nämnda kommunen. Förslaget 
innebär att kommunen och företagarna gemensamt bildar ett aktiebolag där 
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kommunen är minoritetsdelägare och näringslivet tillsätter ordförandeposten i 
styrelsen.  

Under 1996 pågår avvecklingen av den gamla näringslivsorganisationen. 
Kommunen gör åter en helomvändning i frågan om näringslivsorganisationen. I 
början av året fattar åter arbetarekommunen beslutet att organisationen bör vara 
en ekonomisk förening. Enligt pressuttalanden av Ekeblad är orsaken tvekan om 
det är riktigt att ha ett aktiebolag som aldrig kan ge vinst utan drivs med 
kommunala bidrag. Perssons framtida roll blir, efter interna diskussioner inom 
partiorganisationen, att han fortsätter som kommunalråd med näringslivsansvar. 
Enligt Ekeblad agerar i det här läget företagarna för att få Persson som 
ordförande i den nya organisationen. Kommunledningen försöker, efter att till en 
början ha varit tveksam, slå vakt om Perssons kontaktnät med företagarna och 
Persson blir ordförande. Även om resultatet av organisationsförändringen av 
Persson bedöms bli bra vänder han sig mot det sätt på vilken den genomförs och 
han tror heller inte att ”den gamla organisationens medarbetare var så djävla lata 
… att man plötsligt ersätter sju personer med två”. 
 
Avvecklingen 
 
Tanken är till en början att arbetet, så långt möjligt, skall fortsätta på samma sätt 
som tidigare under avvecklingsperioden. Persson lämnar emellertid organisationen 
redan i mars 1996, tidigare än beräknat, sedan ett av kommunalråden insjuknat 
och kampen för den militära enheten kräver Perssons insatser. Öster tar då över 
chefskapet och ansvaret för att avveckla organisationen. Den löpande 
verksamheten och företagsträffarna fortsätter som tidigare, men sådant som 
informationsblad etc. minskar nu i omfattning. Öster försöker också att på ett 
tidigt stadium föra över de projekt som pågår till den nya organisationen utan att 
lyckas eftersom ”man ville isolera den nya organisationen från den gamla”.  

Perioden med den gamla näringslivsorganisationen är slut och det är dags att 
gå vidare. Nu har ”fler varit med och tyckt till” och lösningen är bredare än 
tidigare, något som de inblandade hoppas skall öka ansvaret för det fortsatta 
arbetet. En del har organisationen ändå uppnått menar aktörerna; ett förbättrat 
näringslivsklimat med ett större intresse för mindre företag, en pågående dialog 
med företagen, en bättre förståelse för företagandets villkor hos fack och politiker, 
några nya framgångsrika företag och ett antal mindre företag som inte hade 
utvecklats utan näringslivsorganisationens bistånd, nätverksbyggande bland 
företagen etc.  
 
Epilog: En ny organisation och en förändrad scen 
 
Vid utgången av 1996 läggs den organisation av kommunens näringslivsarbete, 
som initieras av Jan Bertilsson och kretsen kring honom, ner efter närmare 14 år. 
Parallellt sker andra förändringar i Västskog som förändrar situationen inför 
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framtiden. När riksdagen några veckor tidigare beslutar om nedläggningen av 
kommunens militära enhet försvinner 500 arbeten, men samtidigt griper staten in 
och använder Västskog för att pröva nya modeller för den nationella 
näringspolitiken. Det lokala initiativet, mobiliseringen, för att minska beroendet av 
stora företag och offentlig sysselsättning ersätts av det statliga initiativet och 
omlokaliseringar av statliga tjänster. 
 
En kortvarig näringslivsorganisation 
 
Den nya organisationen för näringslivsutvecklingsarbetet, registreras, efter en del 
problem, som ekonomisk förening under 1997. Genom organisationen fastställs 
två grundläggande principer: att företagarna har majoritet i den nya 
organisationens styrelse markerar att det är för dem som organisationen finns, och 
eftersom kommunen är huvudfinansiär skall den ha ordförandeskapet i styrelsen. 
Styrelsen består av nio ledamöter varav företagarna utser fem och kommunen 
fyra. Persson är arbetande styrelseordförande och fortfarande kommunalråd, själv 
använder han titeln näringslivsråd. I styrelsen ingår också Ekeblad och två 
politiker från oppositionspartierna. Företagen representeras av kommunens stora 
industriföretag, ett medelstort verkstadsindustriföretag och tre mindre företag. De 
lokala företagen kan teckna andelar och har majoriteten (51 %) av andelskapitalet, 
medan kommunen satsar resten. Medlen för den löpande verksamheten är 
kommunala, men avsikten är också att söka medel från länsstyrelsen och EU. 
Organisationen har två anställda – VD och en assistent. I januari anställs och 
flyttar den nye VD: n som har erfarenhet av försäljning och marknadsföring från 
ett större privat industriföretag till Västskog. Att denne är marknadsorienterad 
framställs som ett oavvisligt krav från föreningens vice ordförande, som 
representerar företagen i styrelsen.  

Vid nedläggningen av utvecklingscentrumet flyttar några i personalen till 
kommunhuset. Persson är, som framgått, fortfarande kommunalråd och han 
arbetar i realiteten vidare med näringslivsfrågor trots att han inte längre har 
formellt operativt ansvar. Han uppfattar sig, i kraft av sin erfarenhet, som den 
som står för den dagliga samordningen av näringslivsarbetet. Persson fortsätter att 
engagera sig i det politiska arbetet och är med i kommunstyrelsen och Almis 
styrelse. Han är också, som framgått, styrelseordförande i den nya ekonomiska 
föreningen. Öster flyttar till kommunhuset och en roll som kommunal resurs, 
Eriksson arbetar med EU-frågor inom kommunen och åt den nya 
näringslivsorganisationen. Den administrativa personalen får andra arbets-
uppgifter inom kommunen eller arbeten utanför 
 
Staten griper in i Västskog 
 
När riksdagen beslutar att lägga ner en militär enhet i Västskog ändras 
förutsättningarna för näringslivsarbetet och tjänsteetableringar dramatiskt. Staten 
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griper in i skeendet och riksdagen lovar att utlokalisera 300 statliga arbeten som 
kompensation. Dessutom skall en utredningsman och en speciell kommitté som 
tillsätts medverka till privata etableringar i kommunen. Två månader efter 
nedläggningsbeslutet presenteras första etappen. 295 arbeten, i första hand 
administrativa tjänster inom olika myndigheter, skall lokaliseras till kommunen 
och tillsammans med andra åtgärder som forsknings- och utvecklingsprogram, 
uppbyggnad av ett virtuellt utvecklingscentrum och IT-baserad distansutbildning 
förbättra situationen. I september 1997 är den första myndigheten på plats och 
regeringen fattar nu också beslut om ytterligare statlig verksamhet som beräknas 
ge ett 20-tal arbeten. De statliga verksamheter som förläggs till Västskog arbetar 
med modern informationsteknik och bidrar till att ge Västskog en ny närings- och 
arbetsmarknadssammansättning.  

Näringslivsfrågorna hanteras nu både inom den nybildade ekonomiska 
föreningen och den kommunala organisationen och bilden kompliceras ytterligare 
av att också den statliga kommittén och ett aktiebolag som bildas arbetar med 
angränsande frågor. Flera organisationer med liknande uppgifter ställer stora krav 
på samordning, men den fungerar trots den diffusa organisationen, någorlunda 
anser Persson. Organisationen leder också till andra oklarheter som att flera 
projekt har samma målgrupper. Ett problem med nedläggningen av den gamla 
organisationen och övergången till den nya är att kommunens näringslivsarbete 
under en period förlorar tempo och att kommunen därför under en period står 
sämre rustad för att möta framtiden. Den nya organisationen har också fördelar 
menar aktörerna genom att den nya organisationen får bättre förankring i det 
lokala näringslivet 

Organisationslösningen blir kortlivad. Från företagarhåll är man kritisk till att 
inte alls få den centrala roll som man förväntar sig och som man menar att 
Ekeblad lovat. Viktiga strategiska frågor behandlas och avgörs nu i stället på annat 
håll. Den statliga kommitténs ordförande är också kritisk till kommunens sätt att 
organisera näringslivsutvecklingsarbetet. En ny organisation utformas därför som 
syftar till att ge kommunledningen ett större inflytande över näringslivsfunktionen. 
Cirkeln är därmed sluten. Försöket att genom lokal mobilisering underifrån 
utforma en organisation för att utveckla näringslivet och minska beroendet av 
stora företag har ersätts av att staten griper in för att lösa de problem som uppstår 
när den lägger ner verksamhet. När arbetet pågått något år kan man läsa i en 
skrift: 
 
Bruksmentaliteten, den som säger att någon annan fixar jobben, är på väg att bytas ut. Allt 
fler inser att ingen annan löser problemen. Skall något bli gjort måste västskogsborna göra 
det själva. En paradox givetvis, eftersom Västskog knappast lyckats utan kraftfulla statliga 
ingrepp, . . . Utan de statliga insatserna hade vändningen av Västskogs negativa trend varit 
oändligt mycket svårare. Det är de flesta överens om. Eller som Sven Ekeblad, 
kommunstyrelsens ordförande säger: "Utan de statliga insatserna hade vi varit i djup kris 
idag, oavsett vad vi hittat på från kommunens sida". (1998) 
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Också det nya utvecklingsprojektet betraktas som ett mönster, men nu för 
att hantera de sysselsättningsproblem som uppstår på en ort när statliga 
verksamheter läggs ned. Förutsättningarna för Västskog ändras men ortens 
beroende av utomstående krafter kvarstår, även om beroendet nu har ändrat 
karaktär. Försöket att kraftsamla åtgärder för innovatörer, nya företagare och 
mindre företag ändrar inriktning när den befintliga företagsamheten kräver mer 
uppmärksamhet. Kommunledningen återtar ansvaret för näringslivsfrågorna när 
de blir allt viktigare som maktbas och en näringslivschef placeras åter på 
kommunledningskontoret. Kvar från den organisation som Jan Bertilsson initierar 
15 år tidigare för att mobilisera befolkningen till företagande och ansvar för sin 
hembygd återstår föreningen Västskogs-Andan som redan tidigare förlorat mycket 
av sin betydelse som näringslivskraft.  
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Kapitel 12 Östskog – den första perioden 
 
 
 
Prolog: Scenen och dess framväxt 
 
I avsnittet beskriver vi kortfattat hur samhället Östskog historiskt vuxit fram. 
Därefter karakteriserar vi situationen i mitten av 1980-talet när utvecklings-
projektet initieras. I en tillbakablick på 1960- och 70-talen exemplifieras det arbete 
som bedrevs för att utveckla det lokala näringslivet med de regionalpolitiska medel 
som då fanns tillgängliga. 
 
En inlandskommun i omvandling 
 
Efterkrigstiden karakteriseras i Östskog av en mycket snabb omvandling av 
näringslivet. Förändringarna i sysselsättningen sammanhänger med övergången 
från jord- och skogsbruk till tjänster och industri och sker i Östskog liksom i andra 
inlandskommuner senare och under en mycket kortare tidsperiod, några decennier, 
än för riket som helhet. Denna omvandling är ännu inte avslutad. Det mest 
markanta draget i utvecklingen är primärsektorns kraftiga nedgång och den 
offentliga verksamhetens ökning. Perioden kännetecknas också av en 
koncentration av den ekonomiska verksamheten till centralorten som mer än 
fördubblat sin befolkning sedan 1950. Den kraftiga minskningen av arbetstillfällen 
inom primärsektorn kompenseras inte helt av ökningar inom övriga näringar. 

Skogen är historiskt grunden för framväxten av samhället Östskog. I mitten 
av 1700-talet saknas fasta bosättningar, däremot finns en nomadiserande lapsk 
befolkning. Kolonisationen av området påbörjas under 1700-talets senare hälft. 
Befolkningen lever då i stort sett uteslutande på områdets naturresurser. Under 
senare delen av 1800-talet förbättras försörjningsmöjligheterna. Expansionen inom 
sågverksindustrin i kustlandet ökar då efterfrågan på skogsråvara och 
skogsavverkning blir en viktig biinkomst till jordbruket. Områdets skogsresurser är 
dessutom basen för den lokala sågverksindustri som växer fram. 
Befolkningskurvan visar under senare delen av 1800-talet och första hälften av 
1900-talet en stadig trend uppåt. Befolkningen når sitt maximum först 1950 då 
kommunen har 11 000 invånare. Därefter sker en långsam tillbakagång.  
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I början av 1970-talet beslutas om en statlig lokalisering till kommunen. Syftet 
är att stärka Östskog som regionalt centrum och att skapa 500 nya arbetstillfällen. 
Lokaliseringen medför under 1970-talets andra hälft en kraftig expansion i tätorten 
och den kommunala planeringen inriktas mot infrastrukturell uppbyggnad. Enligt 
planerna skall lokaliseringen kompletteras med ytterligare sysselsättning och en 
flygplats. Beslut om flygplatsen fattas först 1988 och försöken att skaffa 
kompletterande sysselsättning misslyckas. Befolkningen ökar under några år och 
framtidstron växer. År 1981 vänds befolkningsökningen åter i nedgång och i 
mitten av 1980-talet uppgår befolkningen till 8000 invånare, därav drygt 70% i 
centralorten. Inom kommunen finns ytterligare två större orter, Skogssjön och 
Bursele, med vardera 500 invånare och även några samebyar. Kommunen har en 
relativt väl utbyggd service och infrastruktur och boendemiljön anses god. 
 
Näringar och befolkning i mitten av 1980-talet 
 
När Östskog jämförs med rikssiffror framkommer skillnader som i flera avseenden 
visar att samhället har en ogynnsam position. Siffrorna för förvärvsfrekvens är 
höga för män, nästan i nivå med rikssiffrorna, medan däremot kvinnornas ligger 
avsevärt under. Kvinnor flyttar också i större utsträckning än män. Utflyttningen 
börjar sätta sina spår i befolkningspyramiden och Östskog tillhör de kommuner i 
landet som har den högsta arbetslösheten, även om den under 1980-talets 
högkonjunktur är på en relativt låg nivå (ca 5 %). Under tillbakagången ligger 
strukturella problem som Östskog delar med många andra kommuner och som 
inte enbart förklaras av situationen på arbetsmarknaden, utan också har rötter i 
socialisationsprocesser och värderingsförändringar (Mårtensson et al., 1988). 

Fortfarande är en högre andel sysselsatta inom jord- och skogsbruk än 
riksgenomsnittet medan industri och privata tjänster sysselsätter en jämförelsevis 
liten del av befolkningen (se tab. 12:1). Offentlig förvaltning svarar för en relativt 
hög andel av sysselsättningen, och kommunen är den största arbetsgivaren, men 
många arbetar också i statliga verksamheter. Inom skogsbruket svarar 
Domänverket för huvuddelen av arbetstillfällena. En relativt liten andel av 
befolkningen ägnar sig åt egenföretagande. Det privata näringslivet i kommunen 
kännetecknas av att flertalet företag är lokalt ägda och mycket små, medelstora 
företag saknas helt. De flesta företagen är verksamma i branscher som är mogna. 
Inom träindustri, som dominerar industrisysselsättningen, finns en förhållandevis 
stark industriell tradition och sågverken har drygt 100-talet anställda. I övrigt finns 
snickerier och företag som tillverkar hus. Övriga industriföretag är få och spridda 
på olika typer av verksamhet. Centralorten är centrum för handeln i närregionen. 
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Tabell 12:1 Sysselsättningens fördelning på näringsgrenar 1985 i procent 
 
Näringsgren Östskog Riket  
Jord- och skogsbruk 13   5 
Industri 11 22 
Byggnadsverksamhet, el, gas,   9   7 
Handel, hotell, restaurang 11 13 
Samfärdsel, post, tele   7   7 
Bank, försäkring   3   7 
Offentlig förv. mm 42 37 

 
Hotell- och restaurangbranschen växer, vilket främst beror på expansionen 

inom den biltestverksamhet som alltmer kommit att koncentreras till Östskog och 
grannkommunerna. Under vintern genomför ledande bil- och bilkomponent-
företag sina tester i området. Naturliga förutsättningar finns i form av kyla, snö och 
sjöisar (fungerar som testbanor) liksom den avskildhet som en glest befolkad 
kommun erbjuder för verksamheter med sekretsskrav. Tendensen är att 
bilföretagen genomför en ökande del av det mer avancerade analys- och 
utvecklingsarbetet i testområdet. Knappt hälften av biltestserviceföretagen i 
området finns i Östskog. Vissa företag har totalentreprenad som omfattar mat, 
logi, testlokaler och bansystem medan andra företag tillhandahåller bansystem på 
land och/eller is samt testhallar. Merparten av personalen reser från Mellan- och 
Sydeuropa, men testförare anställs också lokalt.  
 
Kommunen och det lokala näringslivet - en tillbakablick. 
 
I inlandskommunerna är kommunen en dominerande aktör inom många områden 
och i Östskog spelar kommunen tidigt en roll i näringsfrågor. Östskogs ledande 
politiker under 1960- och 70-talet, Lage Skogius, beskriver hur förändringarna i de 
areella näringarna från 1950-talet och framåt leder till en defaitistisk inställning hos 
människorna. Från kommunens sida försöker man utveckla samhällets näringsliv 
genom att utnyttja dels de tillfällen som uppstår, eller med Skogius ord, ”ta fågeln i 
flykten och inte släppa den”, dels de regionalpolitiska medel som då finns 
tillgängliga. 

I början av 1960-talet införs på riksnivå en ”aktiv lokaliseringspolitik” med 
inriktning på tillverkningsindustri. Vissa av dessa insatser kommer Östskog till del, 
exempelvis via lokaliseringsstöd till några sågverk som byggs ut under 1960-talet. 
Ett av de lokala träindustriföretagen planerar ett nytt magasin och Skogius försöker 
få dem att bygga ut mer än avsett och expandera med hjälp av lokaliseringsstöd. 
Problem uppstår eftersom träindustrierna vid kusten ”omedelbart reste borst” när 
de hör talas om att ett företag i inlandet skall expandera och konkurrera om 
råvaran. Skogius ordnar en konferens för att försvara inlandskommunernas rätt till 
skogsråvara och en delegation som representerar 16 kommuner uppvaktar, med 
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Skogius i spetsen, regeringen. Det blir en hel del publicitet och företaget beviljas 
lokaliseringsstöd till en investering som skall ge 50 arbetstillfällen. Flera andra 
företag i kommunen erhåller senare lokaliseringsmedel, men Skogius uppfattar 
detta som det enda ”riktigt lyckade” lokaliseringsstödsexemplet. 

Den statliga lokaliseringspolitiken förändrar bara marginellt situationen i 
Östskog. I rikspolitiken ökar intresset för ett annat regionalpolitiskt medel – 
nämligen lokalisering av offentlig verksamhet, som i högre grad än 
tillverkningsindustri anses möjlig att styra. För Östskogs del får en större statlig 
omlokalisering stor betydelse. I kommunen ses detta fortfarande av många som 
den viktigaste händelsen under de senaste decennierna. Förra kommunalrådets och 
landshövdingens agerande och goda relationer till myndigheter och politiker anses 
allmänt ha haft en avgörande roll för att man lyckas få den statliga enheten till 
kommunen. Av riksdagens beslut framgår att den statliga lokaliseringen uppfattas 
som ett sätt att vända utvecklingen i området. De förhoppningar om en positiv 
utveckling för samhället som ställs på den statliga lokaliseringen infrias bara delvis. 
Efter kort tid visar det sig åter att befolkningen minskar. Varför blir då inte utfallet 
som förväntat?  

Lars Sundberg, andra generationens företagsledare inom träindustrin, 
ordförande i Småföretagarna (den lokala småföretagarorganisationen) och ledande i 
näringsutvecklingsprojektet, menar att lokaliseringen trots allt är ”en milstolpe i 
kommunens utveckling”, men att någon borde ha ”pushat på” de lokala 
företagarna. Han refererar också till sina egna erfarenheter av omstruktureringar i 
familjeföretaget och menar att politikerna är för okunniga om näringslivet. 
 
Det är ju kris. Det kommer bort 40 arbetstillfällen. Hur ska vi lösa det? Nu måste vi sätta 
oss och fara till länsrådet och prata igenom det. Men icke. . . då såg jag dom verkliga 
problemen. Det fanns ingen beredskap ens mentalt att företag kommer och går. Och då 
pratade man med dom här politikerna. Och jag upplevde att det fanns en hemskt dålig 
kunskap hos politikerna om näringslivet . . . Vi kan bygga daghem men att jobba fram ett 
aktivt näringsliv det är som om det är svårare. (1988) 
 

En annan företagare Peter Svensson, som flyttar till Östskog när han 
etablerar ett företag inom verkstadsindustrin och en av deltagarna under 
utvecklingsprojektets inledande skede, menar att lokaliseringen faktiskt har betytt 
en del både för att han etablerade sig i Östskog och för hans företag under 
uppbyggnadsskedet. Däremot har det varit svårt att ta sig in som leverantör då 
enheten på central nivå redan har relationer med andra leverantörer och de 
geografiska och psykologiska avstånden upplevs som avsevärda. Kommunalrådet 
Sven Holmgren, som har en ledande roll inom utvecklingsprojektet, framhåller de 
positiva sekundäreffekterna på servicenäringen. De begränsade effekterna på det 
övriga näringslivet förklarar han med att den statliga enheten i stor utsträckning är 
självförsörjande, tillämpar central upphandling och med de lokala företagarnas 
passivitet. Kommunen hinner inte heller riktigt med att ägna sig åt relationerna 
mellan enheten och näringslivet. 
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De förväntningar som fanns på den statliga lokaliseringen uppfattar många i 
mitten av 1980-talet som överdrivna och blåögda. Aktörerna uttrycker en viss 
besvikelse särskilt vad avser effekterna på det lokala näringslivet. De talar om 
försuttna chanser som tillskrivs passiva politiker okunniga om företagandets villkor 
respektive tröga och passiva företagare. När utvecklingsprojektet startar 1986 finns 
en beredskap för det hos olika grupperingar. Visserligen befinner sig Östskog inte i 
någon akut kris med dramatiska och plötsliga förändringar, däremot är insikten om 
att den statliga lokaliseringen är otillräcklig för att långsiktigt vända utvecklingen 
spridd. ”Det krävs något mer” för att vända samhällets negativa utveckling. 
 
Utvecklingsprojektets organisering 
 
När aktörerna ser tillbaka på situationen i Östskog i mitten av 1980-talet beskriver 
de samstämmigt hur intresset för lokal näringslivsutveckling ökar hos olika 
personer och grupper. Flera av de engagerade personerna framhåller också sin egen 
personliga insats som starkt bidragande till att det lokala utvecklingsprojektet 
faktiskt kommer till stånd. Fortsättningsvis redovisar vi några av de uttryck som 
det växande intresset för näringsfrågor tar. Därefter beskriver vi ett 
mobiliseringsförsök som en politiskt tillsatt grupp aktörer med konsulthjälp 
genomför. Av det avslutande avsnittet framgår att mobiliseringsförsöket efter kort 
tid avbryts och att de i stället, på basis av det samförstånd som uppnås, bygger upp 
en formell organisation för att hantera näringsfrågor.  
 
Intresset för det lokala näringslivet ökar 
 
Under 1980-talet diskuteras lokal utveckling ofta i termer av ökat lokalt 
engagemang och ansvar och även departementsföreträdare talar om lokal mobili-
sering. I Östskog ökar intresset för det lokala företagandet och LO bildar en lokal 
näringspolitisk kommitté. I Skogssjön organiseras ett idéforum för att lokalt 
utveckla nya affärsidéer och initiativtagaren informerar om arbetssättet i Småföre-
tagarnas styrelse. En nyinflyttad journalist och deltagare i utvecklingsprojektet, 
Gunvor Kaspersen, som driver ett konsultföretag, publicerar en bok om inlands-
kommunernas kritiska läge. Östskog används i boken som exempel på en kommun 
där den politiska debatten om situationen saknas trots att man skickar iväg nästan 
hela årskullar av ungdomar. Människor tycks inte märka tillbakagången utan 
”njuter av det välordnade samhället”. 

De näringsutvecklande aktiviteterna inleds när kommunen via 
industrihusstiftelsen under första hälften av 1980-talet går in och hjälper 
Småföretagarna med ett kansli. Ytterligare ett steg mot bredare lokalt engagemang 
för Östskogs näringsliv är den ekonomiska förening inriktad på turism som bildas 
och får ekonomiskt stöd av kommunen. Under 1986 kommer en mängd aktiviteter 
inriktade mot det privata näringslivet igång. Kommunen och Småföretagarna 
genomför en enkät till företagen och kommunalrådet besöker tillsammans med 
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Småföretagarnas tjänsteman flera företag. De möts av krav om att kommunen bör 
göra något nu. Kommunen och Småföretagarna framställer en lokal företagskatalog 
och näringslivet i kommunen ger tillsammans med SAF ut en broschyr om företag 
och företagare; främst avsedd för skolorna. Småföretagarna anordnar 
näringslivsdagar med produktmässa ”för att visa Östskogsborna hur många företag 
och hur mycket produkter som faktiskt finns i kommunen”. En välbesökt debatt är 
ett annat programinslag. Näringslivsdagarna uppfattas som startpunkten för det 
lokala utvecklingsprojektet. Företagare och politiker börjar nu utifrån tanken om 
lokal näringsutveckling som ett gemensamt intresse diskutera med varandra. 
Diskussionen fortsätter under hösten i den arbetsgrupp, Östskogsgruppen, som 
blir embryot till den näringslivsstiftelse som senare bildas. 
 
Ett mobiliseringsförsök 
 
I augusti 1986 bildas, efter beslut i kommunstyrelsen, en grupp för att driva ett 
näringslivsutvecklingsprojekt och kommunen satsar medel (1 mnkr). När gruppen 
skall utses är politikerna beredda att låta företagarna tillsätta gruppen och få 
majoritet i den. Inom Småföretagarna är man dock inte intresserad av majoritet, 
utan menar att i gruppen bör två politiker och två företagare ingå. Kommunalrådet 
Holmgren och en centerpartist utses som kommunala företrädare och Lars 
Sundberg och Peter Svensson representerar Småföretagarna. En tjänsteman från 
länsstyrelsen utses också som medlem i gruppen. Småföretagens tjänsteman 
fungerar som projektsekreterare och kommunens kanslichef, Roger Blad, 
adjungeras till gruppen.  

Gruppen anlitar ett konsultföretag i länet för att bidra med idéer. En av deras 
marknadsföringskonsulter fungerar som projektledare och deltar i gruppens möten 
under hösten 1986. Journalisten Kaspersen, som har lång erfarenhet från 
massmedia, engageras som lokal kontaktperson. Hon beskrivs som 
”opinionsbildare och pådrivare”, är företagare och socialdemokrat och medlem 
både i Småföretagarna och i socialdemokratiska partiet. Hon leder de debatter som 
arrangeras, redovisar idéer och projekt i gruppen, ordnar en föreläsningsserie etc. 
Vid några tillfällen inbjuds personer utifrån med kunskap om företagande och 
näringslivsutveckling till gruppen och dessutom gör gruppen studiebesök i andra 
kommuner. 

Marknadsföringskonsulten har många förslag om ”fantastiska dyra kampanjer 
för att få med folk”. Vissa av dessa accepterar gruppen och under hösten 1986 
genomförs en mängd utåtriktade aktiviteter. Projektet marknadsförs med hjälp av 
affischer, dekaler, tröjor etc. Första numret av en idétidning skickas ut till alla 
hushåll. Opinionsbildning för att påverka Östskogsbornas attityder är en uppgift. I 
september går hela gruppen ut via lokaltidningarna och presenterar idéerna. Tre i 
samhället välkända personer med föreningsengagemang utses till ambassadörer för 
Östskog. En idékampanj genomförs och idélådor sätts upp på ett flertal platser. En 
person anställs och en tjänsteman från Utvecklingsfonden kommer till Östskog en 

258



dag varannan vecka för att följa upp idéerna. Medlemmar i gruppen besöker också 
skolorna för att engagera elever och lärare. Gymnasieklasser tränar problemlösning 
genom att hitta på idéer som skall kunna användas som underlag för företagande. I 
november anordnas en offentlig ”debatt- och kalasdag” när helstekt ren serveras 
på torget och utvecklingsfrågor debatteras i ett fullsatt medborgarhus. I slutet av 
året går organiseringsprocessen in i ett nytt skede. Kampanjerna är kostsamma, 
pengarna börjar ta slut och gruppen är tveksam till om effekterna är tillräckliga för 
att motivera kostnaderna för ibland ”väl jippobetonade” aktiviteter. Det upplevs 
också som problematiskt att många idéer inte genomförs eftersom verksamheten i 
gruppen bedrivs ideellt.  

När gruppmedlemmarna senare kommenterar mobiliseringsförsöket menar 
de att medvetenheten om det problematiska i Östskogs situation har ökat och att 
arbetet har stöd hos medborgarna, även om det förekommer en och annan kritisk 
insändare. Mer tveksamma är de till om krismedvetandet är tillräckligt och om 
Östskogsborna i gemen har tagit till sig det framförda budskapet om vi-anda och 
egna initiativ. Flera av deltagarna framhåller riskerna med att bygga upp förvänt-
ningar som sedan inte infrias. Konkreta resultat är nödvändiga annars finns risk för 
att alltihop stämplas som enbart ett ”jippo”. 

Via idélådorna kommer 200 förslag; av dessa rör 75 affärsidéer medan övriga 
snarare är inriktade på att höja servicenivån i samhället. Ett exempel på den senare 
typen av idé som senare förverkligas är det ridhus som byggs i kommunen. 
Erfarenheterna sammanfattas i att det finns många idéer, men relativt få personer 
som själva tänker sig att genomföra dem. Sex serviceföretag och ett industriföretag 
etableras av personer som under projektet kommit till kansliet med idéer om att 
starta företag. Att det belopp som utbetalas i glesbygdsstöd i kommunen nästan 
fördubblas under 1986/87 jämfört med året innan tolkas som att intresset för eget 
företagande har ökat påtagligt genom projektet. 
 
En näringsorganisation byggs upp 
 
Kring årsskiftet 1986/87 får arbetet en annan inriktning. Även fortsättningsvis 
genomförs en del utåtriktade aktiviteter, men i huvudsak handlar aktiviteterna om 
att bygga upp en organisation för näringsutvecklingsfrågor. Östskogsgruppens 
diskussioner gäller organisationens inriktning, utformning och finansiering. 
Konsulten får i uppgift att utforma ett första koncept för den nya organisationen 
och att ge förslag på tre namn på lämpliga chefer, därefter avslutas uppdraget. 
Gruppen börjar också söka finansiärer och en näringslivschef. 

Ungefär samtidigt blir lokalfrågan för ett blivande utvecklingscentrum aktuell. 
Kommunalrådet ser en möjlighet att få AMS-medel till renovering av en äldre 
kulturbyggnad i Östskogs centrum. Kaspersen som deltagit i seminarier där 
forskare framhållit kulturens betydelse för lokal ekonomisk utveckling lanserar nu 
idén att även kulturen bör få plats i byggnaden. Kommunen fattar snabbt beslut 
om att huset skall renoveras och användas både för näringslivs- och kulturella 
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ändamål. Idén lanseras i det andra numret av idétidningen och samtidigt presen-
teras planer för den nya flygplatsen. I samband med näringslivsdagarna våren 1987 
genomförs en debatt med deltagare från bland annat Länsstyrelsen, Utvecklings-
fonden och Industriverket. Dessutom diskuteras konceptet för näringslivsorgani-
sationen. I augusti invigs huset och Småföretagarnas och Östskogs-gruppens kansli 
flyttar in. 

 
Organisationens utformning och finansiering 
En central fråga i Östskogsgruppens diskussioner är relationerna till den 
kommunala organisationen; skall organisationen vara en del av den kommunala 
administrationen eller ha en fristående ställning? Andra därmed sammanhängande 
frågor rör val av organisatorisk form och vilka intressenter som skall vara med. De 
föreslår en organisation i stiftelseform som ska ha fristående och oberoende 
karaktär och placeras utanför den kommunala organisationen. Argument som 
framförs är att det möjliggör kortare handläggningstider, snabbare beslut och 
sekretesskydd för produkt- och affärsidéer. 

Parallellt söker de, främst via gruppmedlemmarnas personliga nätverk, 
finansiärer. Tanken är att försöka få ihop ett kapital (5 mnkr) och använda 
avkastningen i näringsutvecklingsarbetet; detta lyckas dock inte. I december 1986 
kontaktar representanter för gruppen en av de blivande finansiärerna och denna 
organisations VD föreslår studiebesök i tre andra kommuner, däribland Västskog, 
som de tidigare satsat på och som anses ha en intressant modell för sitt arbete. De 
vill gärna se den tillämpad i en annan typ av industriell miljö och Holmgren och 
Sundberg besöker därför Västskog. I oktober skickas en slutlig ansökan till denna 
och en annan organisation med liknande verksamhet. Vid den här tidpunkten är 
det klart att kommunen kommer att satsa 300 tkr per år i stiftelsen under en 
treårsperiod. Lika stort belopp söks från var och en av de två externa 
finansiärerna. Ansökan är undertecknad av kommunalrådet, Sundberg och 
kanslichefen Blad och prospektet för stiftelsen bifogas. Resultatet av ansökan blir 
positivt. Finansiärerna ställer dock utvärdering och dokumentation av stiftelsens 
första verksamhetsperiod som villkor för fortsatta anslag. 

 
Näringslivschef sökes 
Konsultföretaget lyckas inte ta fram några användbara förslag på chefskandidater 
och gruppen fortsätter därför att söka. Den person, Sten Olovsson, som så små-
ningom anställs får de kontakt med via en släkting till Karpersen. Olovsson är en 
utflyttad Östskogsbo som nu arbetar i databranschen och som under sina 25 år i 
Stockholm på sin fritid regelbundet återvänt. Kaspersen lanserar honom som 
näringslivschef och inom gruppen uttrycks ett visst intresse. Hon informerar 
honom om det arbete som bedrivs och han träffar även andra i gruppen som är 
positiva. Tjänsten annonseras ut och sex personer söker, däribland Olovsson. Han 
får ett formellt erbjudande, tackar ja och i januari 1988 fattas det formella beslutet. 
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En gemensam grund för utvecklingsarbetet 
När aktörerna ser tillbaka på projektets inledning menar de att även om de inte 
riktigt lyckas med mobiliseringsförsöket så har de ändå skapat en gemensam grund 
inför det fortsatta arbetet. Samarbetsklimatet är bättre, näringsutvecklingsfrågorna 
står på dagordningen och har ökad dignitet. Kunskapen om företagandets villkor 
och den ömsesidiga förståelsen mellan kommunala företrädare och företagare har 
ökat. Det finns ett större engagemang och de ansluter sig till tanken om ett 
gemensamt ansvar för näringsfrågorna. Det mest påtagliga resultatet är byggnaden 
och näringslivsorganisationen. 
 
Organisationer, aktörer och händelser 
 
I slutet av 1987 bildas stiftelsen formellt och kommunstyrelsen upplöser Öst-
skogsgruppen. Tillkomsten av en formell organisation i stiftelseform, anställd per-
sonal, lokaler och nya finansiärer betyder att näringsutvecklingsarbetet går in i en 
ny fas. Näringslivscentrum, både stiftelsens och Småföretagarnas kansli, inryms i 
den nyrenoverade byggnaden och där finns också lokaler som är avsedda för 
kulturella ändamål. Flera av de ledande personerna från Östskogsgruppen fort-
sätter som ledamöter i stiftelsens styrelse och en ny aktör med en central roll till-
kommer när näringslivschefen börjar i februari 1988. Fortsättningsvis behandlas 
några händelser av betydelse för näringsutvecklingsarbetet. Därefter presenteras 
förutom stiftelsen och dess styrelse även Näringslivscentrum, två kommunala 
enheter, industrihusstiftelsen och den näringspolitiska grupp som kommun-
styrelsen tillsätter för att utforma ett kommunalt näringslivsprogram, samt det 
kvinnonätverk som bildas.  
 
Situationen i Östskog 1988-1989 
 
En rad händelser, positiva och negativa, med effekter på det lokala näringslivet 
och det näringsutvecklingsarbete som pågår inträffar under 1980-talets sista år. 
Flygplatsfrågan, som diskuterats och utretts under nästan 25 år, får sin lösning. I 
de lokala politiska församlingarna debatteras frågan intensivt. En del hävdar att 
flygplatsen kommer att kosta kommunen alldeles för mycket och att pengarna kan 
användas bättre medan andra ser flygplatsen som enda chansen för kommunen att 
utvecklas. Kommunalrådets förhandlingar med samerna resulterar i att man kan 
enas om ett för flygfältet lämpligt område. Staten tillskjuter medel som täcker 
merparten av investeringarna och kommunfullmäktige fattar de slutliga besluten 
när resterande medel tillskjuts. Många uppfattar detta som den absolut viktigaste 
näringspolitiska händelsen under 1980-talet. Delvis som en följd av beslutet höjs 
den förhållandevis låga kommunalskatten.  

Under 1988 går flera företag i konkurs. En sågverkskonkurs i februari 1988 i 
den tredje största tätorten i kommunen, Bursele, får de besvärligaste konsekven-
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serna. Sågverket, dotterbolag till ett av träindustriföretagen i kommunen, är ortens 
dominerande företag. Facket kräver fortsatt drift och att en konsult skall granska 
hela företaget. Ägaren hänvisar till råvarusituationen och vidhåller nedläggning. En 
annan konkurs rör ett textilföretag med 12 anställda som ingår i en koncern med 
övriga bolag utanför kommunen. Den direkta orsaken är konkurser i andra delar 
av koncernen. I slutet av 1988 står det klart att företaget kommer att rekonstrueras 
och att en lokal företagare driver det vidare. Ytterligare en konkurs rör ett mindre 
verkstadsföretag. 

Bristen på skogsråvara debatteras flitigt i pressen. En av länstidningarna 
argumenterar på ledarplats för ett ”äktenskap” mellan Domänverket och ASSI för 
att säkra råvara till de statliga enheterna inom skogsindustrin. I Östskog fruktar 
man ett samgående eftersom det uppfattas som ett hot mot de lokala sågverkens 
möjligheter att få tillräckligt med råvara. Något senare föranleder förväntade 
neddragningar inom statliga organisationer, SJ och Domänverket rubriker som 
”Dråpslagen haglar över Östskog. Katastrof hotar”, ”Oron sprider sig” och ”Nu 
hopar sig orosmolnen”. Neddragningarna befaras leda till att 100 arbetstillfällen 
försvinner i kommunen. Domänverket minskar sina skogsavverkningar och för 
Östskog slår det hårt. Till detta kommer pågående rationaliseringar inom verket. 
Vid samma tidpunkt diskuterar pressen strukturproblemen inom sågverks-
industrin under rubriker som ”Vilken såg läggs ner?” Det befaras att ytterligare 30-
40 arbetstillfällen inom träindustrin är hotade. I april 1989 säljs ett av de två större 
lokala sågverken till en regional företagsgrupp. 

 
Näringslivsstiftelsen och övriga organisationer 
 
Vid den här tidpunkten är det tämligen självklart att kommunen och 
Småföretagarna är viktiga intressenter, men kommunalrådet vill också gärna ha 
med högskolan i arbetet för att det är en viktig regional aktör. Genom valet av 
stiftare förankras verksamheten hos centrala grupper och aktörer både lokalt och 
regionalt (se fig. 12:2). Stiftelsen har som sitt ändamål att främja näringslivet i 
Östskog. Den förvaltas av en styrelse bestående av sju ledamöter; kommunen och 
Småföretagarna utser två ledamöter vardera medan Högskolan utser en ledamot. 
Dessa fem ledamöter utser tillsammans den sjätte och sjunde. En av dem skall 
enligt stadgarna hämtas från näringslivet utanför Östskog. 

När styrelsen utses får de politiker och företagare som ingick i Östskogs-
gruppen förnyat förtroende. Holmgren representerar majoritetspartiet och en 
centerpartist de borgerliga partierna. Småföretagarna representeras av sin 
ordförande Sundberg och av Svensson. Den sistnämnde lämnar, på egen begäran, 
styrelsen redan under våren 1989 eftersom han anser att Småföretagarnas nye 
ordförande bör ha en plats i stiftelsens styrelse. Representant för den tredje 
stiftaren blir Högskolans kontaktsekreterare. På förslag av näringslivschefen väljs 
en god vän till honom som representant för det externa näringslivet. Han kommer 
från Östskog och är nu exportchef i ett dataföretag i en annan kommun. Den 
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sjunde styrelsemedlemmen representerar LO. Han är undersköterska med 
företagarerfarenhet och socialdemokrat med politiska uppdrag i kommunen. 
Sundberg utses till styrelsens ordförande. 

Olovsson ser efter sin karriär i databranschen fram emot att med sin familj få 
återvända hem. Det som får honom att tveka är det dataföretag som han ett år 
tidigare etablerat tillsammans med andra i Stockholm. Han har idéer om att starta 
företag i Östskog och får också den möjligheten inskriven i sitt anställningsavtal. 
Genom de personer som rekryterar honom hör han om den nya anda som håller 
på att utvecklas i kommunen och han uttrycker stor entusiasm inför uppgiften att 
bidra till Östskogs utveckling. Förutom Olovsson arbetar ytterligare tre tjänstemän 
på Näringslivscentrum. Småföretagarnas tjänsteman är på halvtid anställd av 
stiftelsen. En person projektanställs första halvåret 1988 för att ta hand om den 
tidigare idéuppföljningen och en nybliven civilekonom anställs i nio månader 
främst för att utforma affärsplaner. 

Vid sidan av näringslivsstiftelsen finns Östskogs turism och det kommunala 
industrihusbolaget. Det förstnämnda är en ekonomisk förening där lokala 
turistföretag ingår och det sistnämnda bolaget har som uppgift att förvalta och 
hyra ut industrilokaler. Bolaget är placerat under kommunstyrelsen och har 
kanslichefen som VD. Förutom de medel som kommunen tillför stiftelsen avsätter 
kommunfullmäktige, hösten 1988, medel (1,5 mnkr) i en fond för 
näringsfrämjande åtgärder. Kommunens satsar ett något större belopp i 
turistorganisationen än i stiftelsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Figur 12:2 Organiseringen av projektet i Östskog 
 

Kommunfullmäktige inrättar i mars 1988 en näringspolitisk grupp som skall 
utforma ett näringspolitiskt handlingsprogram. Kommunstyrelsen utser tre 
ledamöter; kommunalrådet som blir ordförande, den styrelsemedlem (s) som 
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representerar LO i stiftelsen och en centerpartist. Kanslichefen blir gruppens 
sekreterare. Gruppen anlitar en extern konsult för att ta fram underlag och denne 
intervjuar ett 15-tal representanter för lokala företag, större statliga arbetsgivare i 
Östskog, näringslivschefen, några kommunala förvaltningar och ett par regionala 
organ. Slutsatserna av intervjuerna presenteras i december i en rapport. 
Kommunen betecknas i denna som oklar i frågor som berör utveckling och 
framtidsplaner, medan Näringslivscentrum upplevs som en positiv näringslivs-
insats. Avsikten är att följa upp konsultens underlag med seminarier med olika 
intressenter för att diskutera och precisera innehållet i det näringspolitiska 
programmet. Samarbetet med konsulten avbryts dock under våren 1989 innan 
arbetet är slutfört. Roger Blad får då i uppdrag att fullfölja arbetet, som drar ut på 
tiden och först i december hålls ett seminarium med ett trettiotal politiker, 
företagare och representanter för andra lokala organisationer. 

Under vintern 1989 börjar ett antal Östskogskvinnor med skiftande 
bakgrund, däribland Kaspersen, att organisera ett nätverk för kvinnor som skall 
bidra till Östskogs utveckling. I mars samma år bildar de NORA – en organisation 
som bland sina syften har att stödja och uppmuntra kvinnors företagande. 
 
Strategi och samarbete 
 
Östskogsgruppen ägnar många diskussioner åt samhällets situation, problem och 
möjligheter och flera skriftliga underlag om den strategiska inriktningen framställs. 
De engagerade personernas syn på Östskogs problem och möjligheter avhandlar vi 
i nästa avsnitt. De dokument som formulerar intenderade strategier behandlas i det 
andra avsnittet och i det tredje redovisar vi hur det interna arbetet förlöper. 
 
En viss samsyn om Östskogs problem och möjligheter 
 
När aktörerna uttalar sig om symptom, orsaker och långsiktiga konsekvenser av 
den i lokalsamhället pågående utvecklingen finns en relativt hög grad av 
samstämmighet. De är också överens om att Östskog har förhållandevis goda 
förutsättningar i form av en väl uppbyggd service- och infrastruktur och en god 
boendemiljö. När de uttrycker sina föreställningar om framtiden, blir bilden mer 
sammansatt. Ett par grundläggande synsätt framträder dock i gruppen. 
 
Problemuppfattningar 
Aktörernas bild av problemen kan sammanfattas på följande sätt. Samhället 
förlorar merparten av sina ungdomar när dessa efter gymnasiet flyttar. Problemet 
är egentligen inte att ungdomarna reser ut och skaffar sig nya erfarenheter och 
utbildning utan snarare att de inte återvänder i större omfattning. En konsekvens 
blir att befolkningsstrukturen förändras i negativ riktning. Om utvecklingen får 
fortsätta leder det till att samhällsservicen inte kan bibehållas och på sikt till kris för 
Östskog. Att samhället befinner sig i den här situationen hänger samman med 
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strukturomvandlingen – rationaliseringar och stagnation inom basnäringarna. 
Några personer framhåller att de ungdomar som flyttar ofta är de öppna och 
duktiga och de risker för stagnation som detta medför. Förklaringarna till att 
ungdomarna och särskilt flickorna flyttar är inte enbart bristen på arbete i Östskog 
utan även att storstadens ”puls” och möjligheter lockar. En annan hos många 
återkommande aspekt av problembilden är att man inte kan kontrollera de lokala 
resurserna. Hur skogen, älvarna och andra resurser används avgörs på annat håll, 
vid kusten eller i Stockholm. Lokalsamhället exporterar råvaror och 
gymnasieutbildade ungdomar och ”dräneras” därmed på viktiga resurser  

När det gäller frågan om vem som har ansvar för att försöka komma till rätta 
med problemen är bilden något mindre enhetlig. Men även i detta avseende 
innehåller deras uppfattningar gemensamma drag. Kommunalrådet betonar att de 
förväntningar som finns på kommunen är allt för långtgående och att många andra 
aktörer också har viktiga roller. Han har en klar uppfattning om kommunens roll; 
det är att skapa en god infrastruktur och då är i princip allt kommunen sysslar med 
en del av näringspolitiken.  

Att det privata näringslivet och småföretagen i framtiden bör spela en större 
roll tycks aktörerna, om än av olika skäl, vara eniga om. Det privata näringslivet 
måste både stärkas och breddas. Det behövs fler lokala initiativ och fler individer 
måste försöka hjälpa till att lösa problemen, exempelvis genom att göra något av 
sina idéer. När aktörerna talar om vikten av lokala initiativ uttrycker de alla 
samtidigt en tveksamhet om möjligheterna att bygga på lokala initiativ för att skapa 
arbete. Den nödvändiga ‘andan’ finns inte.  
 
En trygg tillvaro utan att på nåt sätt behöva ställa upp med nåt mer än mellan 7 och 4 på 
dan så att säga med sin arbetskraft. Vi har ju då lönearbete här av tradition – skogsbolagen, 
SJ, kommunen, Domänverket, Vattenfall. Oh ja dom största arbetsgivarna är någon form 
av statliga eller större företag. Stort har varit tryggt och bra på något sätt och staten har 
varit trygg och kommunen har varit tryggheten. Jag tror man söker ingen direkt spänning 
utan trygghet. (Svensson, 1989) 
 

Visserligen finns en viss variation i ”anda” bland kommunens orter – å ena 
sidan beskrivs befolkningen i Skogssjön, den näst största byn, som mer företagsam 
och initiativrik, å andra sidan är Burseles befolkning van att bli omhändertagen – 
men den ”anda” som råder i samhället verkar ändå snarast hämmande. Tradition 
och livsformer uppfattas inte som stödjande för tanken om att skapa företag och 
arbete med egna initiativ. Det problemet måste man i första hand komma till rätta 
med genom opinionsbildning för att öka krismedvetenheten – genom att beskriva 
situationen och diskutera möjligheter blir på sikt andan en annan. Att samtidigt 
skapa krismedvetenhet och framtidstro uppfattar aktörerna som en svår 
balansgång. Om krisen betonas för starkt finns risk för att samhällets framtid 
bedöms som mer oviss. Det kan bidra till att benägenheten att flytta ökar och 
benägenheten att återvända minskar och skulle i så fall kunna påverka samhällets 
framtidsmöjligheter negativt.  
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Visioner och möjligheter 
En för aktörerna gemensam utgångspunkt är att samhället skall överleva och 
blomstra även i framtiden och att utvecklingsansträngningarna bör bygga på det 
som är speciellt och utmärkande för Östskog. Föreställningarna om vad detta mer 
konkret innebär varierar dock; från tankar om Östskog som regionalt centrum, 
som nu fast mer, till tankar om Östskog som ett attraktivt samhälle där 
livskvaliteten är hög med meningsfull fritid och kvalificerade arbeten.  

Enligt det förstnämnda synsättet söks det utmärkande i samhällets resurser – 
skog, vattendrag, snö, is och samekulturen – och deras förädlingspotential. Främst 
betonas förädlingsmöjligheterna inom träindustrin. Östskog skall i framtiden inte 
skicka iväg sitt timmer utan det skall vidareförädlas lokalt. Det primära är att 
utveckla befintliga företag och det befintliga näringslivet. Turism är för några 
aktörer en viktig framtidsnäring. Tankar om att hitta Östskogs speciella nisch 
förekommer också. Kommunalrådet är en av dem som i sin vision uttrycker sådana 
tankegångar, däremot är han mer tveksam till samhällets möjligheter att utvecklas 
på basis av informationsteknik. De aktörer som ser samhällets resurser och deras 
förädlingspotential som det centrala för framtiden skiljer sig åt i sin uppfattning om 
vem som skall göra det och hur det bör göras. En av dem framhåller externa 
ägargrupper som kan ge tillskott av kunskaper, idéer och kapital. En annan 
uppfattar satsningar på utbildning, kommunikationer etc. som det viktigaste 
medlet. Några aktörer poängterar behovet av entreprenörer, men ser skilda 
möjligheter att täcka det behovet – återvändare eller att långsiktigt försöka ta vara 
på lokala entreprenörsämnen. 

Ett annat synsätt, som också omfattas av flera av de engagerade personerna, 
grundar sig på idén om Östskog som ett attraktivt samhälle som erbjuder hög 
livskvalitet. Synsättet innebär starkare betoning av för lokalsamhället nya näringar 
med inslag av modern teknik, exempelvis informationsteknik. Flera övergripande 
förändringstendenser i samhället kan med detta synsätt gynna Östskog om de 
utnyttjas på rätt sätt. Teknikutvecklingen gör småskalighet relativt sett lönsammare. 
Avstånden krymper med hjälp av tekniken. Personliga kontakter, nödvändiga för 
affärsverksamhet, underlättas. Nya typer av produkter minskar transportkost-
nadernas relativa betydelse. Kunskap och personliga egenskaper är i framtiden 
viktigare än kapital. Återvändare har en central roll både som entreprenörer och 
för att tillföra ny kompetens. Utflyttare med rötter i Östskog har en relation till 
samhället som innebär att många vill återvända. Det lilla samhällets närhet och de 
möjligheter till en bra fritid som naturen ger antas också locka. Men det krävs mer 
varierad arbetsmarknad med tillgång till ett större utbud av kvalificerade arbeten 
för att locka tillbaka utflyttarna – arbeten som i hög grad skall skapas av 
återflyttare. Olovsson är en av dem som formulerar den typen av vision. Andra 
aspekter av framtidsbilden är mångfald, öppenhet för omvärlden och rörlighet. 
Extern erfarenhet är positiv och därför bör ungdomar hellre utbilda sig eller flytta 
till arbete än gå kvar och ”stämpla”.  
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Intenderad strategi enligt dokumenten 
 
I avsnittet redovisar vi innehållet i tre olika dokument – stiftelseprospektet, den 
ansökan som formuleras till de externa finansiärerna och styrelsens protokollförda 
prioriteringar – som uttrycker intenderade strategier för näringslivsstiftelsen. 
 
Prospektet för näringslivscentrum och stiftelsen 
Det prospekt som presenterar Östskogs näringslivsstiftelse betonar dels att 
kommunen behöver bredda sin näringslivsstruktur både på kort och på lång sikt, 
dels att företagen i Östskog är i stort behov av att stärka sina 
utvecklingsmöjligheter. Dessutom behöver lönsamhetsnivåerna hos existerande 
företag höjas för att underlätta expansion och förnyelse. Stiftelsens ändamål är 
enligt stadgarna att ”främja näringslivet i Östskogs kommun”. Prospektet 
presenterar Stiftelsen och Näringslivscentrum som en förstärkning av de lokala 
utvecklingsresurserna för småföretagsamheten. Näringslivscentrum skall ”utgöra 
en sammanhållande kraft för utvecklingen av näringslivet” och ”stimulera till en 
positiv småföretagsutveckling i kommunen”. Stiftelsen skall enligt prospektet spela 
en mycket aktiv roll för att utveckla kommunens näringsliv. 

I Näringslivscentrums uppgifter ingår både rådgivning/idéanalys och att 
genom utbildning tillföra/utöka kompetens såväl för att förbättra kompetensen 
hos de existerande företagarna som att stimulera nya affärsidéer. Kontakt-
förmedling genom att upparbeta kontaktytor lokalt, regionalt, centralt och med 
kreativa människor och miljöer utanför Östskog är en annan central uppgift. 
Utvecklingscentrumet skall verka för samarbete mellan lokala företag och 
stimulera idéutveckling och nytänkande inom kommunen. Arbetet med att söka 
nya affärsidéer skall därför intensifieras och inriktas på att utnyttja lokalsamhällets 
naturliga och inneboende förutsättningar. Prospektet kopplar samman detta med 
den existerande företagsamhetens lönsamhetsproblem genom att den ”s.k. 
innovativa verksamheten i första hand skall inplanteras i befintliga företag”. 
 
Ansökan till de externa finansiärerna 
Ansökan till de externa finansiärerna betonar delvis andra aspekter än de som 
framgår av prospektet. Vid sidan av insatser för att ”tillgodose behov som befintlig 
och nytillkommande företagsamhet har i olika utvecklingsfaser” lyfter den fram 
mobiliseringsåtgärder. Ett första steg är att ”bredda och engagera Östskogsborna 
om företagandets villkor, samt i övrigt motivera invånarna för att komma med 
idéer och uppslag för ett näringslivsinriktat Östskog”. En avsikt med arbetet är att 
öka krismedvetenheten. Aktiviteter som nämns är opinionsinsatser, 
hemvändardagar, kontaktskapande och ständig attitydpåverkan för att skapa en 
positiv mänsklig infrastruktur. Målen är att ”bygga upp ett positivt företagsklimat 
och en kreativ miljö för utveckling av kommunen ” och att ”etablera en 
framåtanda i kommunen”. Aktiviteter för att uppmuntra uppfinningar och 
innovationer avser de också att ägna sig åt enligt ansökan. I ett andra steg kommer 
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det utvecklingscentrum som tillskapas att ”tillvarata, utveckla och stödja 
uppfinnare och innovativ verksamhet”. Ansökan refererar till de studiebesök som 
gjordes och till Västskogsmodellen som de föredrar att arbeta med. 
 
Styrelsens prioriteringar 
Ett resultat av styrelsens diskussioner i mars 1988 blir att policy och 
handlingsprogram för stiftelsen fastställs. Det övergripande målet är "att bevara 
den befintliga verksamheten och vända den negativa trenden". Detta innebär att 
merparten av stiftelsens insatser skall främja och utveckla det befintliga 
näringslivet i kommunen, men också bredda näringslivet genom satsningar på nya 
verksamhetsområden. Styrelsen beslutar enigt att prioritera fem områden och 
bearbeta dem i den ordning som framgår nedan. 

 
Verksamhetsområde Mål 
Biltestverksamheten Antal biltestare ökat om 2 år med 50%. 
Data Innan 1989 skall ett dataföretag etableras och ha minst 4 anställda 1989. 
Småföretagsamhet Fem nystartade företag per år. 
Sågverk/snickerier År 1993 samma antal anställda.  

Vidareförädling. 
Turism Utökning av turistisk verksamhet. 

 
Olovsson argumenterar för konkreta, mätbara mål som är möjliga att utvärdera 
och operationaliserade mål anges för flera områden. Ett argument för att välja just 
dataverksamhet som det nya området är den kompetens som finns tillgänglig inom 
styrelsen genom Olovsson och den externe ledamoten.  
 
Det interna arbetet 
 
Ett av syftena med stiftelsebildningen och den nya organisationen är att arbeta 
vidare utifrån de diskussioner som förts, men att överlåta det operativa ansvaret på 
en verkställande tjänsteman så att idéer faktiskt genomförs i konkret handling. 
Stiftelsens styrelse har möte en gång per månad och inför dessa skriver 
näringslivschefen VD-brev som består av ett par sidor där han redogör för 
pågående och planerat arbete, kontakter, aktuella ärenden, arrangemang och 
kommenterar viktiga händelser. Aktuella ärenden är en stående punkt i VD-brev 
och under styrelsemöten och uppkommer när företagare och potentiella företagare 
kommer till Näringslivscentrum för rådgivning och diskussion. Arbetet med 
prioriterade områden, verksamhetens finansiering och situationen i Bursele efter 
företagsnedläggningen är andra återkommande frågor i styrelsen. Den fortsatta 
beskrivningen av det interna arbetet är kronologiskt uppbyggd.  
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Den inledande perioden 
Vid styrelsemötet i februari är styrelsen färdigbildad och näringslivschefen deltar 
för första gången. Han informerar om sitt delägarskap i företaget i Stockholm och 
Sundberg presenterar det tidigare utvecklingsarbetet. En tidig uppgift för styrelsen 
och Olovsson är att på basis av prospektet för stiftelsen utarbeta policy och 
handlingsprogram. Olovsson får i uppgift att, tillsammans med representanten för 
det externa näringslivet, göra ett underlag – ett framtidsscenario för Östskog. En 
annan uppgift är att efter diskussioner med nyckelpersoner inom de prioriterade 
områdena utarbeta en nulägesbeskrivning som innehåller uppgifter om hot och 
möjligheter för respektive område. Olovsson kallar omgående representanter för 
biltestverksamheten och sågverken till träffar. Vid ett heldagsmöte i början av 
mars fastställer styrelsen det framtida arbetets inriktning (se ovan).  

I april utser styrelsen representanter för olika lokala organisationer 
(kommunen, LRF, köpmannaföreningen etc.) till nyckelpersoner för 
verksamhetsområdena småföretagsamhet och turism. Vid styrelsemötet i augusti 
deltar representanter för den lokala turistorganisationen och styrelsen beslutar då 
att näringslivscentrum dels skall hjälpa till med rekryteringen av en ny chef till 
turistorganisationen, dels arbeta för ett ökat samarbete mellan biltestverksamhet 
och turism. I VD-brevet i augusti föreslår Olovsson att stiftelsen genom  träffar 
med olika målgrupper, information och marknadsföring skall arbeta ”för att skapa 
ett bredare engagemang för förändringsarbetet”. Han föreslår också att styrelsen, 
”under informella former”, skall ha en träff för att diskutera det fortsatta arbetet. 
Styrelsen beslutar om ett möte i början av oktober. 
 
”Ringen är för liten” 
När arbetet har pågått en tid och Olovsson lär känna de lokala förutsättningarna 
bättre blir det allt mer uppenbart för honom att hans föreställningar om ”hur långt 
man hade kommit” i tänkande och engagemang inte stämmer med den faktiska 
situationen. Han upplever att det finns låsningar, bristande engagemang och stor 
försiktighet i agerandet. När han ser tillbaka i november 1988 uttrycker han 
förvåning och besvikelse:  
 
Jag hade väl trott att det var mer inarbetat på ledningsskiktet för det måste väl börja där. 
Men tyvärr är det mycket ogjort där och den här ringen som jag då fick intryck var större 
än den är i verkligheten. Det har jag kunnat konstatera, att den här bestämda attityden att 
vi måste till en förändring den finns inte på det sätt som man gör gällande. . . . har fått 
tanken ibland – vill man ha något nytänkande? Vill man ha något annorlunda tänkande 
egentligen. Jag upplever att det är låsningar åt alla jävla håll så jag brukar säga. ‘Jag kanske 
inte står för nytänkande men jag kan stå för annorlunda tänkande. Kan vi inte diskutera 
det?’  
 

I synnerhet relationerna till den kommunala förvaltningen tycker han 
fungerar dåligt och menar att de undanhåller information. Han frågar sig om det 
beror på att han inte kan samarbeta, att han kommer utifrån, att han upplevs som 
konkurrent eller att det helt enkelt är ett utslag av Jantelagen. Vid styrelsemötet i 
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oktober tar Olovsson upp de kommunikationsproblem han upplever i relation till 
den kommunala förvaltningen och föreslår att kanslichefen Blad skall adjungeras 
till stiftelsens styrelse. Denne accepterar förslaget. Vid mötet presenterar 
näringslivschefen också ett utkast till informationsblad till kommuninvånarna och 
efterlyser en aktivitetsplan för marknadsföring av stiftelsen och kommunen. 
Olovsson och en av representanterna för Småföretagarna får i uppdrag att utarbeta 
ett förslag. 

I VD-brevet till styrelsemötet i november 1988 skriver Olovsson om sina 
planer att inbjuda företag och organisationer för att få en bred diskussion om 
kommunens utveckling. Vid styrelsemötet beslutar de att inbjuda 
turistorganisationens nya chef till ett möte. Som en del av diskussionerna om 
marknadsföring av stiftelsen och kommunen visas en film om hur en annan 
kommun profileras.  
 
Försöken att skapa en bredare plattform 
En stor del av näringslivschefen fortsatta agerande handlar om att lokalt försöka 
skapa bredare och djupare engagemang och större medvetenhet om vad som 
faktiskt krävs för att förändra situationen. Han vill hitta den ”gemensamma 
nämnaren för en bredare plattform” och hämtar inspiration under ett besök i 
Västskog. Ett konkret exempel är det förslag till marknadsföringsplan för Östskog 
som presenteras vid styrelsemötet i februari 1989. Förslaget innebär att ”en unik 
profil för Östskog som attraherar människor och företag att etablera sig i 
kommunen bör skapas”. För att profilen skall bli trovärdig måste den vara 
förankrad hos invånarna, ”besjäla alla”. Hur profilen i detalj skall se ut tar man inte 
ställning till. Det borde kommuninvånarna få vara med och avgöra. Däremot 
föreslås en satsning på ”mjukvara” (service, bry sig om etc.) eftersom så många 
andra kommuner satsar på ”hårdvara” (industrihus, mark etc.). I presentationen 
relaterar man till Västskogsandan som en jämförbar profil. Genom enkät till 
invånarna, hemvändardagar, företagsbesök, ambassadörer, informationsblad, film, 
video etc. vill man marknadsföra inåt. Det budskap som man enas om skall vara 
grund för den externa marknadsföringen. Kostnaderna beräknas bli 1 miljon 
kronor men något beslut om att genomföra planen fattas inte av styrelsen som 
bordlägger ärendet. Olovsson ger inte direkt upp idén om en marknadsföringsplan 
även om han konstaterar att ”intresset är ljummet och jordmånen lite tunn” men 
så småningom inser han att de måste enas om något annat än marknadsplanen för 
att kunna ta nästa steg i utvecklingsarbetet. 
 
Samarbetssvårigheterna tas upp på bordet 
I juni 1989 tar styrelsen upp de problematiska relationerna mellan 
näringslivschefen, stiftelsen och kommunen i samband med att de följer upp 
stiftelsens verksamhet och fastställer en verksamhetsplan för 1989/90. Flera 
skriftliga dokument är bilagda kallelsen. Bland dessa finns den utvärdering som 
finansiärerna beställt och som dokumenterar erfarenheterna av det lokala 
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utvecklingsprojektet fram till och med våren 1989. Vidare ett underlag från 
Olovsson som dels jämför de uppställda målen med utfallet, dels innehåller ett 
förslag till verksamhetsplan. Slutligen bifogas ett par sidor från Blad med 
synpunkter på kommunens och näringslivsstiftelsens respektive roller i 
näringsutvecklingsarbetet. 

En huvudslutsats i rapporten till de externa finansiärerna är att 
rollfördelningen mellan kommunen och stiftelsen behöver klargöras. Stiftelsens, 
enligt prospekt och policyuttalanden, aktiva roll för att utveckla det lokala 
näringslivet och vända den negativa utvecklingen kräver breda och omfattande 
insatser inom flera områden. När stiftelsen bildades strävade man efter att den 
skulle vara fristående från kommunen. Denna fristående ställning är dock delvis en 
chimär. Med tanke på att kommunen dels har det övergripande ansvaret för den 
lokala ekonomiska och politiska utvecklingen, dels disponerar en mängd resurser 
som behövs för att genomföra en lokal utvecklingsstrategi blir relationerna mellan 
stiftelsen och kommunen vitala. I rapporten jämförs även de mål som stiftelsen 
formulerade i handlingsprogrammet med den verksamhet som bedrivits. 
Rapporten presenteras vid styrelsemötet av Olovsson och läggs sedan till 
handlingarna. 

Huvuddelen av Olovssons förslag till verksamhetsplan handlar om 
relationerna mellan kommunen och stiftelsen. Ett näringslivsprogram måste 
utformas, förankras och fastställas för att ge en bas för Näringslivscentrums 
uppgifter. Dokumentet behandlar även de uppställda målen för stiftelsens arbete. 
Styrelsen bör överväga om man formulerade rätt mål; de utformades och 
fastställdes på mycket kort tid och det finns brister i dem. En annan fråga som 
ställs är om de är realistiskt formulerade. Det största problemet är dock svårigheten 
att få en bred förankring i kommunen – ”det råder många olika uppfattningar om 
hastighet och behov av åtgärder för att vända den negativa trenden. Det gäller även 
inom stiftelsens styrelse.” Samarbetsviljan karakteriseras i förslaget som ”dålig på 
olika håll” vilket tyder på att målen är otydliga och dåligt förankrade. Målen 
behöver förankras genom politiska beslut. ”Kommunens arbete med att parallellt 
utforma näringslivsprogram har ytterligare bidragit till att försvåra 
förankringsarbetet.” Dokumentet föreslår att stiftelsen skall få delta i arbetet med 
näringslivsprogrammet och tillsammans med den utsedda arbetsgruppen verka för 
att övergripande mål för kommunens utveckling fastställs och att vissa 
verksamheter och områden prioriteras. En plan för arbetet med näringslivs-
programmet presenteras också. 

Kanslichefens promemoria skisserar två alternativa sätt att organisera , dels 
”den traditionella linjen” som innebär att en tjänstemannaorganisation placeras i 
den kommunala förvaltningen, dels den ”ej traditionella linjen” som innebär en 
fristående näringslivsorganisation. Inledningsvis betonas kommunfullmäktiges roll 
och det strategiska beslut som fattades när man inrättade en fristående 
näringslivsorganisation utifrån tanken att näringslivsorganet skulle få en större 
frihet att agera i näringsfrågor. Vidare hävdas att rollfördelningen inte borde vara 
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svår eftersom ”näringslivsstiftelsen kort och gott är näringslivsorganet” och arbets-
uppgifterna av ”mycket operativ karaktär”. Att representanter för kommunen sitter 
i styrelsen borgar för att konflikter om strategin kan undvikas. Inte heller borde det 
vara någon risk för konflikt med kommunens tjänstemän eftersom ”operativa och 
verkställande åtgärder skiljer sig från rent politiska beslut”. 

Styrelsen beslutar att Näringslivscentrums roll och arbetsuppgifter skall följa 
Blads alternativ ”den otraditionella linjen” och att anta förslaget till verksamhets-
plan och att Näringslivscentrum därmed skall medverka vid utformandet av nä-
ringslivsprogrammet. När Olovsson ett par dagar senare kommenterar styrelse-
mötet tycker han att mötet gick bra och är nöjd med att styrelsen antog verksam-
hetsplanen. Han är också förvånad eftersom han hade väntat sig fler reaktioner och 
en mer restriktiv behandling av planen. 

I slutet av sommaren inleds en period när näringsutvecklingsarbetet i Östskog 
ifrågasätts och omprövas. De utlösande händelserna är att näringslivschefen säger 
upp sig och de externa finansiärerna beslutar att avsluta sitt engagemang efter halva 
den tid som de planerat för. 

 
Aktiviteter 

 
I detta avsnitt behandlar vi den externa verksamhet i form av aktiviteter och 
handlingar som stiftelsen och Näringslivscentrum bedriver. Avsnittet inleds med 
det kundstyrda arbetet, dvs. främst rådgivning och samtal med företagare och 
blivande företagare. Därefter redovisas försöken att få till stånd samarbete inom 
några näringar och att bredda det lokala näringslivet. Vidare diskuterar vi hur de 
agerar för att bistå Bursele. Aktiviteter för att finansiera stiftelsens verksamhet 
behandlas därefter och avslutningsvis redogör vi för de handlingar som syftar till 
att informera om, förankra och legitimera utvecklingsarbetet hos olika grupper. 

 
Kundstyrt arbete 

 
En betydande del av det löpande arbetet vid Näringslivscentrum innebär 
rådgivning till befintliga och blivande småföretag i samband med etableringar eller 
andra förändringar av företagens verksamhet. Tjänstemännen fungerar som sam-
talspartners och hjälper till med att upprätta affärsplaner och kalkyler, förmedla 
och följa upp kontakter med arbetsförmedling, kommun, utvecklingsfond och 
andra organisationer. En genomgång av 24 ärenden där tjänstemännen hjälpt till 
med att upprätta ansökningar om ekonomiskt stöd, kalkyler eller lokalanskaffning 
visar aktuella verksamhetsområden. Inom några områden finns 4-5 ärenden 
noterade. Det gäller verksamheter med inriktning på turism (hotell, kafé, safaris 
etc.), bilar och biltestverksamhet (bil/plåt/lack, biltest etc.) och renskötsel/ lant-
bruk med kombinationer. Övriga ärenden är mer områdesmässigt spridda (t ex 
dataverksamhet, mineralbrytning, servicesnickeri, handel). I april kommer Olovs-
sons planerade företag med på ärendelistan. 
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Näringslivscentrum involveras även vid konkurser. Konkursen i 
textilföretaget under våren 1988 orsakas av problem inom moderbolaget. Det 
lokala företaget är däremot lönsamt och en lokal företagare tar över och driver det 
vidare. Näringslivschefen deltar även i arbetet med en konkurs där verksamheten 
läggs ner. 
 
Försök att åstadkomma samverkan  
 
En viktig del av stiftelsens arbete är att försöka stimulera de lokala företagen till 
olika former av samverkan. Inom träindustrin påbörjas ett faktiskt samarbete, 
inom biltestverksamhet och turism blir resultaten begränsade. 

Efter sågverkskonkursen i Bursele tar näringslivschefen kontakt med samtliga 
sågverk i kommunen och de kommer överens om att fortsätta med gemensamma 
diskussioner. Sågverkens mest akuta problem – bristen på råvara – vill de försöka 
lösa genom att bilda ett gemensamt inköpsbolag. Även förädlingsmöjligheterna 
diskuteras i gruppen och från träindustrins sida hävdas att vidareförädling kräver 
att entreprenörer kopplas till sågverken för produktutveckling och att de är villiga 
att upplåta lokaler för detta. I maj 1988 bildar de Träutvecklingsbolaget. Det ägs av 
fem företag inom träindustrin; två större och två mindre sågverk samt en 
allmänningsägd träförädlingsindustri. Följande uppgifter anges 1) att samordna 
insatserna för råvaruinköp; 2) att öka insatserna för utveckling av företagens 
kompetens; 3) att bättre utnyttja existerande resurser genom investerings-
samordning och vidareförädling; 4) att gemensamt arbeta för nya produkter och 
marknader; 5) att vara ett gemensamt språkrör för Östskogs träindustrier. 

Till utvecklingsbolagets styrelse utses förutom berörda företagsledare, 
Kaspersen och kommunalrådet Holmgren som också blir ordförande. Bland det 
första som det nybildade bolaget genomför är en konferens- och debattdag med 
temat: ”Inlandet vill förädla”. Träföretagens samarbete ses av många som ett viktig 
utvecklingssteg. Holmgren markerar att de länge försökt få företagen att 
samarbeta, men att det är en mycket konservativ industri. Bland sågverks-
företagarna uppfattas råvarutillgången som det största problemet och Sundberg är, 
med hänvisning till råvarusituationen, skeptisk till förädlingsmöjligheterna. Inom 
bolagets styrelse diskuteras också ”strukturproblemen”, dvs. om man bland annat 
mot bakgrund av råvarubristen kan åstadkomma starkare enheter genom 
sammanslagningar och förändringar i ägandet. Representanter för bolaget träffar 
också Länsstyrelsen och Utvecklingsfonden för att diskutera situationen. 

I slutet av november presenteras ett strategiskt program för sågverken i länet 
utarbetat av regionala myndigheter. I programmet talas om sågverkens betydelse 
för sysselsättningen i inlandet, överetablering, råvarubrist och stigande priser med 
sjunkande lönsamhet och konkurser som följd. Staten skall satsa pengar i företag 
som går samman för att åstadkomma starkare enheter. Initiativ till 
strukturförändringar bör dock komma från företagens ägare. Länsstyrelsen fattar 
dock inget beslut om att genomföra förslagen och kommunalrådet skriver för 
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kommunstyrelsens räkning ett brev och kräver att de skall besluta om en långsiktig 
strategi för näringen. I februari spekuleras i pressen om vilket av de två största 
sågverken i Östskog som kommer att läggas ned. Från Länsstyrelsen hävdas, enligt 
tidningen, att det inte finns utrymme för satsningar på båda sågverken. Det blir 
dock inget samgående eller uppköp mellan de lokala sågverken. I stället köper en 
regional företagsgrupp, i april 1989, det företag som ägs av Sundberg. Lokalt 
förväntar man sig att det skall leda till ytterligare strukturförändringar, men så blir 
inte fallet utan den uppköpta enheten drivs vidare. 

Näringslivschefen kallar också företrädare för biltestverksamheten till ett 
gemensamt möte i mars 1988. Det visar sig vara betydligt svårare att få till stånd. 
Företagen är fullt upptagna av sin verksamhet och inte intresserade av samarbete. 
Från stiftelsens sida ger man inte upp utan näringslivschefen fortsätter sina 
kontakter med företagen. I juni konstaterar han att det är svårt att få fram den 
information som krävs för att stiftelsen skall kunna fylla en samordnande roll. En 
lokal undersökning av biltestverksamheten genomförs och rapporterar om den 
rädsla för publicitet som finns. Styrelsen uttalar i protokollet att ”stiftelsens policy 
är att ge biltestverksamheten den anonymitet den kräver”. Ytterligare kunskap om 
biltestverksamheten erhålls genom en regional utredning som presenteras i 
februari 1989. Turismnäringen kommer ofta upp på agendan då Östskogs 
utveckling diskuteras. Stiftelsens aktiviteter inom området är dock begränsade.  
 
Aktiviteter för att bredda näringslivet 
 
Aktiviteterna för att bredda det lokala näringslivet är främst inriktade mot 
tjänstenäringar. I en föreläsningsserie som arrangeras av Östskogsgruppen är 
tjänstesektorns ökade betydelse i samhället ett centralt tema. Kommunen söker 
också medel av Länsstyrelsen och Industriverket för en lokal uppföljning av en 
nationell utredning om tjänstesektorn. I studien intervjuas lokala företag och 
organisationer om sina inköp och framtida behov av tjänster. Merparten av 
tjänsterna köps enligt utredningen utanför Östskog och bara ett fåtal av de 
tillfrågade bedömer att deras behov av tjänster kommer att öka. Detta tolkas i 
slutsatserna som en mätare av framtidstron inom kommunens näringsliv; ”man 
avvaktar och försöker överleva med minsta möjliga kapitalinsats”. Utredningen 
följs upp när en utflyttad Östskogsbo och ledare för ett stort byggprojekt i 
Stockholm av näringslivschefen inbjuds till Östskog för att diskutera ett eventuellt 
samarbete och då har med sig en idéskiss till ett kunskapscenter. 

En del aktiviteter med inriktning på dataverksamhet genomförs under 1988. 
En 20-poängs kurs i administrativ databehandling ges och kommunen medverkar, 
på initiativ av den externe styrelseledamoten, i ett nordiskt ADB-projekt inom 
skolområdet. En dataförening bildas av ungdomar i kommunen och diskussioner 
förs i samhället om att bygga en telestuga. Näringslivschefen och styrelsemed-
lemmar tar också kontakt med några större organisationer för att få dessa att lägga 
ut dataverksamhet till kommunen. Under 1989 etablerar Olovsson och en annan 
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person ett dataföretag och i VD-brevet för november konstaterar han att företaget 
har fem anställda och att stiftelsens mål för dataverksamheten därmed är uppnått.  
 
Aktiviteter för Bursele efter sågverksnedläggningen 
 
Ett återkommande tema i VD-brev och protokoll är situationen i den ort som 
drabbas av sågverkskonkursen. Inställningen från stiftelsens sida är att ortsborna 
själva skall försöka hitta idéer för att utveckla byn. Sedan kan stiftelsen gå in och 
hjälpa till med kontakter för att utveckla dem vidare. Med hänvisning till tradition 
och livsformer i Bursele är de dock skeptiska till möjligheterna. Näringslivschefen 
träffar personalen i det sågverk som skall läggas ned och han deltar också på en 
byastämma där Burseles framtid diskuteras. Näringslivscentrum erbjuder sina 
tjänster i form av ”metoder för att producera och bearbeta idéer”.  

Landshövdingen uttalar, enligt pressen, att man kommer att ta speciella 
hänsyn till Bursele när lokaliseringsansökningar behandlas och deklarerar också: 
”Nu är det i första hand upp till kommunen och folk på orten att titta på 
utvecklingsmöjligheter för bygden. Vi ska göra vad vi kan.” En ung politiker (kd) 
och hemvändare och aktiv i byaföreningen gör ett debattinlägg i en av 
länstidningarna som argumenterar för lokalt ansvar och samverkan och föreslår 
aktiviteter för att förbättra idéklimatet. Samme person etablerar senare ett företag i 
Bursele. LO-sektionen och arbetarkommunen ordnar en ”lyssnarafton” i Bursele 
där ortens framtid diskuteras. Kommunalrådet finns på plats och hänvisar till 
näringslivsstiftelsen och han uttalar sig också för att lokaliseringspolitiken skall 
inriktas mer mot så kallade mjuka investeringar.  

I april lovar stiftelsen att stödja den arbetsgrupp som bildas i Bursele genom 
att betala telefonkostnaderna när de marknadsför Bursele för att intressera företag i 
andra delar av landet för att etablera sig där. Näringslivschefen och 
styrelsemedlemmar besöker Bursele vid ytterligare några tillfällen och erbjuder sina 
tjänster. De tar också kontakt med Glesbygdsdelegationen för att få förslag på 
orter med liknande problem som Bursele som skulle kunna fungera som förebilder. 
Stiftelsen bidrar även med ett mindre belopp till aktiviteter för att få igång ett 
kvinnligt nätverk. I mars hålls en temadag i Bursele och en temakväll i centralorten 
och det kvinnliga nätverket NORA startas. En tanke bakom detta är att uppmuntra 
och stödja kvinnors företagande.  
 
Finansieringsaktiviteter 
 
Verksamhetens fortsatta finansiering tas upp vid varje styrelsemöte i stiftelsen. En 
skrivelse till länsstyrelsen utformas och de söker 5 mnkr för marknadsanalyser och 
marknadsföringsinsatser. Länet kommer att få statliga utvecklingsmedel och den 
länsstyrelsetjänsteman som var med i de inledande faserna informerar i styrelsen 
vid ett par tillfällen och kontakter tas också med landshövdingen. Parallellt med 
försöken att få statliga medel kontaktas andra tänkbara finansiärer och i maj 1988 
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beslutas att fyra styrelsemedlemmar och näringslivschefen skall äska minst 250 000 
per år hos fem större organisationer och företag med anknytning till Östskog. 
Våren och sommaren går och inga konkreta resultat uppnås. I februari konstaterar 
de att de fått likartade svar från alla organisationer. Dessa anser sig bara kunna gå 
in i projekt som direkt berör deras egen verksamhet och de kan därför inte stödja 
stiftelsen annat än vid sådana projekt. Statliga medel söker de också från 
Industriverkets projekt för teknik- och kunskapsspridning i inlandet. I augusti 
konstateras att likviditeten är dålig eftersom de externa finansiärerna ännu inte 
levererat några medel för 1989. Senare kommer ett beslut från de externa 
finansiärerna om att endast tillskjuta pengar för halva året. 
 
Information och legitimering 
 
Huvuddelen av de aktiviteter som redovisas i avsnittet är inriktade på att förankra 
och legitimera utvecklingsprojektet främst inom kommunen men även hos externa 
myndigheter och utflyttare. Olovsson har efter mer än tjugofem år i Stockholm ett 
stort behov av att knyta nya kontakter i Östskog och länet. Under de första 
månaderna ägnar han tid främst åt att lära känna lokala nyckelpersoner och 
Östskogs företag. Senare kontaktar han även personer och organisationer utanför 
Östskog. Han presenterar och diskuterar utvecklingsarbetet i samband med möten 
i olika föreningar, inför lärargrupper och utflyttade Östskogsbor samt under 
näringslivsdagar, konferenser och starta-eget-kurser. Olovsson och 
styrelseledamöter besöker också många av kommunens småföretag. Den 
utåtriktade verksamheten från stiftelsens sida, främst genom näringslivschefens 
agerande, intensifieras under vårvintern 1989 med framträdande i lokalradion, 
informationsblad, träffar med politiska partier etc. I VD-brevet i september 
noteras exempelvis att 25 informationsmöten med olika företag, organisationer 
och föreningar genomförts under våren och sommaren och att engagerade 
diskussioner förts under dessa möten.  

Fyra informationsblad (november -88, mars, juni och december -89) sänds ut 
till alla hushåll i kommunen, utflyttare och vissa myndigheter och företag. 
Informationsbladen uppmärksammar lokala näringsfrågor och aktuella händelser 
med anknytning till stiftelsens verksamhet exempelvis nystartade företag, 
konkurser och råvarusituationen för träindustrin. I varje nummer uttalar sig någon 
person, vanligen en styrelsemedlem i stiftelsen, i intervju- eller artikelform om 
näringsutvecklingsarbetet. Massmedia informeras löpande om stiftelsens 
verksamhet. Två länstidningar med lokalredaktioner i Östskog skriver ibland om 
verksamheten. I mars 1988 presenteras exempelvis stiftelsen under rubriken ”Data 
Östskogs framtid” och näringslivschefens eget företag beskrivs senare med 
rubriken ”Östskogs första dataföretag, satsar på storstäderna”. I samband med 
valrörelsen 1988 debatterar två styrelseledamöter, Holmgren och centerpartisten, 
hur utvecklingsmöjligheterna för skogs- och sågverksindustrin påverkas om 
statliga verksamheter som Domänverket och ASSI privatiseras. De lokala 

276



utvecklingsfrågorna behandlas även i den lokala radion och lyssnarna ges tillfälle 
att per telefon diskutera med näringslivschefen och arbetsförmedlingens chef. 
 
Hemvändardagar och hedersutnämningar 
  
Hemvändararrangemang genomförs av personalen på näringslivscentrum både 
påsken 1988 och 1989. Under påsken kommer många utflyttare hem. Det första 
året ordnas öppet hus på Näringslivscentrum med ett fotomontage över 
utvecklingen i Östskog, helstekt ren och kaffe. Syftet med arrangemanget är att få 
kontakt med utflyttare och att markera att ”det händer saker i Östskog”. Intresset 
är stort och Näringslivscentrum besöks av 400-500 personer. Hemvändardagarna 
året därpå är av ännu större omfattning, tre dagar med fler arrangörer (bl.a. 
föreningar) och aktiviteter. Kaspersen utses till hedersambassadör för sina insatser 
för att göra Östskog känt utanför kommunen och två andra personer utses till 
hedersmedborgare. En företagare som driver hotell och restaurang med inriktning 
mot biltestverksamheten får utmärkelsen årets företagare. Hemvändardagar 
arrangeras ytterligare en gång påsken 1990 då av kvinnonätverket NORA med 
kommunen som finansiär. 
 
De externa finansiärerna lämnar arbetet 
 
Under sensommaren 1989 inträffar två händelser som får avgörande betydelse för 
det fortsatta arbetet. Olovsson säger upp sig i augusti, men arbetar kvar under 
ytterligare tre månader. Den officiella förklaringen till hans beslut är att hans, i 
anställningsavtalet överenskomna, företagsetablering går snabbare än väntat. Hans 
beslut att säga upp sig föregås av kontakter med finansiärernas handläggare och ett 
par dagars funderande under en fjälltur. Det är inte enbart företagsstarten som 
leder till beslutet utan också den oklarhet och brist på tydliga ställningstaganden 
som han tycker försvårar hans arbete.  

Strax efter näringslivschefens avhopp beslutar de externa finansiärerna att 
inte ställa upp med medel för den kommande verksamhetsperioden. 
Huvudargumentet är att arbetet i näringslivsstiftelsen inte bedrivs enligt den 
ansökan som formulerades. Beslutet kommer mycket överraskande för dem som är 
engagerade i projektet. De har svårt att förstå det, söker förklaringar och 
syndabockar och olika rykten uppstår om varför näringslivschefen slutar och 
skälen till finansiärernas beslut. Från Östskogs sida försöker de få finansiärerna att 
ändra sitt beslut. Kommunala företrädare skriver och protesterar och Sundberg 
försöker påverka via sin intresseorganisation. Han menar att det hände saker lokalt 
som gjorde att man blev tvungen att avvika från ansökan och att det inte fick 
tillräckligt utrymme i den rapport till finansiärerna som redogjorde för 
utvecklingsarbetet. Blad, som var med och formulerade ansökan, tror att man för 
mycket anpassade sin ansökan till vad finansiären ville ha i stället för att 
argumentera för sitt eget synsätt och Olovsson är inne på liknande tankegångar. 
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Från finansiärernas sida är man kritisk till att den modell som presenterades i 
ansökan har övergivits då ett argument för att gå in i projektet var att få se 
Västskogsmodellen tillämpad i en annan industriell miljö. Kritik riktas också mot 
att arbetet så starkt kopplas ihop med det näringspolitiska programmet och den 
utdragna politiska procedur som krävs för att fastställa detta. Stiftelsen blir mer av 
näringslivssekretariat och projektet politiskt styrt på ett helt annat sätt än vad som 
framgår av ansökan. Dessutom befarar man att näringslivschefen, på grund av sitt 
eget företagande, kommer att lämna arbetet. Konsekvensen blir att projektet 
saknar både inriktning och ledning. 

Det oväntade beskedet från de externa finansiärerna tillsammans med att 
näringslivschefen säger upp sig leder till att hela verksamheten omprövas. Under 
hösten fortsätter trots allt det kundstyrda arbetet på Näringslivscentrum med 
rådgivning, bidragsansökningar etc. i stort sett som vanligt. Parallellt arbetar 
näringslivschefen med att utveckla ett underlag för det kommunala 
näringslivsprogrammet.  
 
Epilog: Omprövning och förberedelser för nystart 
 
Händelserna i augusti, näringslivschefens uppsägning och de externa finansiärernas 
nej till fortsatt finansiering, tvingar fram en omprövning och omstart av stiftelsens 
verksamhet som pågår i drygt ett år. Styrelsen diskuterar i september organisation 
och arbetsformer. Några av styrelsemedlemmarna, de båda politikerna och 
högskolans representant, ställer sina platser till förfogande eftersom de tycker sig 
ha misslyckats med att ordna finansieringen. I protokollet noteras att styrelsen är 
enig om att ”det nedlagda arbetet varit framgångsrikt med tanke på de resultat som 
uppnåtts”. I andra sammanhang uttrycker de involverade personerna snarare en 
viss besvikelse över resultaten av arbetet under stiftelsens första år. 
 
Vad åstadkoms under näringslivsstiftelsens första år? 
Redan vid styrelsens junimöte gör näringslivschefen Olovsson i förslaget till 
verksamhetsplan en utvärdering av verksamheten. Han anser sig ha lyckats med 
uppgiften att göra stiftelsen känd som en resurs och med att upparbeta goda 
relationer till regionala organ som utvecklingsfond och länsstyrelse. 
Informationsbladet framhålls som en viktig informationskanal liksom 
hemvändardagarna och det kontaktnät som byggts upp genom dessa. De har 
exempelvis en bank med 35 personer som vill flytta hem om arbete kan ordnas. 
Den samverkan som inletts inom träindustrin är ett viktigt steg även om det hittills 
mest handlat om att säkra tillgången på råvara – som i huvudsak är en politisk fråga 
och en uppgift för politiker. Han reser också frågan om bibehållet antal sysselsatta i 
näringen verkligen är ett realistiskt mål. Området biltestverksamhet är svårt att 
bearbeta och få insyn i; befintliga företag är fullt upptagna och visar en viss ovilja 
att samarbeta. Den kraftiga ökning av antal biltestare som var målet är därför enligt 
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hans bedömning orealistisk. De mål som sattes för turismnäringen bör förtydligas 
och förankras hos berörda parter. För två av de fem områdena, småföretagsverk-
samhet och data, bedöms målen vara uppnådda. Hans huvudslutsats blir att flera 
av målen inte var realistiskt utformade. 

Näringsutvecklingsarbetet kommenteras också i massmedia. I december 1989 
aktualiserar en ledare i en av länstidningarna situationen i Östskog med frågan 
”Vad har hänt i Östskog?”. I en stort uppslagen debattartikel skriver Kaspersen 
några dagar senare att en bättre fråga är ”Vad har inte hänt”? Artikeln kritiserar 
kommunledningen och hon föreslår en ny ledning. Ett verkligt förändringsarbete 
förutsätter att alla berörda inser att det är kris. Hon gjorde därför under sin tid i 
Östskogsgruppen ett misstag när hon anpassade sig till de båda politikerna som 
fruktade att fler skulle flytta genast om krisen argumenterades alltför starkt. När 
övriga aktörer senare ser tillbaka på denna period har de svårt att peka på några 
mer påtagliga resultat. Holmgren menar dock att arbetet blev mer strukturerat och 
inte lika ”vildvuxet”. Två år senare uppfattar han Olovssons företag som det mest 
betydelsefulla resultatet; vid den tidpunkten har företaget 12 anställda. Flera andra 
delar den uppfattningen. 
 
Arbetet med stiftelsekoncept och kommunalt näringslivsprogram 
Under hösten 1989 pågår arbete med att dels utforma ett nytt koncept för 
stiftelsen, dels ett kommunalt näringslivsprogram. Stiftelsens ordförande Sundberg 
känner en konsult i länet som anses ha goda kontakter med finansiärer och 
erbjuder honom därför att utforma det nya konceptet. Diskussionerna i stiftelsens 
styrelse handlar bland annat om huruvida stiftelsen skall flyttas ”längre från” eller 
”närmare” kommunen. Sundberg är en av dem som pläderar för att stiftelsen skall 
flyttas ”längre från” kommunen. I november presenteras ett första utkast till 
koncept för styrelsen och i december redovisar konsulten sitt förslag. Sundberg får 
i uppdrag att gå vidare med dokumentet till stiftarna. Strax före jul diskuterar 
styrelsen stiftarnas syn på förslaget. Högskolan vill dra sig ur stiftarrollen eftersom 
man inte anser sig kunna ta det ekonomiska ansvaret som den innebär. 
Småföretagarna förespråkar rekonstruktion och att organisationen flyttas längre 
från kommunen i enlighet med förslaget. Kommunen slutligen ställer sig bakom 
förslaget och håller det löfte man gav om medel när stiftelsen bildades. Sundberg 
får ansvar för att gå vidare till potentiella finansiärer med ansökningshandlingar. 

Kommunen inbjuder i december politiker, tjänstemän och företagare till ett 
tvådagarsseminarium för att diskutera ett kommunalt näringslivsprogram. Olofsson 
utformar programmet och leder seminariet. Det är välbesökt och diskussionen är 
livlig. Många deltagare uttrycker stor entusiasm när de senare kommenterar mötet. 
Seminariet innebär att företagarna kraftigt markerar att tyngdpunkten i 
utvecklingsarbetet skall ligga på de befintliga företagen. Ett inslag i seminariet är att 
arbetsgrupper tillsätts för att arbeta vidare med olika områden. Arbetet följs dock 
inte upp och några mer påtagliga resultat kommer inte ut av arbetsgruppernas 
verksamhet. 
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Under 1990 fortsätter arbetet med stiftelsekoncept och näringslivsprogram. 
Näringslivscentrum saknar under nästan ett års tid en chef och periodvis finns inte 
heller någon på Småföretagarnas kansli. Det löpande arbetet sköts då främst av 
kommunens kanslichef och stiftelsens ordförande. Styrelsen är under en 
ombildning som drar ut på tiden och få personer är involverade. Verksamheten 
innebär framför allt att återigen ge en grund för att konkretisera en strategi för 
näringsutveckling i Östskog. 
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Kapitel 13 Östskog – den andra perioden 
 
 
 
Under 1990 pågår förberedelser för en omstart. De mer direkta aktiviteterna för att 
utveckla det lokala näringslivet går däremot på sparlåga. Främst tre personer som 
funnits med sedan starten, kommunalrådet Holmgren, stiftelsens ordförande 
Sundberg och kommunens kanslichef Blad, är engagerade i arbetet. Stiftelsens 
styrelse fastställer i början av året ett nytt koncept och en ombildning av styrelsen 
påbörjas. Med konceptet som grund söker de medel från flera tilltänkta finansiärer. 
Ansökningarna gäller betydligt större belopp än under föregående period och 
resultaten blir till en början begränsade. Parallellt förhandlar Holmgren med 
länsarbetsnämnden om ett projekt (Lanprojektet) och utfallet blir nu positivt. Det 
kommunala näringslivsprogrammet behandlas första halvåret 1990 i 
kommunfullmäktige. Programförslaget har i princip samma innehåll som det 
dokument som formulerar stiftelsekonceptet och remitteras i maj till politiska 
partier, kommunala nämnder och näringslivets organisationer. När fullmäktige 
antar programmet fastställs att stiftelsen är kommunens näringslivsorgan. Under 
våren 1990 söker styrelsen en näringslivschef och de hittar honom på nära håll. 
Henrik Bergman är nyss inflyttad och nybliven fritids- och kulturchef i kommunen. 
Han börjar som näringslivschef i november och därmed tillkommer en ny 
signifikant aktör. Den andra perioden avslutas när Bergman efter fem år som 
näringslivschef slutar.  

I nästa avsnitt behandlar vi några konsekvenser för Östskog av den 
ekonomiska situationen, lågkonjunktur i kombination med pågående rationa-
liseringar. Vidare berör vi några händelser av betydelse för det lokala 
näringsutvecklingsarbetet. Det andra avsnittet presenterar de i arbetet engagerade 
personerna, sättet att organisera och finansiera arbetet samt de dokument som 
uttrycker intenderade strategier. Dessutom redovisar vi det interna arbetets 
utveckling över tid. Det tredje avsnittet fokuserar de utåtriktade aktiviteter som 
stiftelsen och Näringslivscentrum genomför. Merparten av aktiviteterna bygger på 
samverkan mellan lokala intressenter. I det femte avsnittet behandlas 
omständigheterna kring att Bergman avgår som näringslivschef. Kapitlets epilog 
kommenterar utvecklingen i Östskog under 1990-talets andra hälft. 
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Prolog: Förändringar på scenen  
 
Lågkonjunktur och rationaliseringar 
Huvuddelen av perioden karakteriseras av en lågkonjunktur. I Östskog slår den 
igenom på allvar i arbetslöshetsstatistiken under första kvartalet 1992, då antalet 
arbetslösa nästan fördubblas. Lågkonjunkturen bidrar också till att varslen ökar, 
men dessa, liksom antalet konkurser, är ändå relativt få. Den största konkursen 
berör ett 10-tal anställda och inträffar i en enhet som ingår i en externt styrd 
koncern. Flera lokala statliga enheter, exempelvis polis, kronofogde, lantmäteri, 
skatteförvaltning och Domänverket minskar antalet anställda eller lägger ned 
enheter. Sammantaget hänförs den ökade arbetslösheten inte till något speciellt 
företag utan den hör samman med en allmän strävan hos företagen och de 
offentliga organisationerna att anpassa sig till det ekonomiska läget. Först under 
sista kvartalet 1994 ger den förbättrade konjunkturen och etableringar inom 
tjänstesektorn, som inte minst bland kvinnor, bidrar till en viss nedgång i 
arbetslösheten; fortfarande är den dock betydligt högre än före uppgången 1992. 
Under 1994 ökar också befolkningen något. 

 
Nya företag bidrar till företagsmiljön 
Till de mer uppmärksammade händelserna under perioden hör att två stora 
multinationella tjänsteföretag etablerar sig i kommunen. I bakgrunden finns 
politiska insatser riktade mot tjänsteföretag (se kap). 9. De formella besluten om 
etableringarna i Östskog fattas i oktober respektive december 1992 och beslut om 
en tredje etablering, som avser ett mindre företag med huvudkontor i Stockholm, 
fattas 1994. Enheterna planeras tillsammans ge 80 arbetstillfällen.  

Ett tysk-amerikanskt storföretag, som tillverkar komponenter till bilar och 
redan tidigare har verksamhet i kommunen, beslutar också under 1992 att investera 
i en fast testanläggning i Östskog. Den första investeringen följs av ytterligare 
investeringar i egna anläggningar, och det bedöms att 30-50 personer vintertid, 
under åtminstone en 15-årsperiod, kommer att stationeras i kommunen och 
därmed ge indirekta sysselsättningseffekter. Företaget förväntas också rekrytera 
personal lokalt. Eftersom företagen i branschen, trots kravet på avskildhet, gärna 
lokaliserar sig nära varandra kan satsningen också bidra till att attrahera andra 
biltestföretag. Ytterligare ett av företagen inom biltestverksamheten expanderar 
under 1993-94, och dessutom skriver ett amerikanskt företag som avser att etablera 
sig på den europeiska marknaden kontrakt med en lokal entreprenör. Företaget 
planerar att vintertid ha ett 50-tal personer stationerade i kommunen och att 
anställa lokala testförare.  

Trots lågkonjunkturen förekommer även andra etableringar. Några är 
inriktade på redovisning och rådgivning och förstärker den lokala företagsmiljön 
även om de sysselsättningsmässigt inte betyder så mycket. Ett uttryck för 
expansionen på dataområdet är att antal återförsäljare av datorer på kort tid ökar 
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från en till fem. Den tidigare näringslivschefens företag expanderar till 10-15 
anställda genom att den tidigare affärsidén utvidgas. Ett kvinnoprojekt bidrar till 
att flera kvinnor etablerar företag i Östskog. Den lokala tidning av 
dagstidningskaraktär, med utgivning veckovis, som startar i oktober 1993 bör 
också nämnas, tidigare fanns enbart lokalredaktioner för två länstidningar. 
 
Hot mot Östskogs träindustri 
I augusti 1993 får företrädare för den lokala träindustrin kännedom om 
Assidomäns framtidsplaner. Dessa uppfattas som hotfulla för de lokala sågverken 
och beskrivs som ”rena dödsskallemärket i pannan på dessa”. Upplevelsen av hot 
är inte ny, och redan beslutet om sammanslagningen av Assi och Domänverket 
några år tidigare möttes med farhågor. Staten är genom Domänverket den 
dominerande skogsägaren i kommunen och en viktig råvaruleverantör såväl till de 
lokala sågverken som till andra inlandssågverk och Assis anläggningar vid kusten. I 
högkonjunktur är konkurrensen om råvaran hård och konstruktionen Assidomän, 
parad med den borgerliga regeringens tankar om en börsintroduktion av företaget, 
oroar inlandssågverken. Under hösten inleds därför ett intensivt arbete för att säkra 
framtida råvaruleveranser, eftersom sågverken fruktar att Assidomän inte kommer 
att ta regionalpolitiskt ansvar i råvarufrågor efter den börsintroduktion, som skall 
ske 1994. De planer som presenteras pekar också i denna riktning.  
 
Östskog – en framtidskommun? 
Under senare delen av 1993 skrivs många positiva artiklar om Östskog i 
rikspressen när kommunen utses till årets kulturkommun och Näringslivscentrum, 
i konkurrens med flera storföretag, vinner andra pris i en kultursponsringstävling. 
Priset ges för de lokala företagens stöd till den kommunala musikskolan. 
Tidningarna målar upp en bild av en kommun som satsar på kultur när andra drar 
ner. Kommunens datastrategi och satsningarna på data i skolan uppmärksammas 
också vid flera tillfällen.  

I februari 1994 tillsätter regeringen en kommission för att dra upp riktlinjerna 
för de framtida nationella informationsteknologiska satsningarna. Östskogs 
näringslivschef utses som en av ledamöterna och strax innan valet presenterar 
statsministern kommissionens förslag från en videostudio i Östskog. Bergman blir 
genom uppdraget och publiciteten kring Östskogs datasatsningar en efterfrågad 
föredragshållare och Östskog uppmärksammas i i hela landet. Andra händelser 
bidrar också till att skapa en positiv massmedial bild. En bok om 40 mindre 
svenska orter beskriver Östskog som en ort med goda framtidsutsikter. En tidning 
gör en tio-i-topp lista över kommuner som förväntas ha goda utsikter i IT-
samhället och Östskog rankas som etta. När en ledande affärstidning bedömer 
Sveriges 286 kommuner ur företagens synpunkt placeras Östskog överraskande 
bland de 25 främsta. Händelser med stark symbolisk innebörd uppmärksammas 
dessutom av massmedia när skogsbaserade verksamheter (skogsbruksskolan och 
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Domänverkets kontor) läggs ned och lokalerna nu övertas av företag baserade på 
modern informationsteknologi.  
 
Organisering, intenderad strategi och samarbete 
 
Aktörer, organisering och finansiering 
 
Näringslivschefen blir tidigt en viktig person i utvecklingsarbetet. Kring honom 
organiseras nätverk som består av väl valda lokala och regionala organisationer och 
aktörer. Holmgren lämnar stiftelsen när han avgår som kommunalråd i september 
1993 och Sundberg lämnar redan i slutet av 1991 och de båda ersätts då av andra 
personer. Bland övriga nytillkomna aktörer kan nämnas, Mia Sundberg, som 
anställs för att leda ett kvinnoprojekt och som efterträder Bergman då han i 
november 1995 avgår som näringslivschef. Styrelsens roll förändras till att vara mer 
övergripande och mindre inriktad på det konkreta arbetet. Styrelsen har strategiska 
diskussioner vid några tillfällen och fastställer inledningsvis den grundläggande 
inriktningen samt vissa prioriterade områden, men har i övrigt en relativt passiv 
roll. Under perioden finansieras utvecklingsarbetet i huvudsak genom statliga och 
kommunala medel. 
 
Intressenter och aktörer 
När arbetet 1990 startar på nytt har Näringslivsstiftelsen två stiftare; Östskogs 
kommun och Småföretagarna. Vid flera tillfällen diskuteras stiftelseformen och 
slutsatsen blir varje gång att den fungerar väl utifrån de förutsättningar som råder i 
Östskog. Den ombildning av styrelsen som görs 1990/91 innebär att Holmgren 
fortsätter att representera majoritetsparitet. Den andre politikern representerar 
moderaterna och är anställd inom träindustrin. När Småföretagarna skall utse sina 
representanter ställer sig Kaspersen i spetsen för ett försök att avsätta Sundberg. 
Huvudargumentet är att det har hänt för lite i utvecklingsarbetet. Försöket 
misslyckas dock och Sundberg fortsätter som ordförande i stiftelsen ytterligare en 
tid. Den andre företagarrepresentanten får också förnyat förtroende, men ”åker 
senare ut efter en duell med Kaspersen”. En representant för LO får en plats även 
i denna styrelse; ett argument är hans engagemang i den lokala uppfinnare-
föreningen. När styrelsen diskuterar den sjätte och sjunde medlemmen konstaterar 
LO: s representant att ”halva samhället ej är representerat” och att en kvinna bör 
utses. Senare utses en kvinna, anställd på Utvecklingsfonden, som deltar i ett 
styrelsemöte innan hon ersätts av den man som nu är ansvarig för 
Östskogsärenden. Efter förslag från Bergman blir rektorn för kommunens 
gymnasieskola styrelsens sjunde medlem. Näringslivschefen är föredragande och 
kommunens kanslichef Blad och Småföretagarnas tjänsteman adjungerade. 

I början av 1991 utser Småföretagarna en ny ordförande, Gustav Tall, som tar 
plats i stiftelsens styrelse och ett år senare ersätter Sundberg som ordförande i 
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stiftelsen när denne avgår. Han äger och leder ett av de mindre sågverken och är 
känd som en ”klok och diplomatisk” person. Till Småföretagarnas andra styrelse-
post utses ägaren och företagsledaren i ett verkstadsindustriföretag. När Holmgren 
i september 1993 avgår efterträds han av det nya kommunalrådet Anders Bygdén. 
Bygdén har under närmare 20 år arbetat som förskollärare i Bursele och andra byar 
och var tidigare ordförande i fritidsnämnden. Han beskrivs som ”lätt att få kontakt 
med och att bolla idéer med” och som ”en helt annan person” än sin företrädare. 

Bergman har redan när han anställs mycket gott anseende hos övriga ledande 
personer. Holmgren och Sundberg känner honom sedan hans år på länsstyrelsen 
och vet att han lyckats genomföra krävande projekt tidigare. En del kritiska 
synpunkter på hans begränsade näringslivserfarenhet framförs, samtidigt som han 
framhålls som väl skickad för uppdraget i ett annat och enligt många viktigare 
avseende; sin förmåga att hantera och upprätthålla goda relationer med företrädare 
för länsmyndigheter och kommun.  
 
En nätverksorganisation 
Bergman organiserar arbetet med sig själv som central nod (se fig. 13:1). Han deltar 
i de flesta styrelser och grupper av betydelse för arbetet och bygger på andra sätt 
upp relationer med de fora i vilka han formellt inte ingår. Styrelsen fastställer efter 
diskussioner om den framtida strategiska inriktningen fyra prioriterade områden 
med tillhörande projektgrupper; näringslivschefen ingår i samtliga. För samverkan 
inom träindustrin finns Träutvecklingsbolaget. Näringslivschefen adjungeras först 
till styrelsen men blir senare dess ordförande. I projektgruppen för samverkan med 
den till Östskog omlokaliserade statliga enheten ingår Blad, arbetsförmedlingens 
chef och någon av cheferna för enheten (flera olika personer representerar 
organisationen under perioden). Utbildningsgruppen består av två styrelsemed-
lemmar i stiftelsen, nämligen gymnasieskolans rektor och en företagarrepresentant, 
arbetsförmedlingens chef, Småföretagarnas tjänsteman och en representant för 
Utvecklingsfonden. I Japangruppen deltar företagsledaren i ett företag som 
tillverkar trähus och bankdirektören i den bank som har flest företagskunder lokalt.  

Utvecklingsarbetet finansieras år 1992-1994 i stor utsträckning genom 
Lanprojektet som har sin organisation. Medlen disponeras i princip av Länsarbets-
nämnden med länsarbetsdirektören som beslutande. En särskild referensgrupp 
med företrädare för regionala och lokala organ (länsstyrelse, utvecklingsfond, 
länsarbetsnämnd, arbetsförmedling, Östskogs kommun och Småföretagarna) bildas 
dessutom. Lokala företrädare är tre personer: Tall, Holmgren (ersätts av Bygdén 
1993) och arbetsförmedlingens chef. Den sistnämnde är även fritidspolitiker (s) 
och ordförande i kulturnämnden. Den organisations-lösning som väljs innebär att 
Henrik Bergman på halvtid går in som projektledare och att Näringslivscentrums 
verksamhet tillfälligt får personell förstärkning. Projektet kommer, efter ett års 
försening, igång i december 1991. 

Östskog får som redan framgått en hel del uppmärksamhet kring sina 
datastrategier. Även här har Henrik Bergman en central roll. Redan som kultur- 
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och fritidschef får han i uppgift att i en grupp med Blad som ordförande, 
tillsammans med övriga förvaltningschefer och en facklig representant, utveckla en 
strategi för de kommunala förvaltningarnas datorisering. Bergman ingår också i 
den grupp (med representanter för företagen, gymnasieskolan, kommunen och 
näringslivsstiftelsen) som skall lägga fram ett förslag till kommunstandard för 
datoriseringen. Under 1992 börjar han tillsammans med representanter för skolan 
att utveckla en datastrategi för skolan. Han är vidare adjungerad till  

Småföretagarnas respektive renslaktsbolagets styrelse och han är dessutom 
ordförande i samernas turistorganisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13:1 Utvecklingsarbetets organisering 
 
 

På motsvarande sätt som under föregående period sker en samordning av 
kansliresurserna mellan Stiftelsen och Småföretagarna. Projektledare för flera 
projekt med anknytning till verksamheten finns också i lokalerna och resurserna 
kan därigenom samordnas. De försöker genom att samarbeta utnyttja den totala 
kompetensen på bästa sätt. Under merparten av perioden arbetar tre personer på 
Näringslivscentrum; näringslivschefen, Småföretagarnas tjänsteman och en 
kanslist. Under sex månader 1991 pågår ett projekt inom träindustrin med en 
person anställd. Under 1993/94 förstärks de personella resurserna ytterligare då 
Mia Sundberg anställs för ekonomiska och kamerala uppgifter. Hon är uppvuxen i 
Östskog och har arbetat som kamrer i familjeföretaget (ett av sågverken) och har 
också erfarenhet från revisionsbyrå och länets skatteförvaltning. Hon uppfattas 
som en viktig förstärkning av resurserna och blir även lokal ledare för ett projekt, 
som drivs av Nutek i det regionalpolitiska stödområdet, för att främja kvinnors 
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företagande. Projektets Östskogsdel finansieras av Nutek, Länsstyrelsen, 
Lanprojektet och Näringslivsstiftelsen/kommunen (300 tkr vardera). En 
samarbetspartner är kvinnonätverket NORA. Ett annat projekt med ledaren 
placerad på Näringslivscentrum går ut på att finna nya arbeten för skogs- och 
byggnadsarbetare som förlorat sina arbeten. Det finansieras av arbetsförmedlingen. 
Näringslivscentrums personella resurser kompletteras även genom konsulter.  

Bergman engagerar sig under den aktuella perioden också i några externa 
sammanhang med potentiell betydelse för det lokala utvecklingsarbetet. Han deltar, 
som framgått, i en regeringskommission och dessutom är han ”bollplank” till 
Microsofts ledning i Sverige och medlem i en akademi med syfte att främja 
utvecklingen i den norra regionen.  
 
Verksamhetens finansiering  
När de under 1990 drivande aktörerna Holmgren, Sundberg och Blad 
kommenterar erfarenheterna från den tidigare perioden och hur dessa påverkar 
deras agerande betonar de att det handlar om – ”en ny ansats med stora pengar”. 
Stiftelsens huvudmän får därför ta ställning till ett koncept med betydligt större 
finansieringskrav än tidigare. Resursbehovet under en treårsperiod uppskattas till 
15,6 mnkr och kommunfullmäktige fattar beslut om att bidra med 3 mnkr. 
Holmgren betonar att har man bara ekonomiska medel så kan de omvandlas till 
andra resurser. Förutom till kommunen skickar de ansökningar till en handfull 
andra finansiärer, däribland länsstyrelsen, SIND och de tidigare externa 
finansiärerna. En av sistnämnda erbjuder sig att gå in i något mindre projekt medan 
övriga avslår. Länsstyrelsen och SIND anger principiella skäl; om de går in i en 
kommun vill övriga kommuner ha samma möjlighet.  

Samtidigt förhandlar Holmgren, med bistånd av Sundberg, med 
Länsarbetsnämnden om Lanprojektet. Projekttypen har provats på annat håll i 
länet och anses genom sina ”mjuka” medel ha fungerat väl. Den typen av medel 
kan användas friare och med större lokalt inflytande än vad reglerna för 
traditionella stödformer tillåter. Resultatet av förhandlingarna blir att AMS (3 
mnkr), Länsarbetsnämnden (2 mnkr) och kommunen (0,5 mnkr) tillsammans för 
en treårsperiod satsar 5,5 mnkr. Ytterligare statliga medel (1 mnkr) får stiftelsen del 
av genom ett infrastrukturanslag för att förstärka lokala näringslivskanslier i 
inlandskommuner. På förslag av Bergman föreslår styrelsen i ansökan till 
länsstyrelsen att huvuddelen av medlen används som mjuka medel för 
konsultinsatser. Dessutom vill man satsa på skolans datorisering, lokala 
utbildningar av företagare och EG-utbildning för sex personer vid ett universitet 
(Bergman och två företagare går kursen). 

När Sveriges går med i EU 1995 ökar det lokala intresset för EU-medel och 
samverkansprojekt med andra kommuner. Östskog ingår i Mål-6, ett av EU:s 
regionalpolitiska stödområden, och genom samverkan med andra kommuner ökar 
möjligheterna att få del av dessa medel. Mia Sundbergs kompetens uppfattas av 
flera av de övriga aktörerna som en tillgång när framtida ansökningar om EU-
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medel skall hanteras och hon blir kommunens EU-samordnare. I styrelsen 
kommer frågorna på allvar upp på dagordningen vid ett möte i december 1995.  

 
Intenderad strategi enligt dokument och aktörsutsagor 

 
Den intenderade strategin uttrycks i stiftelsens koncept, kommunens näringslivs-
program och genom de prioriteringar som stiftelsens styrelse gör i början av 
mandatperioden. De dokument som innehåller koncept respektive näringsliv-
sprogram omfattar vardera ett 20-tal sidor. Som tidigare framgått pågår arbetet 
med näringslivsprogram och stiftelsekoncept parallellt, och sedan Olovsson lämnat 
arbetet, med i stor utsträckning samma personer involverade. De båda 
dokumenten har också starka beröringspunkter. Målen är exempelvis i stort sett 
identiska. När vi ber aktörerna uttala sig om innehållet i olika strategidokument är 
det uppenbart att flertalet, även de som deltagit i utformningen av dem, har 
tämligen oklara begrepp om innehållet. 
 
Stiftelsens koncept 
Det dokument som presenterar inriktningen för Stiftelsen Östskogs Näringslivs-
centrum inleds med en presentation av utvecklingsprojektet under 1986-1989. 
Presentationen är baserad på den utvärderingsrapport som skrevs för de externa 
finansiärernas räkning. Därefter följer en allmän bakgrund som behandlar 
strukturomvandlingen i samhället och framför allt i kommuner av Östskogs typ. 
Vissa teman återkommer i framställningen. Ett är ungdomars och kvinnors 
situation. Dokumentet beskriver kommunens näringsliv som dominerat av 
traditionellt manliga områden, och skall bygden överleva måste ungdomar och 
kvinnor förmås att stanna kvar eller, om de lämnar hembygden, senare återvända. 
Skriftens huvudtema är behovet av ekonomiska resurser. De processer som ligger till 
grund för utveckling är, enligt dokumentet, tämligen väl kända och lokala politiker, 
tjänstemän och företagare vet vad som behöver göras. Viktiga produktionsfaktorer 
som arbetskraft, naturresurser, utbyggd infrastruktur och entreprenörsanda finns. 
Det som hindrar utvecklingen är brist på resurser och medel i form av 
utvecklingskapital. Särskilt framhålls behovet av fria resurser för mjuka 
investeringar i exempelvis forskning och utveckling, omstrukturering av branscher 
och marknadsföring. 

Valet av stiftelse som samverkansform har fungerat väl och ifrågasätts inte. 
Av dokumentet framgår att ”huvuddelen av stiftelsens resurser skall satsas på att 
utveckla det redan befintliga näringslivet”. Insatserna skall vara av två slag: 
Stiftelsen skall medverka till att initiera innovationer och till att delfinansiera 
konkreta insatser. De ekonomiska resurser som sätts in ”förväntas lösgöra 
regionalpolitiskt stöd, medel från vattenkraftsutbyggnaderna etc. varigenom en 
kraftig multiplikatoreffekt kan uppnås”. 
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Kommunens näringslivsprogram 
Det kommunala näringslivsprogrammet innehåller förutom mål, medel och 
organisation för näringslivspolitiken, en beskrivning av befolknings- och närings-
livsutvecklingen samt ett avsnitt med rubriken rambetingelser. De rambetingelser 
som näringslivsprogrammet översiktligt behandlar är offentlig service, 
kommunikationer, industrimark, industrilokaler och boende. De övergripande 
målen för näringspolitiken anges med exempelvis följande formuleringar ”värna 
om företagsamheten i kommunen”, ”verka för en positiv utveckling av befintligt 
näringsliv och stimulera till lokalt nyföretagande”, ”förstärka en lokal 
företagskultur genom samverkan. . .”, ”fånga upp nya trender inom tjänstesektorn 
med koppling till lokala tillverkningsföretag, den statliga enheten och 
besöksnäringen”. Några mål har en starkare koppling till kommunens infrastruktur. 
Kommunikationer i vid bemärkelse, kompetensförsörjning i det lokala näringslivet 
och mark- och lokalfrågor betonas. Ett mål är att få ungdomar och framför allt 
kvinnor att vilja stanna eller återvända till bygden. Detta skall åstadkommas genom 
att långsiktig arbeta med att påverka attityder. Flertalet av de uppräknade målen 
syftar till att värna om och utveckla det befintliga lokala näringslivet. Endast ett av 
tio mål handlar om att företagsstrukturen behöver kompletteras och då ”genom 
framtidsinriktade verksamheter inom småindustri och spetsteknik som komple-
ment till de traditionella basnäringarna”. 

Programmet behandlar också hur målen skall nås och vilka verksamheter som 
skall prioriteras. Under rubriken prioriterade områden och med hänvisning till det 
seminarium som tidigare hölls med företagare och politiker räknas ett flertal 
områden upp: Trävaruindustrin, småföretagsamhet, tjänstesektorn (data och 
komponenttillverkning, turism/besöksnäring), jord- och skogsbruk samt 
verkstadsindustri. Näringslivsorganisationen bör besluta om åtgärder och medel 
för att nå målen. Under programarbetet kom förslag till åtgärder som räknas upp; 
t.ex. marknadsföring av kommunen, insatser för att förbättra ”rambetingelserna” 
och en särskild prioritering av verksamheter som samlar ungdom för ny lokal 
självtillit.  
 
Aktörerna om intenderad strategi, koncept och program 
Blad, Holmgren och Sundberg – de tre personer som är mest engagerade när 
stiftelsekonceptet och näringslivsprogrammet färdigställs – betonar alla att det i 
grunden har samma inriktning som det tidigare stiftelsekonceptet, men att det nu 
gäller en betydligt större ekonomisk ram. När Holmgren kommenterar de mindre 
skillnader som ändå finns pekar han på den utvecklade bakgrundsbeskrivningen 
och att utbildningens betydelse är tydligare. Han anser också att relationen mellan 
stiftelsen och kommunen blir tydligare när det fastställs att stiftelsen är 
kommunens näringslivsorgan. Fler aktörer fick också möjlighet att påverka 
programmet. Alla delar dock inte uppfattningen att det nya konceptet har samma 
inriktning som det tidigare. Olovsson, den tidigare näringslivschefen karakteriserar 
det nya konceptet som ett koncept för en byråkratisk organisation.  
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Vid den första intervjun med den nye näringslivschefen är han, med 
hänvisning till att styrelsediskussioner pågår och att han nyss tillträtt, återhållsam i 
sina uttalanden om den strategiska inriktningen. Hans beskrivning av Östskogs 
problem och möjligheter överensstämmer i sina huvuddrag med den karakteristik 
som gjordes i kapitel 12. Situationen bedöms vara ”bekymmersam inför framtiden 
om det fortsätter precis som nu. Det måste hända saker och ske förändringar”. 
Samtidigt finns det en positiv anda i samhället som innebär att ”man vill något” 
och han återkommer flera gånger till Östskog som en positiv livsmiljö – ”ett 
samhälle som för sin storlek är ovanligt komplett”. Detta gäller i hög grad den 
utvecklade kultur- och fritidsverksamheten som är viktig för att locka personer 
som ”har kreativt tänkande” till Östskog. Han utgår ifrån att hans arbete kommer 
att bestå av två delar som båda är lika viktiga dels den kundstyrda verksamheten, 
dels den mer framåtriktade och offensiva. Ett par frågor, hans egna käpphästar 
utbildnings- och datafrågor, bedömer han få ökad betydelse. Övriga aktörer är 
medvetna om att utbildningsfrågorna försummades under förra perioden och han 
är övertygad om att skolan, genom att börja profilera sig och tänka mer 
regionalpolitiskt, kan bidra i utvecklingsarbetet. 
 
Styrelsens prioriteringar 
Vid nystarten av utvecklingsarbetet diskuterar den nya styrelsen (två av 
medlemmarna är ännu inte utsedda) och den nye näringslivschefen den framtida 
strategin och vilka prioriteringar som skall göras. Den grundläggande strategin, 
enligt de diskussioner som förs, inriktas på att utveckla det befintliga näringslivet. 
Arbetet i stiftelsen innebär dels kundstyrd verksamhet, dels mer framtidsinriktad 
offensiv verksamhet som styrelsen konkretiserar i form av fyra prioriterade 
områden: 1) Utbildningsinsatser för företagen. 2) Samverkan mellan den statliga 
enheten och de lokala företagen. 3) Samverkan mellan träföretagen. 4) 
Exportsatsning på Japan. Styrelseprotokollet betonar vikten av att hålla en låg 
profil utåt och att inte ”blåsa upp” förväntningarna – ”så kallade spektakulära 
projekt skall läggas på is.” 

Den strategiska inriktningen som den speglas i dokument och 
styrelseprioriteringar i periodens inledning sammanfattar vi i nedanstående tre 
punkter: 
 

1. En kraftig markering av en inriktning mot befintligt lokalt näringsliv och 
olika former av samverkan 

2. Finansieringsaktiviteter för att få större ekonomiska resurser.  
3. Vid sidan av det kundstyrda arbetet prioriteras följande fyra områden: 

Utbildning, samverkan mellan den statliga enheten och de lokala 
företagen, samverkan mellan träindustriföretagen och export till Japan. 
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Det interna arbetet 
 

Fortsättningsvis ger vi en karakteristik och kronologisk redovisning av arbetet som 
i huvudsak baseras på de engagerade personernas reflexioner och utsagor.  
 
Styrelsearbetet 
Jämfört med den tidigare perioden sammanträder styrelsen inte lika ofta, och den 
är inte heller engagerad i det konkreta arbetet – detta sköter näringslivschefen. 
Liksom sin företrädare skriver Bergman regelbundet om sitt arbete, dock för en 
mer begränsad krets. Ett personligt utformat veckobrev informerar om den del av 
arbetet som inte kräver sekretess. Veckobrevet är uppskattat av de tre personer, 
Holmgren (senare Bygdén), Sundberg (senare Tall) och Blad, som får del av det. 
Mellan kommunalråd, styrelseordförande och näringslivschef förekommer relativt 
ofta kontakter i olika frågor. Kommunalrådet uttrycker det som att han och 
styrelseordföranden ställer upp ”när Henrik tycker att han behöver någon stöttning 
och utifrån våra respektive kompetenser”. Övriga styrelseledamöter informeras i 
samband med de styrelsemöten som hålls varannan till var tredje månad. 

När de som deltar i styrelsemötena karakteriserar arbetet finns en 
samstämmighet om att de viktiga diskussionerna är de som tidigt förs om den 
allmänna inriktningen. Styrelsearbetet är väl förberett och strukturerat. Bergman 
rapporterar om aktuella projekt och pågående arbete och är också noga med att 
diskutera sina erbjudanden om uppdrag med styrelsen innan han accepterar dem. 
En av de nytillträdda styrelseledamöterna uttrycker sin förvåning över att 
motsättningarna är så små och stämningen tämligen uppsluppen. Någon annan 
menar att diskussionerna är stillsamma och att de flesta inte tillför så mycket – 
”inga upphetsande diskussioner utan Henrik drar vad som har varit och, ärligt sagt, 
dom flesta nickar väl till så där”. Att flera ledande personer lämnar arbetet och 
ersätts av andra påverkar bara marginellt arbetet och styrelsearbetet anses fungera 
tämligen väl. 

Från det kvinnliga nätverket NORA kommer regelbundet olika propåer till 
styrelsen. De söker medel till olika aktiviteter, vill ”komma in under samma tak”, 
begär en styrelsepost och inbjuder stiftelsens styrelse till ett medlemsmöte. 
Stiftelsen svarar att det inte finns utrymme för kvinnoorganisationen i huset, de 
sökta medlen beviljas och NORA:s styrelse inbjuds till ett av stiftelsens 
styrelsemöten. Kraven på en styrelsepost tillgodoses 1995.  
 
Den nye näringslivschefens första år 
Henrik Bergman uttrycker efter ett år en viss förvåning över att han ges så fria 
händer i arbetet. Han hade förväntat sig att styrelsen skulle ha en ”tyngre roll” och 
att styrelsen, även om grundinriktningen är fastställd, skulle gå in och ”korrigera 
kursen” ibland, men tolkar det som att de förmodligen är ganska nöjda, även om 
det ibland går för lätt att få det som han vill. 
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När även gymnasieskolans rektor och kvinnan från Utvecklingsfonden tagit 
plats i styrelsen, diskuterar de åter strategin. Slutsatsen blir att inriktningen inte 
skall förändras. Möjligheterna att få företag från annat håll att etablera sig i 
Östskog tas dock upp till diskussion. Både Holmgren och Bergman är tveksamma 
till ”företagsraggning”. Holmgren framhåller att man inte bör ge företag extra 
förmåner även om det undantagsvis förekommit även i Östskog. Bergman menar å 
ena sidan att den valda inriktningen innebär att man skall satsa på att utveckla 
befintliga företag och att det också är bättre att koncentrera arbetet för att få tid att 
nå resultat med det man håller på med. Å andra sidan kan de inte gärna säga nej till 
någon som vill komma och de bör förmodligen gå ut tydligare och tala om 
Östskogs möjligheter. Grundreceptet för lyckade etableringar är att de skall vara 
rationella i ett längre perspektiv och inte bara bygga på bidrag. Han funderar på hur 
man skall argumentera för att nå de seriösa och bra företagen och undvika 
lycksökarna. Den lokala företagstraditionen som han uppfattar som förhållandevis 
stark och stiftelsen som ett intressant sätt att hantera näringslivsfrågor intresserar, 
enligt hans erfarenhet, företagare. Sättet att arbeta med datafrågor bör också lyftas 
fram. Möjligheterna att få ekonomiska bidrag bör däremot tonas ned och nämnas i 
en bisats. 
 
Den strategiska inriktningen på väg att förändras? 
Under de följande åren inträffar händelser som öppnar möjligheter att få 
storföretag att etablera enheter i Östskog. En stor del av insatserna under 1992 och 
1993 ägnas åt arbete med externa lokaliseringar. Den strategiska inriktningen tycks 
vara under förändring och detsamma gäller uppfattningen om de lokala 
utvecklingsmöjligheterna. När Bergman formulerar sina nya insikter jämför han 
med den syn han tidigare uttryckte: 
 
Jag tror att jag sa då vi träffades att det viktiga var att satsa på dom naturliga resurser som 
finns här i form av företag och naturtillgångar osv. Visst sa jag det? Att man lurar sig själv 
om man tror att det ska komma resurser utifrån. Där har det successivt vuxit fram en insikt 
om att det räcker inte, utan vi måste också få saker att hända utifrån. . . . Ja där har jag fått 
omvärdera. (Augusti, 1993) 
 

Satsningar på lokala företag kan inte kompensera den snabba avveckling av 
arbetstillfällen som pågår. Han drar slutsatsen att de bör fortsätta att både försöka 
attrahera externa etablerare och att bidra till lokala företags utveckling. Han har 
dessutom upptäckt ett starkt samband mellan de nya etableringarna och 
utvecklingsviljan hos de befintliga företagen. 

I december 1992 utvärderas de första två åren. Förutom tidigare fastställda 
områden tas nu även biltestverksamheten upp. Styrelsen beslutar i enighet att 
behålla den valda inriktningen i det fortsatta arbetet samt att tillföra ytterligare ett 
område; datafrågor. De som är engagerade i arbetet har genom de externa 
etableringarna fått konkreta och påtagliga resultat att peka på och upplever att det 
finns en stor tillfredsställelse med det i samhället. De externa etableringarna har 
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stärkt Bergman i uppfattningen om hur oerhört viktigt det är att kommunen har en 
stark ekonomi, är välskött och fungerar på ett modernt sätt. Det första ett av 
storföretagen frågade om var kommunens bokslut. Han framhåller också den 
tacksamhet han möter i sitt arbete. 
 
Aktörernas syn på organisering och arbetssätt 
Sättet att organisera verksamheten i stiftelsen – ”avpolitiserat, att företagare och 
politiker möts och att företagarna har en viktig roll” – fungerar enligt Bergmans 
bedömning väl. Det leder till man lär sig på ömse håll och bättre förstår varandras 
villkor. Tall, stiftelsens ordförande, uttrycker en liknande ståndpunkt. Bergman tror 
inte på en stor näringslivsorganisation också därför att han personligen uppskattar 
att arbeta i en liten, flexibel organisation där han kan delta i det operativa arbetet. 
Han vill inte att organisationen skall växa. Uppgiften är krävande och efter knappt 
tre år reflekterar han över om han snart är förbrukad och att personer med nya 
idéer och drivkrafter därför borde komma in.  

Bergmans sätt att organisera sitt arbete, ”han håller det i fasta tyglar och gör 
gärna det mesta själv”, har stöd av övriga ledande personer även om det från både 
lokala aktörer och en representant för ett av tjänsteföretagen förekommer viss 
kritik för slutenhet och bristande information. De som har mer insyn i 
verksamheten refererar till sekretesskrav från företagen och till att det skulle kunna 
äventyra hela processen om det för tidigt läcker ut information om planerade 
externa etableringar. Holmgren jämför med sig själv och menar att det sättet att 
arbeta har både positiva och negativa sidor. De sistnämnda handlar om att för få 
personer blir inblandade. Bergman är inte förvånad över att den typen av kritik 
förekommer och menar att det är för att motverka detta som han är så noga med 
att informera de politiska partierna och att också informera andra om det han anser 
sig kunna informera om. Han anser också, delvis med hänvisning till 
erfarenheterna från första perioden, att man skall vara försiktig med att gå ut med 
löften om vad som kommer att ske. Näringsutveckling är en långsiktig, 
tidskrävande process och det förstår folk i gemen inte riktigt. Risken med att gå ut 
för tidigt är att det skapar frustration och besvikelse som slår tillbaka och ger en 
negativ klang åt arbetet. I stället har han som princip att hålla en låg profil och 
vänta tills det faktiskt händer något. 

Under hösten 1993 kräver sågverkens råvaruproblem stora arbetsinsatser 
både av näringslivschefen och av andra företrädare för lokala intressen. Bergman är 
ändå i grunden positiv när han talar om situationen i Östskog och om att ”man är 
inne på någorlunda rätt spår”. Även om han är väl medveten om att det finns 
problem uppmärksammar han dessutom mycket hellre möjligheterna. 
 
Den strategiska riktningen accepteras och fastställs  
År 1994 uppfattas av de ledande aktörerna som ett mycket intensivt år. Inte minst 
den massmediala uppmärksamheten bidrar till detta. Några mer framtidsinriktade 
diskussioner hinns inte med i stiftelsens styrelse; dessutom skall en ny styrelse utses 
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1995 och man avvaktar därför. Bygdén, som nu är inne på sitt andra år som 
kommunalråd, beskriver en näringsutvecklingsstrategi som består av två delar; dels 
en allmän kommunal långsiktig del, dels stiftelsens strategi. Den förstnämnda 
handlar främst om att hålla låg kommunalskatt; ett kulturutbud som gör att 
människor känner sig hemma och stannar; en modern gymnasieskola och goda 
kommunikationer och att IT-frågan är en stor framtidsfråga. Den sistnämnda 
delen, stiftelsens strategi, går ut på att 
 
. . . slå vakt om våra grundförutsättningar skogen – virkesleveranser. Det är basen – det är 
bara så. Sen – en strategi tror jag är att öka samverkan och förståelsen mellan olika aktörer i 
samhället och då bygga upp Gnosjöanda – dit kan vi kanske inte komma – men kunskap 
om fördelarna hos övrig lokal företagsamhet så att vi lär oss titta om vi har det hemma 
först. (1994) 
 

De ledande aktörerna menar att den riktning som utvecklingsarbetet har, i 
stort sett har stöd i samhället och att de ställer upp bakom sin näringslivschef. 
Politiskt är det allmän uppslutning och de flesta andra är också positiva. Den tyngd 
som arbetet med IT-frågor och externa etablerare får leder dock till vissa 
reaktioner från befintliga småföretag som känner sig försummade och även 
näringslivsverksamheten i byarna anses komma i skymundan. Tall bemöter 
kritiken; att utveckla näringslivet i en inlandskommun är ingen lätt uppgift, 
näringslivschefens tid är begränsad och befintliga företag har även andra 
möjligheter att få hjälp. Under 1994 startar ett landsbygdsprojekt som drivs från 
”kommunhuset”; Bygdén har ett särskilt engagemang i byarnas utveckling och ”bra 
hand med ungdomar och byagrupper” och näringslivschefen har fullt upp med 
andra frågor. 

Intensiteten i massmedias bevakning av Östskog kulminerar under 1994. Till 
detta bidrar inte minst Bergmans plats i kommissionen. Många, både företag och 
journalister, hör av sig till kommunalrådet och näringslivschefen. Varje vecka 
ringer någon journalist till Bergman för att diskutera informationsteknik och 
samhällsutveckling. Efterfrågan på honom som föredragshållare ökar och han 
använder insparade semesterdagar för att kunna fara ut till landets kommuner och 
tala om utvecklingen. Både kommunalrådet och stiftelsens ordförande uppfattar 
omvärldens fokusering på IT-frågor, Bergman och Östskog som i huvudsak 
positiv. Tall har också börjat fundera över vad som skulle hända om Bergman 
slutar. Från företagsvärlden känner han till problemet med att en nyckelperson 
med stort och viktigt nätverk slutar. Han har ingen direkt uppfattning om hur det 
skall hanteras och kanske är det ofrånkomligt, men menar att de borde börja belysa 
frågan. Kommunalrådet menar att näringslivschefens tidigare karriär visar att han 
inte brukar stanna så länge, men slutar han så får man anställa en ny person. 

I mars 1995, inledningen av styrelsens nya mandatperiod och den månad som 
blir Bergmans sista som näringslivschef på heltid, gör han en uppföljning av 
verksamheten i styrelsen och en diskussion påbörjas om den framtida inriktningen. 
Han konstaterar att IT tillkommit och blivit en av de bärande verksamheterna och 
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föreslår också att Japanprojektet avvecklas och ersätts med projektet kvinnors 
företagande. Även byautvecklingsfrågorna diskuteras. Kommunen föreslår att 
Bergman skall fungera som kontaktperson även för dessa och styrelsen konstaterar 
att det ligger inom ramen för näringslivschefens arbete om det gäller rena 
näringslivsfrågor.  

Efter mötet skickas styrelsens förslag till verksamhetsplan på remiss till 
kommunstyrelsen, Småföretagarna, köpmannaföreningen, det kvinnliga nätverket, 
arbetsförmedlingen och byautvecklingsgrupperna. Förslaget innebär i princip en 
kodifiering av den verksamhet som pågår och består av en sida med nedanstående 
huvudpunkter samt kommentarer till dem.  

• Kundstyrd verksamhet  
• Skapa kontaktnät inom och utom kommunen 
• Prioriterade områden: Såg- och träutvecklingsverksamheten, 

biltestverksamheten, utbildning av företagare, satsningar på 
informationsteknologi och att intressera företag på andra orter att etablera 
verksamhet i Östskog. 

• Projekt: Samverkan mellan den statliga enheten och lokala näringslivet, 
satsningar på kvinnors företagande, Träutvecklingsbolaget.  

 
Remissvaren föranleder endast marginella ändringar i förslaget, exempelvis beslutar 
styrelsen att satsningarna på informationsteknologi skall specificeras. 
 
Aktiviteter 
 
Avsnittets fokus är på de utåtriktade aktiviteter som stiftelsen och Näringslivs-
centrum genomför under perioden. Vi inleder med det kundstyrda arbete och de 
satsningar på att utbilda lokala företagare och deras anställda som påbörjas. Den 
tredje delen handlar om samverkansaktiviteter inom träindustrin. Lokala 
samverkansprojekt – dels mellan lokala företag och den statliga enhet som 
lokaliserades till Östskog i slutet av 1970-talet, dels inom rennäringen – är temat 
även för de båda följande delarna. Avsnittets sjätte del beskriver ett försök att bistå 
några Östskogsföretag i deras export till Japan. Den sjunde delen handlar om 
arbetet med att utveckla IT- och datastrategier. Aktiviteterna för att få externa 
företag att etablera enheter i Östskog beskrivs i den åttonde delen. En redogörelse 
för de informationsaktiviteter som legitimerar och marknadsför utvecklingsarbetet 
lokalt och i omvärlden avslutar avsnittet.  

 
Kundstyrt arbete 

 
De kundstyrda aktiviteterna initieras vanligen när företagsledare i befintliga företag 
eller potentiella företagare tar kontakt med Näringslivscentrum. Vissa aktiviteter 
avser utvecklingsfrågor i befintliga företag medan andra rör nyetableringar. 
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Förutom Bergman deltar Småföretagarnas tjänsteman och senare även Mia 
Sundberg i arbetet. De fungerar som samtalspartners och rådgivare, hjälper till att 
lotsa uppfinningar och patent vidare och bidrar till att upprätta budgetar, kalkyler 
och ansökningar till myndigheter. Näringslivschefen håller löpande kontakt med 
handläggare hos olika myndigheter under ärendenas behandling. Några av de 
projekt som Näringslivscentrum arbetar med resulterar i nya företag eller 
expansion i befintliga företag. Andra projekt stannar upp eller avslutas. Exempel på 
det förstnämnda är ett elektronikföretag som ”steg upp ur källaren” och en 
etablering med inriktning på försäljning av viltkött och bär. Ett 
stenbrytningsprojekt stannar upp efter provbrytning och utbildningsinsatser; enligt 
Bergman beror det på osäkerhet om stenkvaliteten och verksamhetens stora 
kapitalkrav. De båda sistnämnda projekten påbörjades föregående period. 

Bergmans direkta erfarenheter av företagande är begränsade och en viktig 
samtalspartner blir därför den tidigare nämnde bankdirektören som har lång 
erfarenhet av näringslivsfrågor och god kännedom om lokala förhållanden. Under 
Bergmans första år inträffar exempelvis en konkurs som berör ett 10-tal anställda. 
Han vet inte mycket om konkurser, men skaffar sig kunskap genom 
bankdirektören och genom att delta i konkurs- och rekonstruktionsprocessen. 
Konkursen föranleds av problem i andra delar av koncernen och rekonstruktionen 
resulterar i att den lokale platschefen går in som VD och ägare till 
Östskogsenheten. Kommunens industrihusbolag bidrar genom att köpa företagets 
industrifastighet och sedan hyra ut den till företaget. Rekonstruktionen blir lyckad 
och en nye företagsledaren är nöjd. Företaget kan utvecklas vidare och Bergman 
menar att exemplet kan få stor betydelse för hur deras arbete uppfattas av 
företagarna. Han vill nämligen uppfattas som företagarnas förlängda arm gentemot 
kommunala och andra myndigheter och inte som myndighetsrepresentant. 
Ytterligare några konkurser, de flesta av mindre omfattning, är aktuella; i några fall 
rekonstrueras företagen, i de övriga upphör verksamheten.  

Efter det första året konstaterar Bergman att Näringslivscentrum under året 
medverkade i 8 nyetableringar och Lanprojektets start förbättrar ytterligare 
möjligheterna. Projektets slutredovisning ger en uppfattning om verksamheten vid 
Näringslivscentrum eftersom ingen åtskillnad görs mellan vad som åstadkommits 
under projektets tre år och den ordinarie verksamheten. Totalt har stöd beviljats till 
ett 30-tal företag. Flertalet fall handlar om mindre insatser; stimulansbidrag till 
företag med utvecklingsidéer eller till nystartade företag för exempelvis marknads-
föring. I enstaka fall får företag med problem stöd. Slutrapporten uppskattar de 
nytillkomna arbetstillfällena till ett hundratal och de befintliga arbetstillfällen som 
räddats till ett halvt dussin. Även i projektet för att främja kvinnors företagande är 
rådgivning till blivande och befintliga företag en central aktivitet och enligt 
slutrapporten startas 27 företag 1994-1996. 
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Utbildningar för företag 
 

Under den andra perioden gör stiftelsen en satsning på utbildning i befintliga 
företag. Flera ledande personer framhåller utbildningsfrågornas betydelse och anser 
att de försummats. De båda kommunalråden, Holmgren tidigare 
skolstyrelseordförande, och läraren Bygdén talar ofta om utbildningssatsningars 
betydelse och också Bergman ger skolan en central roll i den lokala utvecklingen. I 
både stiftelsekoncept och näringslivsprogram finns formuleringar om att 
näringslivets kompetenskrav starkare skall få påverka skolsystemet. 

Redan under 1990 erbjuder Näringslivscentrum en första kurs riktad till 
företagen (Ekoplan). Den är, enligt Bergman, tänkt att öppna deltagarnas ögon för 
behovet av vidareutveckling. Kursen blir fulltecknad och näringslivschefens 
uppfattar att många insåg de möjligheter som datastöd ger. Stiftelsen projektan-
ställer 1991 en person som kartlägger utbildningsbehovet genom besök hos alla 
företag med mer än två anställda. Den visar att många företag tycker sig ha störst 
behov av grundläggande redovisning. Ett annat behov är ökad kunskap om 
datoranvändning och marknadsföring. I slutet av 1991 ordnas en utbildningshelg 
om styrelsearbete, som samlar ca, 25 deltagare, och blir mycket lyckad. Den följs 
upp med ett par träffar på liknande teman. Exempel på andra utbildningsaktiviteter 
under perioden är kurser i grundläggande redovisning, starta eget kurser, 
småföretagarskola och temakvällar om skatter och försäkringar. En del av 
aktiviteterna i projektet för att främja kvinnors företagande består också av 
utbildningsinsatser i form av seminarier och företagarskolor riktade till kvinnor. 

Efter en tid konstaterar aktörerna att det är svårare än förväntat att intressera 
företagen för utbildning. Det gäller särskilt mer omfattande utbildningar. När 
gymnasieskolans rektor kommenterar de första två åren menar han att de ”började 
stort med att fylla ut varje ledig stund”. Tall förklarar svårigheterna med 
lågkonjunkturen; den gör att företagen har ännu mindre tid att ägna sig åt 
utbildning eftersom det krävs mer arbete för att företaget skall överleva. Det 
handlar om att hitta en form som passar företagarna och korta utbildningar är då 
att föredra. Näringslivschefens behov av engagemang i kursutbudet minskar under 
perioden och han prioriterar andra uppgifter. Utbildningsfrågorna drivs nu av 
Småföretagarnas tjänsteman och gymnasieskolans rektor. Östskogs 
gymnasieorganisation skiljer sig från den traditionella; genom att distansutbildning 
tillsammans med högskol- och uppdragsutbildning för företag ingår. Rektorn 
menar att gymnasieskolan bör uppfattas som ett tjänsteföretag som säljer och 
köper utbildning. Den är därför medlem i Småföretagarna och rektorn är 
utbildningsansvarig i Småföretagarna.  

 
Samverkan inom träindustrin 

 
Även denna period prioriterar stiftelsen samverkan inom träindustrin. 
Lågkonjunktur råder och det antas underlätta de samarbetsförsök som pågår inom 
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Träutvecklingsbolaget. I styrelsen ingår samtliga företagsledare och Henrik 
Bergman adjungeras till styrelsen. Ett av de större sågverken ingår sedan 1989 i en 
större koncern ägd av externa intressenter och de övriga företagarna menar att det 
försvårar samarbetet. Det förekommer diskussioner om att utesluta företaget, men 
den nye ägarens starka ställning i regionen bidrar till att man avstår. 
 
Olika samverkansområden prövas 
I början av perioden diskuterar bolagets styrelse samordning vid upphandling av 
transporttjänster och samverkan på vissa marknader och en person projektanställs 
för att arbeta med detta. Han kontaktar intressenter på den tyska marknaden och 
vissa leveranser genomförs, men sedan avstannar arbetet. På transportsidan är 
arbetet mer framgångsrikt; genom samordnade förhandlingar med transportörerna 
uppnås lägre priser. Styrelsen diskuterar efter projekttidens utgång vad som 
uppnåtts och beslutar att fortsättningsvis inte ha någon anställd för samverkan. 
Bergman tolkar det som att man förmodligen tagit ett för stort steg. Sundberg, den 
tidigare ägaren till det nu externt ägda sågverket, arbetar fortfarande kvar och 
representerar de nya ägarna i bolaget. Han är positiv till vad de uppnått på 
transportsidan samtidigt som han uttrycker tveksamhet inför samverkans-
möjligheterna. 

Vid bolagets årsstämma i mars 1992 skall ny ordförande väljas. Holmgren 
som blev styrelseordförande när bolaget bildades avgick efter drygt två år; då han 
ansåg att det gick för långsamt framåt i arbetet. Han efterträddes av 
företagsledaren i ett av sågverken, men helst vill man ha någon utomstående som 
ordförande. Bergman tillfrågas och efter en styrelsediskussion tillsammans med en 
konsult om bolagets framtid tackar han jag. De kommer överens om att fortsätta 
att samarbeta dels vid en del inköp (dock inte av råvara), dels genom att informera 
varandra om den aktuella lagersituationen för att därigenom öka leveransförmågan 
i gruppen. Det konkreta arbetet inom bolaget inriktas därefter mot gemensam 
upphandling av förbrukningsvaror. De lämnar också ett av de syften som fanns 
vid bildandet – att bereda marken för en omstrukturering av den lokala 
sågverksnäringen. Utgångspunkten är att den rådande lokala strukturen kommer 
att fortleva. Bergman betonar samverkansprocessens sociala karaktär och menar 
att de trots allt gör framsteg. 

Även satsningen på export till Japan görs framför allt med tanke på 
träindustrin. Det externt ägda sågverket vill dock inte vara med i det samarbetet. 
Under 1993 börjar de arbeta för att kunna avsätta en del av sågverkens 
biprodukter till bränsle. De diskuterar med kommunen en satsning på en 
bränsleanläggning. I början av augusti 1993 uttrycker Bergman en viss besvikelse; 
även om samverkansförsöken fortsätter går det trögt på grund av tidigare och 
fortfarande underliggande motsättningar. 
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Hotet mot råvaruförsörjningen 
Under senare delen av augusti 1993 blir Assidomäns planer kända och återigen 
framstår råvaruförsörjningen som det utan jämförelse största hotet mot 
sågverkens framtid. Utvecklingsbolaget, med Bergman som ordförande, blir en 
naturlig plattform för förhandlingar och uppvaktningar. Nu finns dessutom en 
gemensam motståndare som underlättar samarbetet. Det är bråttom eftersom de 
bedömer att ett börsnoterat Assidomän minskar möjligheterna att påverka 
bolagets agerande. Ett intensivt arbete påbörjas. Parallellt arbetar kommunalrådet 
och andra med målet att säkra industrins råvaruförsörjning.  

Bergman och företrädare för sågverken uppvaktar under hösten den 
borgerlige näringsministern och presenterar också sin syn på saken för 
näringsutskottet. Huvudbudskapet är att den monopolsituation som uppstår 
kommer att leda till en utsvältning av köpsågverken i inlandet. Det huvudalternativ 
till lösning som de föreslår är att Domän AB skall skiljas från sågverkshanteringen 
så att garantier skapas för att Domäns egna sågverk får konkurrera om råvaran på 
lika villkor som köpsågverken. Som ett andra alternativ föreslår de någon form av 
avtal mellan staten och Domän AB för att garantera råvara från området för de 
lokala sågverkens behov. 

De diskuterar också med företrädare för Domän. Den slutsats som de nu drar 
är att koncernens planerar med ett fågelperspektiv utan hänsyn till hur det påverkar 
lokalt. Bergman menar att de har väldigt starka argument från lokalt håll och att de 
fick gehör för dessa exempelvis i näringsutskottet, men samtidigt befarar han att 
det inte räcker. Möten och diskussioner mellan sågverken och Assidomän pågår 
fram till september 1994. Näringsministern utser sin statssekreterare som medlare 
men det leder inte till några konkreta resultat. Bergman sammanfattar läget ”man 
talar lite vackert om att man skall ställa upp, men när det kommer till handling 
händer ingenting”. Från lokalt håll är de försiktiga med att gå ut i massmedia och 
det är först under valrörelsen som den offentliga debatten tar fart. Den moderate 
näringsministern förser med bränsle till debatten när han felaktigt påstår att 
inlandssågverken är dåliga betalare. 

Förhoppningar finns om att den nya regeringen skall agera på annat sätt. En 
av de nya ministrarna är väl insatt i frågan och lokala företrädare kontaktar honom. 
Samtidigt tvivlar aktörerna i Östskog på att politikerna verkligen kommer att agera 
eftersom sysselsättningen vid kusten kan komma att ställas mot sysselsättningen i 
inlandet. Tall sammanfattar situationen som att de i princip inte uppnått något 
även om de verkligen har försökt. 

Företrädare för sågverksindustrin börjar tala om att ta till mer drastiska 
åtgärder och gå ut mer kraftfullt i massmedia. Dittills har de varit ganska försiktiga 
– delvis av rädsla för att den som misshagar Assidomän kan drabbas av repressalier 
vid nästa förhandling om virkesleveranser. Det uttrycks som att ”det är tyst i 
Sågverkssverige idag”. Rikstidningarna behandlar i november 1994 sågverkens 
råvaruförsörjningsproblem bland annat i en artikel i halvsidesformat under 
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rubriken: ”Timmerimport i norr. Sågverken i inlandet svälts ut av Assidomän.” Där 
beskrivs hur timmerbilar på väg mot kusten möter timmerbilar från Ryssland och 
Finland på väg till de lokala sågverken och ortsbornas vrede och hot om drastiska 
åtgärder som vägspärrar för timmerbilar. När Assidomäns representant uttalar sig i 
samma artikel menar han att sågverken måste ändra strategi eftersom de inte kan få 
samma volymer från företaget som tidigare. ”Vi har ett uppdrag från staten och 
måste tänka på det egna bolaget i första hand. Stora investeringar har gjorts. . .”. 

Som en sista möjlighet begär kommunen att Konkurrensverket prövar frågan 
om Assidomäns leveransbegränsningar är att anse som missbruk av dominerande 
ställning. Konkurrensverket konstaterar våren 1995 i sitt beslut att det visserligen 
handlar om en leveransminskning med över hälften i förhållande till tidigare andel 
av leveranserna, men att Assidomän inte är den enda leverantören. Även om 
neddragningarna blir kännbara för köpsågverken anses det inte utgöra missbruk av 
dominerande ställning i konkurrenslagens mening. Konkurrensverket anför 
dessutom att om leveranserna i framtiden begränsas i större omfattning eller om 
köpsågverkens möjligheter att köpa sågtimmer från andra leverantörer i området 
kraftigt skulle försämras kan också den konkurrensrättsliga bedömningen 
förändras. I Östskog tolkar sågverksägarna Konkurrensverkets besked som att 
man ändå fått en viss garanti för fortsatta leveranser och att man i och med detta 
drivit frågan så långt som det är möjligt. Vid denna tidpunkt är dessutom 
tillgången på timmer relativt god och problemet därmed inte lika akut. 
 
Samverkan mellan de lokala företagen och den statliga enheten 
 
Förhoppningarna om den statliga lokaliseringens effekter på det lokala näringslivet 
visade sig överdrivna; ytterst få lokala företag upprättar exempelvis direkta 
affärsförbindelser med organisationen. I början av 90-talet bedöms möjligheterna 
vara mer gynnsamma. Det kärvare ekonomiska läget för offentliga organisationer 
medför besparingskrav och ökad decentralisering och det centraliserade 
upphandlingssystemet luckras upp. Från Näringslivscentrums sida inleder de med 
att ta fram ett produkt- och företagsregister som diskussionsunderlag. Under 
projektgruppens första möte upplever Bergman att arbetet går ”lite trögt”, men så 
småningom, särskilt sedan den statliga enheten bytt representant i gruppen, lossnar 
det. Den nye representanten visar stort personligt intresse och har mer tid för 
arbetet. Ett mål är att genom samverkan mellan lokala företag och den statliga 
enheten ta fram nya produkter som kan spara pengar åt enheten.  

Efter knappt ett år har flera lokala företag påbörjat samarbete. Enheten 
finansierar en del av respektive företags utvecklingskostnader samtidigt som 
företagen får behålla rättigheterna till produkterna. Produktidéerna kommer från 
olika håll. Ibland uppstår de inom den statliga enheten, vissa tjänstemän är mycket 
engagerade i arbetet. Det förekommer också att företag som vill ha produkter 
testade tar initiativet. Från början har de inga särskilda medel för samarbetet men 
via Lanprojektet ställs 300 tkr till arbetsgruppens förfogande. Tanken är att 
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pengarna skall underlätta omhändertagandet av de idéer som kommer fram genom 
att ge möjligheter att exempelvis ta fram prototyper. I slutet av 1994 finns 10 
produkter i produktion och en fyrfärgskatalog över produkterna framställs och 
distribueras till alla liknande enheter i Sverige. Några produkter har stor framgång 
på marknaden och bedöms vara möjliga att exportera. Lanprojektets slutrapport 
bedömer projektet som mycket framgångsrikt. 
 
Samverkan inom samebyar och rennäring  
 
I Östskog finns tre samebyar som bedriver renskötsel. Även om rennäringen inte 
ingår bland de prioriterade områdena förekommer en del aktiviteter som syftar till 
att utveckla näringen. Den svenska renstammens tillväxt tillsammans med 
Tjernobylkatastrofens verkningar medförde att det blev svårare att hitta en 
marknad för renkött. Näringslivschefen börjar med att undersöka möjligheterna att 
sälja mer direkt till Stockholmsslakterier. Butikernas bristande intresse bidrar dock 
till att han bedömer möjligheterna som små. Traditionen både att köpa och sälja 
renkött saknas. En annan för näringen viktig förändring är de nya regler för slakt 
som införs och som innebär att buskslakt förbjuds. Det lokala slakteriets framtid 
bedöms som osäker då slakteriet drivs på dispens. Fyra samebyar går därför 
samman och bildar ett renslaktbolag som både driver ett mobilt slakteri och en 
förädlingsanläggning. Näringslivscentrum deltar på olika sätt i utvecklingen av 
bolaget, bland annat i samband med de marknadsundersökningar och kalkyler som 
en konsult gör. Ansökan om lokaliseringsstöd beviljas och slakteriet kommer igång 
under 1992. Renslaktbolaget inleder också samarbete med ett nyetablerat företag 
som driver handel med bär och vilt.  

I bolagets styrelse ingår en representant för varje sameby, två erfarna 
företagare från det övriga lokala näringslivet och två adjungerade ledamöter 
(Bergman och en konsult). Första året fungerar verksamheten bra, sedan uppstår 
problem som delvis bottnar i motsättningar mellan olika samebyar. Tall, som har 
egen erfarenhet av samverkan i Träutvecklingsbolaget, har förståelse för 
samarbetssvårigheterna. Vid ett tillfälle leder dessa dock till att han och den andre 
företagaren tillfälligt lämnar styrelsen då de inte anser sig få gehör för sina 
synpunkter. Att ytterligare en person, utan anknytning till någon av samebyarna, 
engagerar sig i bolaget och blir dess styrelseordförande bidrar till att lösa 
problemen. Bolaget beviljas senare lokaliseringsmedel för ytterligare investeringar i 
slakteriet.  

Bergman, som har ett personligt intresse för samisk kultur, är under några år 
ordförande i samernas turistorganisation. Den drivs av samebyarna, sameföre-
ningen och kommunen i stiftelseform men avsikten är att samerna själva skall 
sköta verksamheten. Syftet är att erbjuda turisterna upplevelser av den samiska 
kulturen. Verksamheten får stöd till marknadsföring via Lanprojektet. 

301



Export till Japan 
 
Valet att satsa på affärsförbindelser med Japan görs delvis därför att en handfull 
lokala företag redan har en del kontakter. Den lokale tillverkaren av prefabricerade 
hus har exempelvis fått ett hus typgodkänt i Japan och företagsledaren blir medlem 
i projektgruppen, som i övrigt består av bankdirektören och Bergman. Att 
stiftelsen, en organisation med kommunal anknytning, deltar i handelsutbytet 
borde, enligt Bergman, stärka företagens sak i ett land som Japan. Han uppfattar 
från början Japanprojektet som en del av ett långsiktigt arbete. Även på regional 
nivå pågår samtidigt vissa aktiviteter för att öka handeln med Japan. 

Under 1991 träffar representanter för projektgruppen företrädare för 
japanska företag. Det resulterar i ett par provleveranser från ett sågverk. Dessa 
utfaller väl och leder till att näringslivschefen och Tall, vars företag gör 
provleveranserna, senare deltar i en delegation till Japan i Handelskammarens regi. 
I Japan besöker de det företag som tagit emot provleveransen. Bergman tar också 
vissa kontakter för att undersöka möjligheterna för export av bär. Efter besöket i 
Japan ser han mycket positivt på möjligheterna att komma in då den marknaden. 
Besöket resulterar i några beställningar, men sedan minskar av olika skäl 
företagarnas intresse för Japansatsningen. Tall ger några av skälen för att inte 
fortsätta; leveranserna till Japan är inte särskilt lönsamma, konkreta resultat i form 
av kontrakt eller avtal dröjer och de har problem med en mellanhand. 
Marknadsutvecklingen för sågverksprodukter – konjunkturen vänder och allt kan 
åter avsättas på de vanliga marknaderna i Europa – ökar inte heller intresset för 
den japanska satsningen. Till detta kommer hoten mot råvaruförsörjningen som 
bidrar till att framtidssatsningar kommer i skymundan. Bergman ägnar nu mycket 
tid åt etableringar och tycker inte att han hinner arbeta med Japansatsningarna och 
i slutet av 1994 uttrycker han viss tveksamhet till projektet. 
 
IT-frågor och datastrategier 
 
När Bergman anställs som näringslivschef är han redan kommunens 
datasamordnare och skall tillsammans med datastrategigruppen utarbeta en strategi 
för de kommunala förvaltningarnas datorisering. Hans har egen erfarenhet av 
datorns möjligheter som arbetsredskap och är övertygad om datafrågornas 
betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetet med datastrategin inleds med att de 
undersöker andra mindre kommuners erfarenheter. Dessa visar sig ofta vara 
negativa. Valda lösningar är många gånger sådana som andra håller på att lämna; 
flera olika system inom en och samma kommun försvårar samordning; drift och 
underhåll fungerar otillfredsställande etc. Även i Östskog finns en del negativa 
erfarenheter av datorinköp till skolan. Inom de kommunala förvaltningarna saknas 
i stort sett datorer. Bergman menar att det är en fördel för då har man ”inga lik i 
lasten”. 
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I mars 1991 antar ett enigt kommunfullmäktige, med Bygdéns ord, ”en 
datastrategi som alla fullmäktigeledamöter begrep. Det sista är inte minst viktigt – 
det blev ett folkets dokument och sedan var företagarna redo att koppla på”. 
Dokumentet som baseras på Bergmans idéer betonar att de kommunala 
förvaltningarnas satsning samtidigt skall bidra till samhällets utveckling – ”en 
allmän kompetenshöjning inom den nya informationsteknologin i hela Östskog”. 
En standard för kommunens datorisering skall fastställas. Tanken är att de uppnår 
fördelar om kommunförvaltning, skolor, företag och myndigheter har samma 
programvara. En grupp arbetar parallellt med ett förslag till gemensam 
kommunstandard, som senare antas. 

I dokumentet betonas vidare vikten av långsiktighet: ”När steg ett tas skall 
steg 10 också vara klart så att man så långt möjligt vet att det första steget får en 
lång livslängd och fortfarande är användbart när steg 10 tas och inte måste göras 
om.” Drift och underhåll behandlas också. Det betonas att man samtidigt som 
man planerar för datasatsningen måste planera för utbildning av personal samt 
drift och underhåll. Detta löser man i Östskog genom samarbete mellan 
kommunförvaltning och skola. En grupp lärare på gymnasieskolan svarar de första 
åren för drift, service och undervisning. Fördelarna är att lärarna får ordentlig 
utbildning med löpande uppdatering av sina kunskaper och dessutom praktisk 
erfarenhet av datoranvändning. Senare anställer kommunen en speciell IT-
samordnare med erfarenhet från ett ledande IT-företag och en tekniker som 
arbetar med drift och underhåll. I dokumentets slutord framhålls behovet av 
framsynthet och flexibilitet och att man inte kan avstå från att datorisera eftersom 
personalen då förlorar utvecklingsmöjligheter vilket får konsekvenser för kostnader 
och kvalitet. 

Nästa steg i kommunens informationsteknologiska satsning är att utforma en 
datastrategi för skolan. I december 1991 tillbringar Bergman en semestervecka i 
New York och besöker då några skolor. Intrycket är att problemen med datorn i 
undervisningen är ungefär desamma som i Sverige, dvs. datorn används oftast inte 
i undervisningen eller används på fel sätt. ”Man håller på att utbilda eleverna till 
bilmekaniker i ställer för att lära dom att ta körkort.” När han kommer hem igen 
tar han kontakt med skolchefen och föreslår att de skall utforma en målsättning 
och viljeinriktning för skolan. Tanken är att i en liten kommun borde det vara 
möjligt att ta ett helhetsgrepp på skolan. Arbetet inleds med att skolchefen och 
näringslivschefen under två halvdagar samlar skolledarna, för att förankra idén.  

Under 1992 utarbetas en datastrategi för skolan – även i detta fall med 
Bergmans tankar och idéer som en grund. Dokumentet framhåller att datorn kan 
användas på flera olika sätt i skolan; som hjälpmedel (jfr pennan och papperet), för 
kommunikation och som kunskapsförmedlare. I Östskog bestämmer de sig för att 
i första hand göra datorn till ett naturligt hjälpmedel. Om de klarar av det så 
kommer resten som en följdeffekt. Datoranvändning bör integreras i den övriga 
undervisningen med början på lågstadiet. Införandet skall ske i tre steg. Det första 
innebär att alla lärararbetsplatser utrustas med datorer. Det andra syftar till att 
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motivera och utbilda lärarna. De två första stegen ses som helt nödvändiga för 
möjligheterna att lyckas. Först i det tredje steget förs datorerna in i undervisningen. 
I slutet av 1994 ligger man väl framme; varje lärare i Östskog har en dator på sin 
arbetsplats, tillgång till Internetadress, databaser etc. Gymnasieskolan bedriver 
undervisning på distans med hjälp av IT-teknik. Lärare och elever knyter kontakter 
med skolor ute i Europa. Under 1994 startas också utbildningsprojekt med 
inriktning på datafrågor i två av kommunens byar. 

Det tredje steget i kommunens datastrategi börjar förberedas under 1993. Det 
syftar till att bygga någon form av nät mellan olika lokala användare. De 
undersöker möjligheterna att bygga ett stadsnät som också innehåller en nod för 
kommunikation utåt bland annat till olika databaser. En lokal projektgrupp tillsätts, 
konsulter utnyttjas och kontakter tas med Microsoft och Telia. Lokaltidningen 
presenterar projektet under rubriken ”Kabel åt alla”. Förberedelserna fortsätter 
under 1994 då alternativa lösningar undersöks och de räknar med att fatta politiska 
beslut första kvartalet 1995. Inget beslut fattas dock utan de fortsätter att utreda 
olika möjligheter och när Blad ser tillbaka några år senare konstaterar han: 
”Internet kom tack och lov innan vi börjat gräva”.  

Under sin tid som näringslivschef utvecklar Bergman även kontakter med 
Microsoft. Ett par ledande personer i företaget kommer på besök för att diskutera 
samverkan på skolområdet – ett viktigt område även för Microsoft. Företaget och 
dess företrädare stöttar, åtminstone moraliskt, den datastrategi som utvecklas för 
skolan. Representanter för Microsoft fungerar som ”bollplank”, förmedlar 
kontakter och bidrar till den PR som kommunens datasatsningar skapar. 
Näringslivschefen gör besök hos Microsoft i USA och håller regelbunden kontakt 
med flera ledande personer. En konferens för företagets personal med drygt 200 
deltagare förläggs till kommunen. Lokalt satsar man hårt för att göra 
arrangemanget lyckat och visa upp samhällets positiva sidor. Tanken är att man 
skall bereda marken för en lokalisering av någon Microsoftenhet till kommunen. 
Förhoppningarna ses som realistiska inte minst därför att Microsofts VD vid ett 
tillfälle går ut i media och säger det. Bergmans aktiviteter inom dataområdet leder, 
som framgått, till att han erbjuds en plats i en regeringskommission. Vid ett 
seminarium om informationsteknologins betydelse i samhället deltar han 
tillsammans en av regeringens sakkunniga vilket leder till att han i ombeds bidra 
med underlag till ett tal som statsminister Bildt skall hålla. En tid därefter kommer 
erbjudandet om att ingå i en kommission. Efter regeringsskiftet tillsätts en ny 
kommission och Bergman ingår även i denna. 

Under sommaren 1995 tar lokaltidningen upp en diskussion om IT-
satsningarna. Kritiska synpunkter framförs liksom krav på handling under rubriken 
”Vakna politiker! Formulera en IT-strategi och se till att den följs.” 
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Externa etableringar 
 
Internationella storföretag etablerar sig i Östskog 
Den första etableringen är den tysk-amerikanska bilkomponenttillverkarens 
investering i anläggningar. Frågan aktualiseras första gången i februari 1990 när 
representanter för företaget informerar kommunalrådet om planerna. Bergman 
arbetar med projektet under 1991 och 1992 och ärendet tar betydligt längre tid än 
vad man lokalt hade förväntat sig. Periodvis har han nästan daglig kontakt med det 
tyska företaget. Det slutliga beslutet fattas i USA. Ärendet bereds inom företaget 
med ”en grundlighet utan dess like”. Det multinationella företaget har en tung 
byråkrati och näringslivschefen producerar ett stort antal intyg, brev och 
faxmeddelanden. Under pågående process ändras reglerna för lokaliseringsstöd 
vilket innebär att lokaliseringsbidraget för Östskog blir 10 % lägre än för 
grannkommunen. Med lokalt förhandlingsbistånd lyckas företaget få stöd enligt de 
gamla reglerna. Bergman hjälper också till med att förmedla kontakter vid 
anskaffning av mark, ansökan om byggnadslov etc. Hösten 1992 invigs anlägg-
ningen. Två år senare görs investeringen i den andra etappen och den anläggningen 
invigs i december 1994. Företaget fortsätter under 1995 med ytterligare 
investeringar i fasta anläggningar. 

Det första tjänsteföretag som etablerar sig i kommunen med stöd av de 
särskilda medlen för tjänsteföretagslokalisering är ett affärsresebyråföretag. Internt 
i företaget diskuteras en utlokalisering till någon ort inom stödområdet där 
företaget redan har verksamhet. I diskussionen är tre orter och några olika typer av 
verksamheter aktuella. Östskog övervägs eftersom företaget har ett avtal med den 
lokala turistorganisationen. Företagsledningen beslutar att alternativet Östskog och 
en inriktning på resebyråverksamhet skall utredas vidare. Beslutet betyder att 
etableringen primärt innebär expansion och inte omlokalisering. En projektledare 
kontaktar kommunen i februari 1992 ”då man av praktiska skäl behövde hjälp att 
hitta i byn”. Han tillbringar tillsammans med sin familj februarilovet i Östskog och 
träffar då Bergman som han sedan samarbetar med. Denne fungerar som 
kontaktperson och projektledaren anser att ”hans viktigaste roll har varit att vara 
informatör. Han har suttit som spindeln i nätet”. Projektet möter ett visst 
motstånd internt i företaget, men företagsledningen fattar ändå det formella 
beslutet om att etablering sig i Östskog.  

En konsult utformar en ansökan till Arbetsmarknadsdepartementet om medel 
och departementet beslutar i oktober. Förutom utvecklingsbidrag får företaget 
sysselsättningsstöd och utbildningsbidrag från länsarbetsnämnden. Personal 
rekryteras och utbildning genomförs under ett halvår innan produktionen startar; 
under första etappen anställer företaget 15 personer. Holmgren och Blad ordnar 
lokalfrågan när kommunen köper fastigheter av landstinget som tidigare inrymt en 
skogsskola. Lokalerna överförs till Industrihusbolaget, renoveras och säljs vidare 
till en grupp företagare i länet som redan tidigare äger en del av skolans lokaler. Ett 
företagscentrum tillskapas i fastigheten som förutom lokaler för tjänsteföretag 
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inrymmer restaurang, konferenslokaler, gemensam reception och ett lägenhets-
hotell. Investeringen uppgår till 5, 5 mnkr (Lanprojektet satsar 2 mnkr).  

Efter etableringen arbetar projektledaren vidare med flera projekt för att 
åstadkomma den expansion som krävs för att göra satsningen lönsam. Han går 
medvetet in för att, genom kontakter med lokala företag och som ledamot i den 
lokala flygplatsstyrelsen, förankra den etablerade enheten lokalt. En lokal och 
regional resebyråverksamhet byggs upp. Bokningar både för det egna företagets 
räkning och för ett annat företag utgör en annan verksamhetsgren. Ett projekt 
handlar om personal ”back-up”; vid hög beläggning på andra enheter inom 
företaget slussas arbetet över till Östskog. Vidare skall enheten fungera som 
prototypanläggning för att effektivisera och utveckla ADB-teknik och arbetsmiljö i 
koncernen. De är mycket nöjda med den personal som anställs och under 1993 
rekryteras ytterligare 10 personer. Projektledaren konstaterar att datormognaden är 
betydligt större än väntat hos de som anställs och att det är lätt att få igång initiativ. 

Bakom den andra tjänsteföretagslokaliseringen, en bokningscentral, står också 
ett stort multinationellt företag med ett svenskt företag som dominerande ägare. 
Arbetsmarknadsdepartementets beslut kommer ungefär två månader efter beslutet 
om den föregående etableringen. Processen går snabbt. Holmgren får av en slump 
veta att företaget planerar en etablering och Bergman skickar därför ett 
faxmeddelande där han uttrycker intresse och bifogar information om kommunen. 
Efter ett par dagar kommer företagsledningen på besök och förhandlingar följer. 
Holmgren beskriver efteråt hur förvånad han blir över att de börjar med att fråga 
efter kommunens bokslut. De förhandlar både med det företag som skall etablera 
bokningscentralen och den svenske ägaren. En viktig förklaring till intresset för att 
flytta verksamheten är den höga personalomsättningen i Stockholmsenheten. 
Företagets viktigaste kund visar sig vara det företag som just beslutat att lokalisera 
sig till kommunen, vilket ger ett trovärdigt referensobjekt. Efter den inledande 
utbildningen påbörjar företaget, efter knappt ett halvår, ordinarie produktion. Även 
i detta fall är de mycket nöjda med den personal som anställs. Vid interna, 
internationella produktivitetsjämförelser ligger enheten mycket högt. 
 
Fler tjänsteföretag väljer Östskog 
Det tredje tjänsteföretaget som etablerar sig är ett mindre kunskapsföretag inriktat 
på försäljning och support av programvara för ekonomisystem. Företaget etab-
lerades 1988 i Stockholm och har 1994 30 anställda, egna kontor i en handfull 
europeiska länder och planerar ytterligare expansion. De överväger att etablera en 
ny enhet i Stockholm eller Uppsala. En konsult rekommenderar företagsledaren att 
undersöka möjligheterna att i stället lokalisera sig till Norrland, vilket skulle 
innebära vissa ekonomiska fördelar exempelvis i form av regionalpolitiskt stöd och 
lägre personalkostnader. Att många av de tjänsteföretag som lokaliserat sig till 
stödområden dessutom har förbättrat sin produktivitet är för företagsledaren ett 
tungt argument eftersom det är mycket viktigt för en supportenhet. 
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Företagsledningen besöker efter rekommendation från konsulten några olika 
orter, däribland Västskog, men anser inte att någon av dessa uppfyller företagets 
krav. Ytterligare ett konsultföretag kommer då in i bilden och föreslår Östskog 
med bland annat flygplatsen och IT-strategin som argument. Inom företaget möts 
förslaget med viss skepsis, men företagsledaren och hans fru åker ändå upp och 
stannar ett dygn. Intrycket är positivt och de bedömer att viktiga nyckelpersoner 
kan förmås att flytta till Östskog. Att två stora stabila och välskötta företag redan 
etablerat sig där ökar ortens trovärdighet; ”dom fattar ej dumma beslut”. 

När beslutet om etablering i Östskog är fattat går uppbyggnaden av enheten 
snabbt. En nyckelperson flyttar upp med sin familj. Personal rekryteras och 
utbildning påbörjas. Under sommaren bestämmer sig också ägaren och hans familj 
för att flytta upp. Bergman bistår under processen med kontakter och information. 
Företagsledaren uppskattar särskilt att han hjälper till att sälja in orten hos den 
personal som reser upp till Östskog för att utbilda dem som rekryteras. De tas om 
hand, guidas runt och får ett positivt intryck av samhället. Efter en tid på orten 
inser företagsledaren att kommunens IT-strategi, som de inom företaget varit 
skeptiska till, är viktigare än vad de hade trott.  

Arbetsmarknadsdepartementet fattar beslut om utvecklingsbidrag till denna 
lokalisering i september 1994 och det innebär att företaget tar på sig att anställa 30 
personer. Vissa problem uppstår under processens gång när villkoren för 
utvecklingsbidraget skärps – högre krav på säkerhet ställs. Dessa krav har företaget 
svårt att uppfylla med den likviditets- och soliditetssituation som det har. Bidraget 
betalas därför inte ut vid den tidpunkt som förväntats och företagsledaren är 
tveksam till om det egentligen var klokt att lägga ned så mycket arbete på att få det. 
Utbildningsbidragen via länsarbetsnämnden anses däremot som mycket 
betydelsefulla för etableringen. De täcker i princip utbildningskostnaderna. 
Produktionen kommer igång vid årsskiftet 1994/95. Företaget lyckas också, genom 
förhandlingar med det kommunala flygplatsbolaget, få subventionerat pris på resor 
till Stockholm. 

I juni 1996 får Östskog sin fjärde tjänsteföretagsetablering. Bergman har då 
arbetat med den etableringen under två år; arbetet pågår även sedan han formellt 
avgått som näringslivschef. Upprinnelsen till projektet är att ett av de övriga 
tjänsteföretagen köper utrustning av ett börsnoterat IT-företag och att Bergman får 
kontakt med en av deras säljare som har idéer om vissa typer tjänster som både han 
och Bergman tror mycket på. Redan ett år innan etableringen beslutas hittar de en 
idealisk lokal i Östskog; den disponerades tidigare av Telia. Under året innan 
etableringen har Bergman och säljaren möten i stort sett varje vecka. Det handlar 
bland annat hand om vilka ägare som skall gå in i företaget tillsammans med 
säljaren. Den slutliga ägarkonstellationen bedömer Bergman vara mycket bra 
eftersom det är väletablerade företag med både kapital och andra resurser. En 
konsult hjälper till med ansökan, Nutek informeras tidigt om projektet och de 
avgörande besluten går därför snabbt. 
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Några erfarenheter av arbetet med etableringarna 
När aktörerna senare ser tillbaka på etableringarna är de noga med att peka på att 
många personer bidragit till dessa och att processerna startat på lite olika sätt. 
Upprinnelsen och de första kontakterna beror ofta på tillfälligheter. Även i det 
fortsatta arbetet är flera personers samspel betydelsefullt. Blad framhåller 
exempelvis den insats han och Holmgren gjorde när de löste lokalfrågan för några 
av företagen. Viktiga förutsättningar för ett lyckat resultat är, enligt Bergmans 
uppfattning, både tillgången till flygplatsen och det sätt på vilket den kommunala 
verksamheten sköts. 

De etableringar som behandlats ovan är de som realiserats. Under perioden 
pågår också arbete med ett antal potentiella etableringar som inte genomförs. 
Informationen om dessa är av sekretesskäl knapphändig. Redan tidigt under 
perioden är en industriell etablering aktuell. Valet står mellan Östskog och en 
annan kommun. Arbetet avstannar emellertid när konjunkturläget försämras. I 
slutet av 1994 pågår arbete med ytterligare ”ett par till fem kanske” potentiella 
externa etableringar och Bergman menar att om någon av dessa går i lås så är han 
nöjd. En av dessa är den ovan behandlade fjärde tjänsteföretagsetableringen. En 
annan som är av begränsad storlek hoppas han kunna få till Bursele. Vid ett tillfälle 
pågår diskussioner om en lokalisering som Bergman uppfattar som mycket 
tveksam. Han tror varken på företagsidén eller på företagarna. Egentligen borde de 
säga nej, men han är tveksam till om det är politiskt möjligt med tanke på 
sysselsättningssituationen. Företaget väljer dock en annan lokaliseringsort och 
saken ställs därför aldrig på sin spets. Ett annat exempel på en lokalisering som 
diskuteras men inte blir av handlar om ett företag med biltestverksamhet som 
tidigare fanns i kommunen, men flyttade sina tester till en annan kommun. 
 
Information, legitimering och marknadsföring 
 
Legitimerande och marknadsförande aktiviteter i form av information till politiker, 
medborgare och andra intressenter utgör viktiga verktyg i lokalt näringsut-
vecklingsarbete. De ledande aktörerna uppfattar den valda stiftelseformen som 
smidig och väl fungerande. Den innebär dock att endast ett fåtal politiker har 
närmare insyn i arbetet och Bergman menar att det finns risk för att övriga 
politiker känner sig åsidosatta. Han deltar därför någon gång per år i möten i de 
politiska partierna för att fånga upp de tankar som finns, påminna om de lång-
siktiga målen med arbetet och informera om Näringslivscentrums verksamhet. 
Hans rätt att delta i Småföretagarnas styrelsemöten gör att han löpande kan 
informera och få synpunkter från den gruppen. Andra intressenter får möjlighet att 
kommentera den strategiska inriktningen våren 1995 när stiftelsen skickar sin 
verksamhetsplan på remiss. 

Det datoriserade företagsregister som Näringslivscentrum anskaffar förbättrar 
möjligheterna att hålla informationen aktuell och ger också en grund för den 
företagskatalog som sammanställs. Vidare framställs en mapp som främst är 
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avsedd att användas för den externa informationen. En i kommunen bosatt 
författare bidrar med ett kåseri till mappens insida och en konstnär med rötter i 
Östskog utformar bilden på framsidan. Bildens domineras av olika symboler för de 
traditionella näringarna och naturen i kommunen men det finns också en symbol 
för det som brukar förknippas med informationssamhället; nämligen en Windows-
logotype. Näringslivschefen skriver exempelvis en sida om kommunen för att 
använda vid marknadsföring. Han beskriver Östskog i termer av kommunika-
tioner, hög servicenivå, stort fritids- och kulturutbud (landets bästa kulturkommun 
1993/94), musikskolan, framsynt skött och stabil kommunal ekonomi, 
datastrategin, näringslivsstiftelsen, internationella företags val av kommunen som 
lokaliseringsort och betonar avslutningsvis en stark vilja till utveckling. 

Det under 1990-talet starkt växande intresset för informationsteknologin och 
dess möjligheter bidrar till den relativt omfattande massmediala exponeringen av 
Östskog, utvecklingsarbetet och Bergman. Kommunens datastrategi uppmärk-
sammas tidigt. Från och med slutet av 1993 då den veckovis utkommande 
dagstidningen startar skriver en lokal tidning regelbundet om utvecklingsarbetet. 
Rikspressen behandlar kommunens satsning på kultur, företagens sponsring av den 
kommunala musikskolan, tjänsteföretagsetableringarna och kommunens 
datasatsningar. Ibland handlar artiklarna om IT och samhällets utveckling och ofta 
används Östskog som exempel. Det massmediala intresset leder till att Bergman 
ombeds framträda på många platser runtom i landet. Övriga ledande aktörer är i 
huvudsak positiva till den uppmärksamhet som riktas mot Östskog och till de nya 
kontakter och andra möjligheter som näringslivschefens nya uppdrag kan ge. 
Bygdén beskriver det som ”tjusig reklam plus att han fick spetsinformation där 
som kan vara bra att ha i framtiden”, medan Tall manar till försiktighet eftersom 
han befarar att man kanske inte kan leva upp till allt positivt som skrivs. 
 
Näringslivschefen slutar 
 
Intresset för IT-frågor ökar i landet och Henrik Bergman fortsätter att vara 
efterfrågad som föreläsare även under 1995. Tills sist kommer ett läge när han inte 
kan fortsätta på samma sätt längre. Han får ett erbjudande som han inte vill tacka 
nej till och som innebär att han under ett år kommer att arbeta fyra dagar per vecka 
i Stockholm och en dag i Östskog. Mia Sundberg går in som ersättare och tar hand 
om det löpande arbetet och vid behov anlitas konsulter. Efter en tid visar det sig 
att lösningen inte fungerar på ett bra sätt eftersom arbetsfördelningen blir oklar 
och försvårar nya initiativ och han lämnar därför näringslivschefstjänsten för att i 
stället ”under mer informella former vara med och dra ett strå till stacken”. Han 
menar att det kan vara värdefullt även för Östskog att han fortsätter att bygga upp 
kontakter i Stockholm. Han fortsätter också det arbete med en etablering inom IT-
sektorn som påbörjades tidigare. 
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Tall leder diskussionerna i styrelsen och Småföretagarna om vem som skall bli 
ny näringslivschef och det går snabbt att utse efterträdaren. Tall menar att Mia 
Sundberg redan är inne i arbetet och dessutom har erfarenheter och egenskaper 
som är lämpliga för uppgiften. En annan kvinna tar över ledningen av projektet för 
att främja kvinnors företagande. 
 
Epilog: Östskog inför 2000-talet 
 
I mitten av 1990-talet, vid den andra periodens slut, har det lokala utvecklings-
arbetet pågått under ett decennium. När arbetet inleddes talade de ledande 
personerna om att vända den negativa trend som kännetecknade utvecklingen i 
Östskog. Vid den andra periodens slut i mitten av 1990-talet framstår situationen i 
Östskog som relativt positiv. Många gläder sig åt att stora välkända internationella 
företag har etablerat sig i kommunen. Den massmediala uppmärksamheten har i 
huvudsak varit gynnsam – Östskog framställs i media som en framsynt kommun 
som satsar på kultur, utbildning och den nya informationstekniken. Detta påverkar 
också hur Östskogsborna uppfattar sitt samhälle. De ledande aktörerna anser att 
det näringsutvecklingsarbete som bedrivs av stiftelsen har stöd i samhället och den 
strategiska riktningen bekräftas av de remissinstanser som yttrar sig om den 
framtida verksamheten. Sågverkens kamp för virkesleveranser tycks åtminstone för 
tillfället ha upphört och deras företrädare signalerar i lokaltidningen att det är dags 
att inför nästa konjunkturuppgång satsa på framtiden. Befolkningen ökar mellan 
1994 och 1995 för första gången på många år. 
 
Ett försök till nystart 
Allt är dock inte positivt. Personalminskningarna inom den offentliga sektorn 
fortsätter och även kommunen gör neddragningar. Från 1996 höjs 
kommunalskatten, som dock fortfarande är något lägre än i jämförbara kommuner. 
I detta sammanhang sänks anslaget till näringslivsstiftelsen från 1 mnkr till 800 tkr. 
Lokaltidningen blåser nytt liv i samhällsdebatten när en artikelserie om Östskogs 
närings- och framtidsfrågor inleds i januari 1996. Varje vecka diskuteras samhällets 
problem och möjligheter i intervjuer och debattartiklar. Flertalet som uttalar sig är 
eller var på olika sätt engagerade i det lokala utvecklingsprojektet. Näringslivs-
stiftelsen och Småföretagarna arrangerar i februari ett möte som samlar ett 60-tal 
personer, samtidigt som ett 40-tal representanter för majoritetspartiet diskuterar 
utvecklingsfrågor på annat håll. 

På initiativ av kommunstyrelsens vice ordförande (s) startar ett utvecklings-
projekt vid sidan av näringslivsstiftelsen. Kommunstyrelsen anslår 100 tkr, en 
tvärpolitisk grupp utses och en konsult, den tidigare näringslivschefen Olovsson, 
blir projektledare. Tanken är att detta skall inleda ett mer långsiktigt projekt. När 
Olovsson kommenterar projektet beskriver han det som ytterligare en mobilisering 
av samma slag som i mitten av 1980-talet. Både näringslivschefen och stiftelsens 
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ordförande uttrycker en viss tveksamhet till den nya satsningen. Tall menar ”att det 
i och för sig är bra att fler sliter och drar men att det är bättre att samla resurserna” 
och ”det ger fel signaler” när kommunen hänvisar till resursbrist och minskar 
stiftelsens anslag och samtidigt satsar på detta. Han är också tveksam till Olovssons 
engagemang; denne har nyss valts in i stiftelsens styrelse på ett företagarmandat 
och har möjlighet att påverka den vägen. Projektet blir kortvarigt då kommun-
styrelsen inte tillskjuter ytterligare medel utan hänvisar till befintliga organisationer, 
främst stiftelsen, och föreslår fortsatt politiskt arbete med visioner. Något senare 
antar de politiska organen visioner som skall utvecklas till en långsiktig strategi 
under 1997. 

Årsskiftet 1996/97, när den lägsta befolkningssiffran på 70 år noteras, är det 
uppenbart att befolkningsökningen var tillfällig. Kommunalrådet intervjuas i 
lokaltidningen och talar om behovet av statliga insatser och en ny regionalpolitik. 
För ett år sedan, kommenterar tidningen, var hans budskap att ”vi ska glömma de 
tider då staten löste våra problem”. Kommunfullmäktige fattar inte beslut om en 
långsiktig strategi under 1997. I stället ”läggs visionsarbetet i malpåse”. Bygdén 
citeras i lokaltidningen när han hänvisar till att ”responsen från allmänheten har 
varit alldeles för svag, får vi inte medborgarna med oss är det lika bra att vänta”. 
 
Situationen mörknar 
Vid uppföljningsintervjuer med kommunens företrädare i juni 1999 är den bild 
som förmedlas av Östskogs situation tämligen mörk. Bygdén beskriver de senaste 
åren som de kanske tuffaste i Östskogs historia. Många företag inom både industri 
och handel har krävt insatser. Den andra perioden i utvecklingsarbetet byggde upp 
stora förväntningar hos befolkningen och när det blir problem i näringslivet slår 
människors frustration tillbaka mot stiftelsen. Näringslivschefen Mia Sundberg är 
nu ersatt av en försäljare och förhoppningarna är att han skall vara entusiasme-
rande och ”peppa folk”.  

Två av de fem externa tjänsteetableringarna finns vid den här tidpunkten inte 
kvar. Ett företag gick i konkurs, medan det andra, efter likviditetsproblem och 
interna motsättningar redan efter ett år flyttade till en kustkommun. Kommunal-
rådet uttrycker sin besvikelse över händelseförloppet: Arbetsförmedlingen satsar 
flera miljoner på att utbilda unga Östskogsbor men resultatet blir att kommunen 
förlorar dryga 20-talet invånare när flera av de anställda med familjer flyttar med 
företaget. Den lokala sågverksindustrin har en mycket negativ utveckling. Två av 
de fyra sågverken är under konkursförvaltning, det tredje har dragit ned verk-
samheten och har hälften så många anställda som tidigare. Det fjärde och externt 
ägda sågverkets ledning har uttalat att sågverk inte är i linje med deras framtida 
verksamhet. Råvaruproblemen kvarstår och ”Assidomän styr fortfarande utveck-
lingen – tar dom mycket betalt betyder det ju bara att deras konkurrenter 
försvinner”, menar Bygdén. Även den statliga enhet som lokaliserades till kom-
munen i slutet av 1970-talet har en oviss framtid, det finns risk för att den läggs 
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ned (så blev inte fallet). Kommunalrådet konstaterar att befolkningsminskningen 
fortsätter och detta främst på grund av statliga neddragningar.  

Utvecklingen är dock inte enbart negativ; det finns både områden och 
enskilda företag som utvecklats positivt. Biltestverksamheten expanderar kontinu-
erligt och EU-inträdet innebär att lokal personal i ökad utsträckning anställs. An-
ställda i det konkursdrabbade tjänsteföretaget har startat ett företag med liknande 
inriktning som har en stabil utveckling. Burseles utveckling är mer positiv än 
förväntat och befolkningen ökar. Utbildning för en ny teletjänstverksamhet pågår 
och man räknar med att 18 personer skall få arbete i ett nyetablerat företag. På IT-
området har de inte lyckats utnyttja den tidigare gynnsamma positionen. 
Kommunen satsar på utbildning. Gymnasieskolan utvecklas, flera högskoleut-
bildningar ges och en hög andel ungdomar vidareutbildar sig utöver gymnasie-
nivån. Flygfältets betydelse, även för grannkommunens utveckling, har bekräftats 
och statliga insatser för detta minskar trycket på den kommunala ekonomin. 
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Kapitel 14 Analysmodellen och analysernas 

uppbyggnad 
 
 
 
Avsikten med den fortsatta diskussionen är att, med betoning av individernas 
betydelse, ge en inblick i agentskapet och att belysa några centrala mekanismer och 
krafter i processerna. Processbeskrivningarna och mätningarna av de mentala 
förutsättningarna (strategiska handlingsbegreppen) är det material som står till 
förfogande. Beskrivningarna av aktiviteterna används för att tolka de underliggande 
mönster som karakteriserar och färgar de realiserade strategierna. När vi uttolkat 
den realiserade strategin ställer vi oss grundfrågan: Hur är denna strategi möjlig? 

I detta kapitel diskuterar vi hur den fortsatta analysen och tolkningen 
genomförs. Vi presenterar den modell för att skapa mening i vår process-
information som vi använder i de analyser som redovisas i kapitel 16-18. Först 
diskuterar vi de mentala förutsättningarna för strategiformeringen och hur vi 
systematiskt analyserar och tolkar fram vår teoretiska konstruktion strategiskt 
handlingsbegrepp (SHB). Vi visar sedan hur vi genom att spegla personernas SHB 
i begrepp för intenderad och realiserad strategi söker insikt i den interaktion och 
struktur som utvecklas inom de kausala grupperna. Därefter skiftar vi perspektiv 
och visar hur vi använder analysmodellen när vi betonar de strategiska 
processernas dynamik och förändring över tid. Samspelet mellan agenterna och 
den strukturella inbäddningen står då i fokus. 
 
En modell för att skapa mening i processinformationen 
 
Ett huvudverktyg är den analysmodell (fig. 14:1) som vi använder som teoretiskt 
raster när vi försöker förklara och förstå de strategiska processerna. Modellen 
preciserar den tidigare teoretiska diskussionen (kap. 3-7) om individers betydelse i 
strategiska processer. Den är inspirerad av Jarzabkowski och Wilson (2002), men vi 
har anpassat den till det samspel mellan processforskning och den kritiska 
realismens idéer som vi arbetar med. 

Modellens huvuddelar visar strategins vem (agentdimensionen), vad och hur 
(strategiska processer) och när och var (kontext, tidrum). Utvecklingsprojektets 
varför (existensgrunden) är däremot underförstått och hanteras utanför modellen. 
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En utgångspunkt är att världen är indelad i skilda och ordnade strata1 och nivåer. 
En viktig insikt som kommer ur den kritiska realismens diskussion av den 
stratifierade verkligheten är att krafter och mekanismer som förklarar ett visst 
stratum ofta återfinns på en underliggande nivå och att icke-reducerbara 
(emergenta) sådana kan komma till på varje ny nivå.  

En tillfredsställande belysning av komplexa fenomen – sådana rör sig 
vanligen över flera strata – kräver begrepp från flera teoretiska fält. Vilka nivåer 
som skall analyseras är inte på förhand givet utan forskaren avgör detta utifrån sina 
utgångspunkter. Vår modell är indelad i fyra nivåer och en del som uttrycker 
strategiska processdimensioner. Som organisationsforskare försöker vi förstå 
strategiformeringen i första hand på social nivå och intresserar oss för individer, 
grupper och handlingar som genomförs i en kontext. Det sociala är ett exempel på 
ett stratum som inbegriper krafter och mekanismer från underliggande strata, men 
som också utvecklar egna. 
 
Modellens huvuddelar 
 
Analysmodellen arbetar med tre huvudbegrepp – agent, kontext och strategiska 
processer. Begreppen uttrycker den grundläggande tanken att strategi är en process 
där de handlande subjekten är strukturellt inbäddade och agerar inom en kontext i 
tid och rum. Fokus i avhandlingen och primära analysnivåer – modellens skuggade 
del – är individerna i strategiska processer, varför vi väljer två nivåer för 
agentfunktionen2 – individ och kausal grupp. Agenter, praktiker3 och sociala 
strukturer interagerar och vi förklarar strategins praktik genom samspelet mellan 
individer, ledningsteam och kontext. Individernas tänkande och handlingar är till-
sammans med samspelet i ledningsteamet och strukturers inverkan på processerna 
väsentliga aspekter av strategiformeringen. Modellen erkänner således också andra 
aktörers betydelse. 

Även kontexten delas in i två nivåer. Lokalsamhället som interaktionsfält och 
de strukturer och institutioner inom detta som har en lokal prägel benämner vi 
lokalt interaktionsfält. Av betydelse i strategiformeringen är dessutom de politiska 
och ekonomiska (inklusive mellansektoriella) strukturer och institutioner som 
bäddar in strategiformeringen. I modellen benämns de institutionell inbäddning. Vi 
har tidigare argumenterat för att det ofta är svårt att på förhand avgöra vilka 
dimensioner i kontexten som inverkar i en speciell situation. Valet av teoretiska 

                                                      
1 Vi använder, något oegentligt, i fortsättningen nivå och stratum som ungefär likvärda 
begrepp, trots att stratum är mer grundläggande och att ett stratum ibland, exempelvis det 
sociala, kan indelas i flera skilda nivåer. 
2 Observera att vårt forskningsintresse gör att vi valt att förbehålla agentbegreppet till 
individnivån. När individer i en kausal grupp agerar tillsammans har de också en 
agentfunktion. 
3 Vi behandlar vårt praxisbegrepp som uttrycker samspelet mellan aktörers handlingar och 
strukturers operationer som liktydigt med ’praktiker’.  
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konstruktioner i modellens högra del påverkas därför också av erfarenheterna av 
den konkreta studien. 

I centrum för analysen står de handlingsmönster som formas i interaktionen 
mellan agenter och kontext. Modellen samlar processinformationen i teman och 
använder flera analysnivåer för att söka mekanismer som förklarar strategi-
formeringen. Vår indelning av analysmodellen i nivåer följer av studiens förkla-
ringsambitioner. Om en företeelse skall förstås som en aspekt av en totalitet eller ej 
är ett val vi gör, men oavsett val är den alltid en del av en sådan. I en enskild studie 
är det sällan möjligt att fullständigt rekonstruera en förklaring och forskaren 
tvingas acceptera att varje förklaring är mer eller mindre ofullständig. Vi söker 
mekanismer som initierar, driver och inverkar på möjligheten till strategisk 
förändring. De begrepp som modellen lyfter fram på respektive nivå är våra 
verktyg för att ordna och analysera vår processinformation. Mekanismerna som 
förklarar återfinns på flera nivåer och samverkar för att producera strategierna. 
 
Strategiska processer 
 
De teoretiska konstruktioner som återfinns i modellens strategiska processer 
samlar och ordnar informationen i några teman som uttrycker processens hur och 
vad. Strategins praktik ’enactar’ och skapar de handlingsmönster som uppstår. 
Figuren illustrerar dessutom ett val av de delprocesser som samtidigt både bidrar 
till förståelsen av en realiserade strategi och är en del av den! 

Begreppet intenderad strategi bär information om den avsedda strategins vad 
(innehåll) och den delprocess där den sociala överenskommelsen växer fram. 
Tillsammans med övriga konstruktioner i analysmodellen är den intenderade 
strategin ett verktyg för att förstå den strategiska processen. Flera studier betonar 
nätverk och nätverkande vid denna typ av organiseringsprocesser. Pierre (1992) 
menar att lokalt samarbetet mellan kommun och företag i näringsutvecklingsfrågor 
sker genom interaktion i nätverk Steinthorsson och Söderholm (2002) framhåller 
mellansektorsorganisationers kontextberoende; de kan inte skapa sina egna resurser 
och när aktiviteter skall genomförs är de beroende av andra organisationer. De 
interagerar med kontexten genom nätverkande. Den delprocess som rör sättet att 
mobilisera olika typer av resurser och de regler och resurser i sociala system som 
används i projektet beskriver vi som mobilisering av människor, intressen och materiella 
resurser. Nätverkande lyfter fram hur olika former av nätverk används i arbetet.  

Processen för att legitimera det strategiska arbetet i det lokala interaktionsfältet 
och i andra sociala system är ytterligare en central delprocess i det strategiska 
arbetet eftersom detta saknar en naturlig existensgrund (Steinthorsson & 
Söderholm, 2002). En ledningsgrupps handlingsutrymme under strategiska 
förändringsförlopp är nära förbundet med den legitimitet som gruppen har bland 
individer och grupper som den är beroende av för att strategin ska kunna 
realiseras. Vilka legitimerande handlingar som genomför sammanhänger med hur
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Figur 14:1 Analysmodellen 
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de strategiska aktörerna uppfattar rådande beroendeförhållanden och i en konkret 
situation kan flera olika typer av handlingar användas. Karlssons (1991) typologi 
för legitimerande handlingar visar en del av denna variation. Den första typen 
innebär legitimering genom symbolisk-kommunikativ handling som kan vara av två 
slag; konformistiska förklaringar som hänvisar till gällande spelregler eller försök 
att förändra spelreglerna genom att skapa en ny ideologi (ideologikonstruktion). De 
två övriga typerna avser reciproka handlingar som ger ett slags ömsesidigt utbyte 
respektive anpassning av det strategiska arbetet till de normer som den grupp som 
handlingarna riktar sig mot omfattar.  

Det gemensamma för ovanstående delprocesser är att de ger en inblick i 
strategins vad och hur. Modellens teman kan ses som självständiga delprocesser, 
men belyser och bidrar också till att förklara den realiserade strategi som sammanfattar 
processernas totalitet.  
 
Modellens nivåer och teoretiska konstruktioner 
 
I kapitel 8 behandlade vi utifrån Van de Ven och Poole (1995) några grund-
läggande perspektiv och motorer som driver och förklarar förändringsprocesser. 
Vårt val av perspektiv påverkar också hur vi väljer teoretiska begrepp för att skapa 
mening i processinformationen. Teleologiska förklaringar betonar, liksom vår 
tidigare framställning, avsiktligheten hos agenterna och de flesta av modellens 
teoretiska konstruktioner anknyter därför till det teleologiska perspektivet. I vår 
diskussion lyfter vi emellertid också fram strukturers och institutioners betydelse i 
förklaringarna. Helt går det heller inte att bortse från det dialektiska perspektivet 
när vi förklarar förändring. Motsättningar och intressekonflikter kan leda till 
förändring när nya värderingar vinner tillräcklig makt för att utmana status quo! 
Det evolutionära perspektivet är i denna studie av mindre betydelse, däremot kan 
idén om en livscykelmotor inte á priori förkastas. Ett utvecklingsprojekt kan ses 
som en organism som enligt en viss logik föds, transformeras och dör. Sådana 
förklaringar är emellertid inte centrala i detta arbete. 

 
Individen 
Individnivån är emergent från underliggande strata och byggs till exempel upp av 
biologiska och psykologiska mekanismer. I kapitel 3 diskuterade vi på filosofisk 
och metateoretisk nivå olika aspekter på en individs konstitution och de krafter 
och benägenheter som människan har. Människan har en rad kapabiliteter och 
kapaciteter av högre ordning (språkförmåga, förmåga att reflektera över sig själv, 
initiera handling och kontrollera sitt eget beteende) och är dessutom socialt 
responsiv och känslig för grupptryck. Medvetandet är kausalt aktivt och får saker 
att hända. Relationen tänkande och handling är således en central aspekt inom 
detta stratum.  
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Utifrån denna diskussion och översikten av den kognitiva forskningen i 
kapitel 4 härledde vi vår huvudkonstruktion på individnivå – det strategiska hand-
lingsbegreppet. Begreppet fångar, i vår tillämpning, individens föreställningar (syntes) 
med avseende på situationen i lokalsamhället, dess framtid och hur den skall 
mötas. Det representerar därför ett viktigt steg när vi vill förstå individernas 
handlingsmotiv och individuella projekt. Vi har tidigare argumenterat för att 
begreppet uttrycker en central handlingsdimension – individens handlingspotential 
– varför det i det följande analyseras som en central mekanism för att förklara 
individuell och koordinerad handling. Det strategiska handlingsbegreppet är 
emergent på individnivå och antas fånga intentionsmekanismens kraft och 
effektiva orsak. Begreppet har, fristående från processtudien i övrigt, mätts på 
individnivå och fångar en viktig aspekt för att förklara och förstå de strategier som 
formeras. Det antas vara robust och en individ kan, beroende på situation, välja att 
utlösa sin handlingspotential eller inte, men också genom att välja sammanhang 
påverka möjligheten att genomföra en strategi i samklang med handlingsbegreppet. 
Genom att spegla handlingsbegreppen i de observerade handlingsmönstren 
analyseras individernas inverkan på strategiformeringen.  

Det andra individnivåbegreppet, social kapabilitet (Fligstein, 1997), avser 
förmågan att mobilisera och motivera andra aktörer att samarbeta. Tanken är att 
vissa aktörer är skickligare än andra på att i social interaktion inverka på sociala 
utfall. En aktör med social kapabilitet har en förmåga att förse andra med 
gemensamma meningar och kollektiv identitet och att också ange de regler som 
berättigar vissa handlingar. För att göra detta behöver aktören en mer omfattande 
världsbild som inkluderar vilka handlingar som är legitima och som ger önskvärda 
sociala utfall. En individs sociala kapabilitet visar sig i den sociala interaktionen och 
förutsätter kunskap om de villkor som råder i det lokala interaktionsfältet och olika 
gruppers plats i detta, men också om processernas vidare inbäddning. En individ 
med social kapabilitet har förmågan att relatera sig till andras situation och att 
också ta hänsyn till deras intressen.  

 
Teamet och den kausala gruppen 
I vår genomgång av fältet lyfte vi fram den agentfunktion som gruppen getts i 
litteraturen och några studier av ledningsteam, dominerande koalitioner och 
strategiska aktörer. På denna nivå i modellen fokuserar vi relationerna inom den 
kausala gruppen och teoretiska konstruktioner som uttrycker gruppsamspelets 
inverkan på strategiska processer. De diskuteras i termer av tre allmänna 
dimensioner (jfr Finkelstein & Hambrick, 1996). Dessa är (i vår tolkning) 1) 
sammansättning med avseende på strategiska handlingsbegrepp och sociala 
positioner, 2) process som inbegriper rekrytering till gruppen och interaktion inom 
denna och 3) struktur som manifesteras i den rollsammansättning som utvecklas i 
en grupp. De är i modellen ordnade så att de konstruktioner som är knutna till det 
mentala kommer först och de mera handlingsinriktade därefter. 
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I kapitel 4 drog vi slutsatsen att konsensus inte á priori är en förutsättning för 
gemensam handling utan att också andra mekanismer kan bidra till att förklara 
sådan. Ur vårt perspektiv är sammansättningen av strategiska handlingsbegrepp och hur 
samordnad handling är möjlig i situationer med varierande handlingsbegrepp 
intressantare. Vi har därför inte heller försökt fånga (och mäta) något gemensamt 
handlingsbegrepp för en grupp. Hur de strategiska handlingsbegreppen förhåller 
sig till varandra ger däremot en aspekt av relationerna inom gruppen som kan bidra 
till att förklara strategiformeringen. De personer som ingår i ledningsgruppen har 
sociala positioner också inom andra sociala system (se kap. 3). Positionen kan, men 
behöver inte, vara en förutsättning för deltagandet i arbetet och kan ge tillgång till 
auktoritativa och allokativa resurser. Materiella resurser och legitimitet förknippas 
exempelvis med sociala positioner och kan användas för att uppnå resultat. En 
social position innebär också att en person blir utsatt för intressen med grund i 
andra sociala system. Har någon både en strategisk modell och social position så 
kan positionsmakten förstärka dennes möjlighet att påverka strategin. 

I kapitel 3-5 gav vi exempel på interaktionsmekanismer som håller en grupp 
samman och kan förklara gemensamt agerande. Inom en kausal grupp pågår 
ständigt interaktion – gruppen behöver exempelvis komma överens om arbetets 
inriktning. Giddens (1984) interaktionsbegrepp med aspekterna betydelseskapande, 
maktutövning och legitimering tas som utgångspunkt. Kommunikationsmeka-
nismer, betydelseskapande är ett exempel, är viktiga aspekter av processerna, inte 
minst i tidiga faser och när strategin omprövas. Vilken riktning den senare tar för-
klaras både av aktörerna och av situationen. Andra exempel på mekanismer som 
används i kommunikationen är kryptiska etiketter (kap. 4). Begrepp som makt-
utövning och legitimering är ytterligare exempel på interaktionsmekanismer som 
ger förståelse för den strategiformering som äger rum. Även rekrytering och andra 
selektionsmekanismer (t.ex. vem som ges information) är sätt att utnyttja makt för 
att hålla samman handlingarna i gruppen och att skapa konsensus bland 
medlemmarna (jfr  kap. 3 och 5).  

En grupp innebär vanligen förekomst av roller och rollinnehavare. Aspekter 
av samspelet i den kausala gruppen är rollutformning och hur den roll i arbetet som 
individerna valt eller tilldelats förhåller sig till respektive handlingsbegrepp! Som 
begrepp innebär roll de förväntningar och normer som förknippas med en social 
position eller uppgift. Individen har dock vanligen en viss frihet att uttrycka sig 
själv och forma (eller distansera sig från) sin roll. När individer lämnar projektet, 
och när nya individer kommer in, förändras relationerna i gruppen och därmed 
interaktionen.  
 
Det lokala interaktionsfältet 
Nivån refererar till de interaktioner och institutioner inom lokalsamhället som är 
direkt knutna till utvecklingsarbetet och dess lokala förutsättningar. Det lokala 
präglar sättet att göra saker och bestämmer vad som är legitimt, men också 
samspelet mellan olika samhällssektorer. Projekten engagerar aktörer från olika 
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samhällssektorer vilket ökar processens komplexitet och bidrar till att 
interaktionsfältet utökas. Med synen på strategi som social praktik följer att ett 
ledningsteam är beroende av andra individer och organisationer i det lokala 
interaktionsfältet.  

När vi konstruerat denna nivå är distinktionen territoriell – funktionell 
(Friedman & Weaver, 1979) central. Territoriell integration betonar att band mellan 
människor, grundade i gemensam historia och kultur i ett område – ett 
lokalsamhälle, en region eller en nation – är utgångspunkten för handling. 
Funktionell integration betonar processer inom system som marknader och 
offentlig verksamhet där interaktionen bygger på ömsesidiga egenintressen. 
Överordnade samhälls- och företagsintressen bestämmer då vad som är riktigt 
agerande lokalt. Varje samhälle är, om än i varierande grad, såväl funktionellt som 
territoriellt integrerat och de flesta människor ingår i båda systemen. De teoretiska 
konstruktionerna på denna nivå utgår från idén om territoriell integration men tar 
också fasta på att lokala aktörer, inordnade i funktionella system, ofta har ett 
handlingsutrymme som kan användas i det lokalas intresse. Genom sektorsöver-
bryggande samverkan kan exempelvis de funktionella systemen mobiliseras på nya 
och lokalt anpassade sätt. 

På denna nivå är grundfrågeställningen: Hur åstadkoms samordnad handling 
inom det lokala interaktionsfältet? Utvecklingsprojektets relationer till de 
intressenter som kan förse med resurser och bidra till att legitimera arbetet ger 
några förutsättningar. Lokala intressenter ingår i aktivitetssystem med skilda regler 
och resurser och det lokala interaktionsfältet förser med kanaler för 
informationsspridning och legitimitet. Lokala intressenter kan också utöva makt 
över medlemmarna i den kausala gruppen. 

I modellen lyfter vi fram teoretiska konstruktioner från forskningen om 
territoriell integration och det lokala som tidrum. Begreppen socialt kapital4, dvs. de 
normer och nätverk som möjliggör för människor att agera kollektivt, och lokal 
identitet, är abstraktioner som uttrycker självtillit och förutsättningar för mobilise-
ring av lokalsamhället. En central tanke är enligt Woolcock och Narayan (2000), att 
en persons familj, vänner och kolleger är viktiga tillgångar för den enskilde. Ett 
samhälle med många föreningar och sociala nätverk har enligt denna idé bättre 
förutsättningar för gemensamt agerande än ett samhälle där sådana saknas. Hand-
lingar i termer av socialt kapital sker framför allt lokalt. Nätverken är olika (Onyx 
& Bullen, 2000) och kan beskrivas i form av starka och svaga länkar. Samman -
bindande (”bonding”) står för nätverk med starka länkar som är täta och 

                                                      
4 Flera försök att definiera begreppet finns i litteraturen. Statsvetaren Putnam definierar 
socialt kapital, som att det ”refers to features of social organization, such as networks, 
norms, and trust, that facilitate coordination and cooperation for mutual benefit” (Onyx & 
Bullen, 2000).  Andra som Woolcock & Narayan (2000) ger en motsvarande definition  
“the norms and networks that enable people to act collectively”. Definitionerna har 
gemensamt att de hänvisar till de nätverk och normer som gör det möjligt att handla 
kollektivt. 
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mångfunktionella och som binds samman genom personlig tillit. Överbryggande 
(”bridging”) står för nätverk som är tunnare med mer opersonlig tillit (som till 
främlingar). Sammanbindande kan vid lokal utveckling kopplas till samhällets 
territoriella integration och överbryggande till dess funktionella organisation. 

Företagartradition – erfarenheter av företagsamhet (ekonomisk tradition) och 
erfarenheter av produktion av varor och tjänster (teknologisk tradition)5 – 
uttrycker som begrepp hur de ekonomiska och kulturella avlagringar, som upp-
kommit genom de olika ekonomiska roller som ett samhälle spelat under sin 
historia (jfr Massey, 1983), inverkar på det lokala näringslivets sammansättning och 
uppbyggnad. Den lokala företagartraditionens inriktning och styrka bidrar till att 
forma kunskaper, erfarenheter och värderingar som inverkar på inlärningen av nya 
affärsidéer (Sundin, 1980). Förnyelse, i meningen nya typer av verksamheter, måste 
därför också bygga på kunskaper, erfarenheter och andra resurser utanför den 
lokala miljön (Paulsson, 1987). 

Den teoretiska konstruktionen rutiner och kontrollsystem hos Jarzabkowski och 
Wilson (2002) lyfter fram att för att få saker gjorda är det viktigt att förstå hur 
saker görs lokalt (jfr Whittington, 1996). I vår modell refererar konstruktionen till 
lokalsamhällets spelregler och sätt att göra saker. Förhandlingsekonomins, det 
politiska systemets, marknadens och andra systems lokala varianter av regler och 
resurser är aspekter som kan inverka på strategiformeringen. Hur tolkas och 
tillämpas institutionella regler lokalt och vad är legitimt handlande? Myter, rutiner, 
ritualer och kontrollsystem är en del av en organisations kulturella nät (Johnson, 
1990). Försöker någon att göra på nya sätt kan detta uppfattas som hotande och 
utlösa olika skyddsmekanismer. En kan vara att förneka kompetensen hos dem 
som förespråkar det nya, en annan att undanhålla information, och en tredje att 
kontrollera rekryteringen av nya personer till en grupp (Pettigrew, 1973). 

I studiens utvecklingsprojekt har aktörerna sin grund i olika samhällssektorer 
och aktivitetssystem. Projekten är i sig själva exempel på det ökade utbytet och den 
sammanflätning mellan privat och offentlig sektor som varit typiska drag i 
utvecklingen. Tydligast syns detta på lokal nivå i lokalsamhällets nätverk. Sociala 
processer går tvärs över traditionella styrsystem – demokrati, marknad och 
byråkrati – och förhandlingar ersätter marknader som styrinstrument, varför dessa 
system betecknas som förhandlingsekonomi (Hernes, 1978). Det ökade samarbetet 
mellan statliga organisationer, kommuner och företag inverkar både på formerna 
för hur resurser anskaffas och möjligheterna att mobilisera resurser till projekten.  

Pierre (1992) diskuterar samarbetet och det ömsesidiga beroendet mellan det 
lokala näringslivet och den kommunala organisationen. Samarbetet drivs av 
gemensamma intressen och tanken om ömsesidigt utbyte. Båda parter har tillgång 
till resurser av intresse för motparten. Kommunen är beroende av det lokala 
näringslivet exempelvis för arbetstillfällen och skatter, och i de aktuella projekten 

                                                      
5 Definitionen anknyter till Sundin (1980) men vi utvidgar den till att också involvera 
produktion av tjänster.  

321



 

behövs också privata samarbetspartners för att resultat skall åstadkommas. Före-
tagen är beroende av infrastruktur och kommunal service. Relationens natur 
varierar mellan kommuner, men beroendet är vanligen asymmetriskt. Kommuner 
tenderar att vara mer beroende av näringslivet än vice versa och för företagen är 
kostnaderna för att engagera sig i samarbetet vanligen låga. Ett skäl är att företag 
enklare kan välja mellan olika kommuner, medan en kommun har ett givet 
geografiskt läge. Variationen är dock stor mellan olika kommuner och beroendet 
bestäms enligt Pierre av förhållanden som näringslivets sammansättning, den lokala 
förhandlingsekonomins former och institutionalisering och de politiska majoritets-
förhållanden som råder. 

Intressen hör samman med de ekonomiska och andra krav och önskemål som 
en person eller ett kollektiv av individer i samhället har och de nödvändiga 
betingelserna för att dessa skall tillgodoses. Ibland görs en distinktion mellan 
subjektiva och objektiva intressen. Subjektiva intressen definieras som de krav och 
önskningar som en aktör faktiskt har, medan objektiva är sådana som en person 
(eller ett kollektiv) skulle ha haft med större kunskap. Föreställningen är då att man 
kan vara omedveten om sina intressen och därför handla i strid med dem. Vi 
använde tidigare positionsintresse för att markera relationen mellan intresse, 
strukturell inplacering och tillgång till resurser och annat som värderas i samhället. 
I denna del av modellen avser intressen främst organiserade kollektiv som 
artikulerar sina intressen och agerar gemensamt (jfr Danermark et al., 1997). Lokalt 
representeras dessa av organisationer som företagarorganisationer, fackliga 
organisationer och näringar som skogs- och rennäringen. De strategiska aktörerna 
kan också ha sociala positioner inom sådana system, som ställer krav på deras 
agerande och inverkar på strategiformeringen. 
 
Institutionell inbäddning 
Denna nivå försöker fånga inverkan från de sociala strukturer och institutioner 
som bäddar in strategiformeringen. De strukturer som lyfts fram verkar på det 
lokala interaktionsfältet men ger också förutsättningar för aktörernas handlingar. 
Relationen mellan utvecklingsprojekten och de institutioner och sociala strukturer 
som behandlas här karakteriseras vanligen av mindre direkt interaktion. 
Utgångspunkten för konstruktionen av detta stratum är de två dominerande 
funktionella aktivitetssystemen politik och ekonomi. 

På denna nivå kan ett otal olika abstraktioner läggas på materialet. Vi har valt 
att lyfta fram teoretiska konstruktioner som antingen uttrycker centrala 
utvecklingstendenser med inverkan på lokal utveckling eller visar på mekanismer 
inom överordnade funktionella system. Konstruktionerna har valts i samspel med 
vårt empiriska material och för att de kan bidra till förståelsen av de villkor som 
strategiformeringens mekanismer verkar inom. Med start i begrepp kopplade till 
det politiska aktivitetssystemet, följer begrepp som anknyter till det mellan-
sektoriella och diskussionen avslutas med sådana som anknyter till det ekonomiska 
aktivitetssystemet.  
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Avreglering och decentralisering, dvs. förändrade relationer inom och mellan olika 
sektorer i samhället, karakteriserar tidsperioden när projekten äger rum. Marknaden 
vinner i inflytande på politikens bekostnad, en nyliberal våg tränger tillbaka de 
politiska strukturerna och uppfattningarna om rimliga relationer mellan politik och 
marknad förändras. Samtidigt pågår decentraliseringsprocesser, med grund i statliga 
budgetrestriktioner, där ansvaret för näringspolitiken flyttas till regional och lokal 
nivå (se kap. 1 och 9). 

Förhandlingsekonomins sätt att fungera förändras under den period som vi 
studerar och därmed de strukturella förutsättningarna för strategiformeringen. 
Stödsystemen och de näringspolitiska stödformerna, liksom de regler som förknippas 
med dem, ändras flera gånger. De lämnar bland annat större utrymme för lokala 
lösningar (se kap. 9). 

Tidsandan uttrycker tendenserna i de ideal och värderingar som finns i ett 
samhälle under en viss tidsperiod. Tidigare värderingar eroderas och nya ideal 
vinner i inflytande. Tidsandan får ofta genomslag på många samhällsområden 
samtidigt och de ideal som förmedlas innebär modeväxlingar också inom 
organisationer. Idéer om lämpliga sätt att leda och organisera får ofta genomslag 
under samma tid och begrepp som modeföljande eller ledningsmoden används för att 
karakterisera företeelsen (Abrahamson, 1996; Czarniawska & Joerges, 1996). 
Intresset för en viss idé är vanligen relativt kortvarigt och om en idé blir ett mode 
eller ej påverkas av samhälleliga och organisatoriska förhållanden och hur dessa 
uppfattas. 

Även inom fältet lokal utveckling finns tankar och idéer om hur sådan bäst 
åstadkoms som särskilt uppmärksammas under olika tidsperioder. I detta avseende 
uttrycker tidsandan de tendenser i samhället som underlättar eller försvårar en viss 
strategisk inriktning vid en viss tidpunkt. Kriser och makroekonomiska 
förhållanden kan innebära att tidigare sätt att leda utvecklingen inte längre anses 
fungera varför nya principer för utvecklingsarbetet vinner insteg. En ledare som 
vill framstå som rationell och modern följer då gärna de moden som utvecklas. I 
början av 1980-talet lyftes, som ett exempel på tidsandans betydelse, allmänt tankar 
om lokal mobilisering fram av forskare, politiker och andra (se kap. 1) när de 
decentraliseringstendenser som då uppmärksammades förväntades inverka på 
lokalsamhället. En möjlig förklaring till en viss strategi kan vara kongruens mellan 
en aktörs strategiska handlingsbegrepp och modet under en period. 

Inom ramen för det ekonomiska aktivitetssystemet finns ett stort antal kända 
mekanismer som bidrar till att förklara strategiformering. Vi har, i samspel med 
vårt empiriska material, valt några aspekter. Konjunkturcykler, regelbundna växlingar 
mellan hög- och lågkonjunktur, karakteriserar det ekonomiska systemet. 
Aktiviteten i ekonomin är en förutsättning för handlingarna och bidrar således till 
framväxten av olika handlingsmönster. En väl känd mekanism inom det 
ekonomiska aktivitetssystemet som sammanhänger med kapitalistiska strukturer är 
koncernlogiken (Holmström & Melin, 1982; Melin et al., 1983). Begreppet uttrycker 
att koncernens överordnade ekonomiska intresse styr beslut och handlingar inom 
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företagsgrupper. Det kan således vara helt rationellt att lägga ned ett lokalt företag 
trots att företaget i sig är lönsamt.  

I ett längre perspektiv pågår alltid djupgående förändringar i det ekonomiska 
aktivitetssystemet som skapar ett omvandlingstryck (se kap. 1 och 9). Några exempel 
som karakteriserar de årtionden som vi här studerar är informationsteknologins 
framväxt, globalisering, innovationer och värderings-förändringar som tvingar fram 
rationaliseringar och förändrade affärslogiker (Normann, 2001). Nya innovationer 
gör att nya komplementariteter framträder (Dahmén 1950, 1988). Under den 
period som studeras skapas exempelvis kring informationstekniken, menar många, 
en ekonomi med nya komplementariteter mellan företag och branscher, 
produktion och infrastruktur.  
 
Analysernas uppbyggnad 
 
Analys av individer, kausala grupper och strategiformeringen 
 
Denna del av analysen inriktar sig på individen, den kausala gruppen och 
strategiformeringen i de fyra fall som vi konstruerat utifrån de två processtudierna. 
De mentala förutsättningarna för strategiformeringen länkas här i första hand till 
fallens beskrivningar av intenderade och realiserade strategier. De strategiska 
handlingsbegreppen och den undersökning (fig. 14:2) som vi gör av dem för de 
strategiska aktörerna har en viktig funktion i den fortsatta analysen av samspelet i 
den kausala gruppen och strategiformeringens inbäddning. Som ett led i arbetet 
utvecklas därför också en typologi för begreppet.  

I ett första steg analyserar vi de ledande personerna i utvecklingsprojekten och 
de mentala förutsättningarna för strategiformeringen. Detta gör vi genom att i 
avsnitt presentera nedanstående analyser och beskrivningar (kap. 15 och 16). 

 
• PTA-analyser av personernas texter kring ett valt tema. I en del av 

grundintervjun utvecklade intervjupersonerna sina tankar om skogen och 
dess användning. Ur den givna texten extraherar vi, med stöd av en 
formell metod, det perspektiv i lokala utvecklingsfrågor som antas finnas 
hos varje person. Den begreppsstruktur som analyserna resulterar i fångar 
de föreställningar som operationaliserar vårt begrepp individens strategiska 
handlingsbegrepp (SHB) och därmed dennes handlingspotential. 

• En begreppsnära text, som ansluter till begreppsrepresentationen, 
beskriver den begreppsutveckling och det nätverk av begrepp som fångar 
en persons syntes av erfarenheter och tänkesätt. 

• Personbeskrivningar av biografisk karaktär som bygger på vad personerna 
valt att lyfta fram om sig själva. Biografierna avser bland annat att göra 
metodens representationer mer begripliga genom att också antyda de 
sociala system som personerna har erfarenhet av. 
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• En dimensionalisering där vi, på basis av representationerna, i tablåform 
sammanfattar och tolkar en persons begreppsutveckling. En text som 
tolkar syntesen och relaterar den till olika tanketraditioner sammanfattar 
personens tänkesätt. I anslutning till tablåerna jämför vi, för att spara 
utrymme och förbereda den fortsatta diskussionen, tänkesätten hos de 
personer som ingår i en kausal grupp. 

• Personernas reaktioner när de konfronteras med representationerna och 
vår tolkning av dem. Vi läste upp fem texter som tolkar fem personers 
tänkesätt om lokal utveckling. Med en jämförande tablå framför sig bad vi 
den intervjuade att relatera sig själv, och de övriga i ledningsteamet, till 
tänkesätten och att uttrycka sina reflexioner kring dem. Vi presenterade 
slutligen representationen av den intervjuade personens tänkesätt och 
avslöjade vilken beskrivning som avsåg denne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14:2 Undersökningen av individernas strategiska handlingsbegrepp 

 
I ett andra steg karakteriserar vi - för respektive fall - den intenderade strategin, 

dessutom tolkar och begreppsliggör vi den underliggande syntes som färgar den 
realiserade strategin och lyfter fram dess begreppsliga aspekter. I ett tredje steg 
analyserar vi strategiformeringen utifrån ledningsteamets sammansättning, struktur 
och interaktion. Genom att spegla personernas SHB i begrepp som beskriver den 
intenderade och realiserade strategin och komplettera detta med information från 
fallbeskrivningarna, söker vi insikt i de roller och inflytanden som aktörerna har i 
projekten och i den identifikation de har med sina roller! Vilka mekanismer som 
kan bidra till att förklara en viss inriktning på strategin i en konkret process sluter 
vi oss till genom reflektion över processerna, individernas strategiska 
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handlingsbegrepp och relationen inom den kausala gruppen (fig. 14:3). Centrala 
aspekter (jfr analysmodellen) är de ingående personernas egenskaper, erfarenheter 
och sociala positioner tillsammans med aspekter som gruppens interaktion, hur 
medlemmar rekryteras till gruppen samt den rolluppsättning som karakteriserar 
den struktur som utvecklas i gruppen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 14:3 Undersökningen av de kausala grupperna 

 
Diskussionen avser att bidra till förståelsen för den emergens som en kausal 

grupp med olika sammansättning och tillgång till regler och resurser kan ge 
upphov till. Hur ledningsgruppen agerar tillsammans och stödjer den strategiska 
idén står i fokus när vi analyserar mekanismer och villkor på denna nivå. 
Tänkesätten hos personerna i ledningsteamet jämförs i syfte att fånga den kausala 
gruppens mentala förutsättningar – en aspekt av gemensam handling. Det 
förenklade och vanliga antagandet om konsensus som förutsättning för gemensam 
handling har ifrågasatts och vi avser här snarare att visa på mekanismer som gör 
samordnad handling möjlig i situationer där medlemmarna i en kausal grupp har 
varierande strategiska handlingsbegrepp.  
 
Analys av agenternas och processernas institutionella inbäddning 
 
I denna del av analysen skiftar vi perspektiv. Den analys som behandlades i 
föregående avsnitt antar att objekten i allt väsentligt varit oförändrade under den 
period som respektive fall avser. Här betonar vi i stället förändring över tid och hur 
agentfunktionen relateras till strategiformeringens inbäddning. De lokala 
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näringsutvecklingsprojekten formeras i en social kontext och i relation till en 
befintlig uppsättning institutioner och sociala strukturer som kan både motverka 
och befrämja specifika projekt. Även analysen av den institutionella inbäddningen 
utgår från frågan om hur den realiserade strategin är möjlig, men den betonar 
starkare delprocesserna och processens dynamik.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 14:4 Undersökningen av processerna och den institutionella inbäddningen  
 

Det material som finns för att komplettera med kontextuella aspekter är 
främst de beskrivningar av fältet för den konkreta forskningen och projektens 
omgivning som presenteras i kapitel 1 och 9. Förutom den ekonomiska utveck-
lingen och andra forskares analyser av den tidsperiod som står i centrum i 
avhandlingen, presenteras där några av de institutioner som kan ge aktörerna 
tillgång till ekonomiska och andra resurser för sitt arbete. De praxisnära beskriv-
ningarna av processerna ger, tillsammans med kunskap om de sociala system där 
de strategiska aktörerna i projekten ingår och vars principer inverkar på arbetet, 
ytterligare en inblick i strukturella förhållanden. Speciell tonvikt läggs i denna del av 
analysen på teoretiska konstruktioner som återfinns under det lokala 
interaktionsfältet och den institutionella inbäddningen i analysmodellen. 

Även i denna del använder vi tidsmässigt parentessättande som 
meningsskapande strategi men gör en mer finfördelad indelning av processen i 
faser. Tanken är att brott i flödet – en process som tar en ny riktning – kan bidra 
till att avslöja strukturers inverkan och mekanismer. Kritiska händelser med direkta 
konsekvenser för den strategiska processens förlopp och aktiviteternas inriktning 
är grund för indelningen. Tre slags kritiska händelser är aktuella. Person-
förändringar, dvs. att strategiska aktörer lämnar processen eller att nya kommer till, 
är en första typ av kritisk händelse. En andra typ rör ”yttre” händelser, som de 
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strategiska aktörerna inte kan påverka, och den tredje, händelser som både är en 
konsekvens av deras eget och andras agerande. I det sistnämnda fallet kan det både 
handla om avsedda och icke avsedda konsekvenser. 
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Kapitel 15 Strategiformeringen i Västskog 
 
 
 
Utvecklingsprojektet i Västskog pågår under åren 1983-1996 under två perioder 
som i väsentliga avseenden skiljer sig åt. Under åren 1983-1989, (beteckningen 
Västskog I eller VI används fortsättningsvis) dominerar till en början det ideella 
arbetet, starkt kopplat till Jan Bertilsson och Västskogs-Andan, men också övriga 
personer som senare blir signifikanta i arbetet har viktiga roller under de första 
årens organisering. Under periodens senare del överförs arbetet allt mer till 
stiftelsen VUC och Näringslivsgruppen. Det ideella arbetet i Västskogs-Andan är 
visserligen betydelsefullt under hela perioden, men aktiviteten i föreningen avtar 
under periodens senare år.  

När Västskog 1990 går in i den andra perioden Västskog II (VII) har 
förutsättningarna avsevärt förändrats. Bertilsson, en huvudperson under Västskog 
I, har nu lämnat arbetet. De kvarvarande är emellertid övertygade om att de lärt sig 
något och att de nu klarar sig utan honom. En organisation för utvecklingsarbetet 
är ett resultat av föregående periods arbete, och Näringslivsgruppen och stiftelsen 
VUC är nu centra medan Västskogs-Andan förlorar i betydelse. Föreningen saknar 
finansiella resurser och har problem att finna en person till ordförandeposten. När 
den lågkonjunktur som alla väntat på kommer ett par år in på 1990-talet ändras 
förutsättningarna för arbetet i Västskog. Kritiken mot utvecklingsprojektet blir 
synligare, strategierna ändras och leder till slut, via en utvärdering, till nedläggning 
av projektet 1996 trots de försök att anpassa och legitimera verksamheten som 
görs. Förutsättningarna i Västskog förändras vid samma tid åter när orten drabbas 
av ett försvarsbeslut. 

I det följande presenteras de viktigaste personerna i Västskog och deras 
tänkesätt, därefter utvecklas begrepp om den intenderade resp. realiserade strategin 
och avslutningsvis länkas diskussionen samman i en analys med speciell inriktning 
på individers och den kausala gruppens betydelse för strategiformeringen. I denna 
del av analysen läggs huvudvikten på mekanismer som inom ramen för dessa strata i 
analysmodellen kan bidra till att förklara den intenderade och realiserade strategin i 
processen. Kapitlet avslutas med vi att vi söker förklaringar till processerna och 
deras utfall i den institutionella inbäddningen och att dynamiska aspekter och olika 
delprocesser betonas starkare. 
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Strategiska aktörer i Västskog 
 
Av fallbeskrivningen (kap.10) framgår att under Västskog I framstår tre personer – 
Jan Bertilsson, Per Persson och Oskar Strandvik – som särskilt betydelsefulla. De 
tre är, på olika sätt, med i arbetet redan från början och representerar, inte sällan 
tillsammans, arbetet när utvecklingsprojektet presenteras. Bertilsson är som 
framgått idégivare och arkitekt bakom organisationen och de två övriga leder 
Näringslivsgruppen resp. Västskogs-Andan. De tre är de strategiska aktörer i 
arbetet som tillsammans bildar en kausal grupp under Västskog I.  

Under Västskog II är Per Persson, tillsammans med Sven Öster, de som vi 
definierat som de strategiska aktörer som bildar den kausala gruppen. Sven Öster 
arbetar som näringslivskonsult från 1987 och ersätter redan under Västskog I 
Bertilsson i några av dennes arbetsuppgifter. Dessutom ersätter Öster, senare ett 
par år in 1990-talet, under en tid Oskar Strandvik som ordförande i Västskogs-
Andan. Båda Persson och Öster finns med i arbetet under hela Västskog II, medan 
Sven Eriksson, den andre näringslivskonsulten, under perioder arbetar också med 
andra uppgifter. På utvecklingscentrumet finns i övrigt under båda perioderna 
administrativ personal, föreståndaren för uppfinnarverkstaden, projektledare och 
vikarier.  

De strategiska aktörerna presenteras i det följande, var och en för sig, genom 
korta biografier och representationer av deras tänkesätt om situationen i 
lokalsamhället och hur den kan ändras – dvs. vår operationalisering av den 
abstrakta konstruktionen agentens strategiska handlingsbegrepp. Vår tolkning av 
tänkesätten och jämförelse mellan personerna i den kausala gruppen följer i nästa 
avsnitt. 
 
 Jan Bertilsson 
 
Biografi 
Jan Bertilsson är initiativtagaren bakom Föreningen Västskogs-Andan och den 
som under utvecklingsprojektets första period personifierar arbetet. Han arbetar 
som konsult på VUC under åren 1985-1989. Därefter går han tillbaka till sitt 
företag, men anställs senare i näringslivsorganisationen i sin hemkommun, där han 
försöker mobilisera på liknande sätt som i Västskog.  

Bertilsson föds i början av 1930-talet och växer upp på en ort, då egen 
kommun, inom nuvarande Västskogs kommun. Fadern var bonde och kommun-
politiker (bondeförbundare) med många politiska uppdrag. Han startade bl.a. 
ortens jordbrukskassa i familjens bostad och var överhuvudtaget en central kraft i 
kommunen. Bertilsson är gift och har fyra barn. 

Bertilssons formella skolutbildning är begränsad. Han går sex år i folkskolan 
som han, enligt egen utsago, lämnar med ’urusla betyg’. Efter några års arbete i 
föräldrarnas jordbruk börjar han 1947 på Västskogs Verkstäder, och han arbetar då 
i de lokaler som senare räddas från nedläggning i den aktion som blir den 
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utlösande faktorn för utvecklingsprojektet. Han arbetar under tio år med olika 
arbetsuppgifter, den mesta tiden som verktygsmakare och gruppledare för 
verktygskonstruktion. Han deltar i Mekanförbundets verkstadskonstruktionskurs 
på kvällstid och arbetar parallellt med uppfinningar. Exempelvis utvecklar han 
tillsammans med en kollega i början av 1960-talet en produkt för sågverksindustrin 
som länge är gångbar på marknaden. Efter 16 år slutar han i företaget när han, 
enligt egen utsago, upplever att de chefer som anställs saknar känsla och ansvar för 
bygden och baserar sitt inflytande på position i stället för på kunskap.  

Han börjar 1964 på ett annat verkstadsföretags konstruktionsavdelning på en 
annan ort. Han är under den här tiden med vid högertrafikomläggningen ’och 
byggde om alla plogar’ och utvecklar också ’en automatisk turistapparat’ som är 
interaktiv och visar bilder. I det företaget drar han igång förslagsverksamhet och 
hjälper personer med idéer att utveckla dem till för företaget lönsamma alternativ. 
Missnöje, bl.a. med idégivarnas villkor på företaget, gör att han slutar och startar 
ett eget företag, som han efter något år driver tillsammans med en kompanjon. 
Företaget ritar, utvecklar och bygger specialmaskiner och har på 1980-talet åtta 
anställda. 

Bertilssons intresse för innovationer gör att han är engagerad i olika 
uppfinnarorganisationer och han är också regionalt ombud för Svenska 
Uppfinnarföreningen från 1988. Bertilsson har många fritidsintressen – ofta med 
kreativ inriktning; han målar, fotograferar, filmar, konstruerar korsord etc. Han har 
anordnat flera utställningar, tävlat med sina filmer och också startat en fotoklubb. 
Arbetet dominerar ändå hans värld. ’Jobbet är min hobby’, säger han själv. 

Bertilsson har genom sin person många kontakter inom uppfinnarvärlden. 
Han har, som en av de övriga uttrycker det, ”egentligen levt sitt liv inom 
konstruktionsavdelningens sfär”. Bertilsson beskrivs av de övriga med ord som 
’idéspruta’, ’optimist’, ’innovatör’, ’dygnet – runt – jobbare’, ’konstnär – unikum’ 
och ’en person med oerhörd kreativ kraft’. Han är en person som i alla 
sammanhang hyllar ’det sunda förnuftet’. Bertilsson beskriver sig själv som en 
renlevnadsman som varken dricker eller röker.  
 
Begreppsutveckling – strategiskt handlingsbegrepp 
Figurens (fig. 15:1) slutbegrepp – mobiliseringsstrategi – sammanfattar begrepps-
utvecklingens tre huvudfaser. Begreppet opportunism med aspekterna ändamålsenlighet 
från huvudfasen och munväder från ett sidospår sammanfattar den första fasen och 
uttrycker Bertilssons syn på situationen i samhället. Den andra fasen pekar på 
möjligheterna och sammanfattar den fortsatta transformationen i begreppet 
förändringspotential som byggs upp av förhållningssättspåverkan från huvudspåret och 
möjligheter från ett sidospår. Den avslutande fasen slutligen anger hur möjligheterna 
skall utnyttjas och begreppet mobiliseringsstrategi med aspekterna mobilisering och 
metodutveckling sammanfattar hela begreppsutvecklingskedjan.  

Bertilssons begreppsutveckling utgår från omänsklig skala – ett begrepp som 
uttrycker hans syn på huvudproblemet i den situation som råder. Begreppet 
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sammanfattar många textsträngar där han talar om den nuvarande storskaliga 
produktionens negativa konsekvenser för människans arbets- och livssituation, 
miljö och produktkvalitet. Storskaligheten måste omprövas och korrigeras och han 
utvecklar ett resonemang som uttrycker den mindre skalans olika fördelar och 
ändamålsenlighet. En småskalig inriktning är en överlevnadsförutsättning och Bertilsson 
pekar på aspekter som flexibilitet, sårbarhetsreducering, och den lokala uppfinningsrike-
domen, men också miljöaspekter och tidigare erfarenheter. I ett sidospår uttrycker 
Bertilsson att prat utan handling – munväder – är det som kännetecknar 
situationen i Västskog. När ändamålsenlighet modifieras av munväder till 
opportunism uttrycker Bertilsson en för honom central föreställning.  

Nästa fas handlar om hur situationen skall hanteras. Det råder en allmän 
opportunism och det pratas mycket i Västskog men ingen gör något. Det är 
emellertid möjligt att influera vanliga människors – gräsrötternas – sätt att tänka 
genom att ge dem förebilder. Ett sidospår pekar på att det finns gynnsamma 
förutsättningar och möjligheter som tillsammans med förhållningssättspåverkan utgör en 
förändringspotential. Den sista fasen uttrycker hur de nödvändiga förändringarna skall 
åstadkommas. En mobiliseringsstrategi med aspekter som mobilisering och metod-
utveckling är sättet att lösa kommunens problem. Den vanliga människan skall 
uppmuntras till att vara förändringsagent.  

Perspektivet på figuren illustrerar vad Bertilsson framförallt vill framhålla. 
Det understryker behovet av en mänskligare skala och nödvändigheten av 
förhållningssättspåverkan. En intressant transformation i perspektivet är att munväder, 
som i figuren är en av aspekterna i den existerande opportunismen, också kan 
användas ändamålsenligt för att ändra sättet att tänka och stödja den nödvändiga 
mobiliseringen. 

Grunden uttrycker den bas som Bertilssons diskurs vilar på. 
Begreppsutvecklingen sker i en huvudfas som startar i näringslivsförändring och 
ändar i begreppet passivisering. Begreppet näringslivsförändring sammanfattar 
textsträngar där han talar om miljöns och naturresursernas betydelse, 
konsekvenserna av nuvarande produktionssätt och behovet av förändringar. Under 
transformationen av begreppet pekar han på, å ena sidan, den förändringsövertro som 
gör att en del är för optimistiska i sin tro på möjligheterna att radikalt förändra 
näringslivet och att lösa miljöproblemen, å andra sidan, den förändringspotential som 
finns genom att bättre utnyttja naturresurserna. Genom att utnyttja potentialen på 
många olika sätt förändras livssituationen och människorna får valmöjligheter. 
Slutbegreppet passivisering uttrycker att möjligheterna inte utnyttjas på grund av 
hyckleri och skenhandling.  

Perspektivet på grunden understryker att Bertilsson menar att situationen 
kännetecknas av passivisering. Detta begrepp kan kontrasteras med figurens 
mobiliseringsstrategi. De valmöjligheter (jfr. engelskans options) att förändra 
människornas livssituation som finns utnyttjas inte.  
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Figur 15:1 Representation av Bertilssons begreppsutveckling. 
 

Medel och mål. Bertilssons diskurs saknar medelskomponent men mål och 
visioner uttrycks i målkomponenten. Målets centrala idé är omskalering. Med 
utgångspunkt från begreppet ekonomisk värdering och den kvalitetsförsämring 
som blir resultatet av den nuvarande betoningen av ekonomisk värdering och 
storskalighet transformeras begreppet till skalberoende värdeförsämring. Ett sant 
värdebegrepp bör enligt Bertilsson också innehålla en kvalitetsdimension. Med 
ledning av tidigare erfarenheter är omskalering – begreppet lyfts också fram i 
perspektivet – den lösning som han förespråkar. 
 
Per Persson 
 
Biografi 
Persson är under bägge perioderna socialdemokratiskt kommunalråd med särskilt 
ansvar för näringslivsfrågor och ledare för Näringslivsgruppen. Han ingår tidigt i 
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styrelsen för Västskogs-Andan, men lämnar den när han senare blir kommunalråd. 
När utvecklingsprojektet avslutas fortsätter han till en början som kommunalråd, 
men lämnar efter en tid kommunalrådsposten och blir pensionär med särskilda 
villkor. Han behåller då en del av sina tidigare uppdrag.  

Persson är född i början av 1940-talet i ett brukssamhälle i länet. Fadern och 
farfadern arbetade båda inom träindustrin. Fadern var stabbläggare – en 
yrkeskategori som Persson beskriver som brädgårdens aristokrater. Morfadern var 
torpare och sågverksarbetare. Modern var länge hemarbetande (bl.a. som 
hemsömmerska) men hon får senare, när fadern några år in på 1950-talet blir 
allvarligt sjuk och avlider, ansvaret för försörjningen av Persson och hans syster. 
Hon arbetar då bl.a. som byggstäderska och bespisningsbiträde. 

Persson börjar i läroverket i närmaste stad i början av 1950-talet. Trots 
familjens ekonomiska situation och efter uppoffringar från familjen – han berättar 
senare att han som frielev känner sig utpekad – avlägger han studentexamen. 
Därefter ägnar han sig åt samhällsvetenskapliga studier i Uppsala och är ’nästan pol 
mag’ när han 1966 lämnar Uppsala. 

Han antas då som landstingsamanuens för vidareutbildning inom landstinget. 
Persson fortsätter sedan inom landstingsförvaltningen i närmare tio år och arbetar 
bl.a. som utredare i hemlänet i sex år. Under den här perioden lär han känna Sven 
Ekeblad, som uppmanar honom att söka en tjänst som drätselchef i Västskogs 
kommun. 1975 tillträder han tjänsten och flyttar tillsammans med sin hustru till 
Västskog. I mitten av 1980-talet ’pryar han som näringslivskonsult’ under ett år 
innan han tillträder befattningen som kommunalråd med ansvar för 
näringslivsfrågor. 

Persson är aktiv socialdemokrat och beskriver sig själv som ’född in i 
rörelsen’ och ’gråsosse’. Han börjar tidigt i SSU och arbetar senare politiskt för 
partiorganisationen på de orter där han bor. Han säger själv att han var starkare 
vänsterorienterad i ungdomen. Persson har i hela sitt liv arbetat inom offentlig 
sektor och med ekonomiska frågor. Under tiden som ansvarig för näringslivsfrågor 
breddas hans nätverk också till den privata sektorn.  

Persson beskriver sig själv som ’en jordnära och praktisk person’ som helst 
vill syssla med ’något konkret’ på sin fritid. Fritiden tillbringar han gärna i skogen – 
han är intresserad av jakt – eller på sjön. Han är också intresserad av kulturfrågor 
(musik och teater) och är under en period ordförande i en symfoniorkester. 
Persson är dessutom intresserad av industrihistoria. Han beskrivs av Bertilsson 
som en ärlig och modig person som ibland saknar den ’rätta fingertoppskänslan’. 
 
Begreppsutveckling – strategiskt handlingsbegrepp 
Figurens (fig. 15:2) begreppsutveckling sker i Perssons diskurs i små steg med 
många likartade begrepp fram till det sammanfattande och avslutande undvikande – 
ett begrepp som antyder hans försiktiga och inkrementalistiska hållning till sin 
(politiska) verksamhet. Med start i exploateringens politiska hantering och 
industrialiseringspolitik utvecklas begreppet i ett flertal faser. Fem huvudfaser kan 
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dock urskiljas. Den första behandlar hans syn på situationen i Västskog och 
möjligheterna till utveckling och sammanfattas med begreppet begränsade 
handlingsmöjligheter. De två därpå följande avslutas med förändringshinder och uttrycker 
beroendet av nationella och andra strukturer. De följande handlar om hur 
utveckling kan åstadkommas och lyfter fram begrepp som reformism och 
inkrementalism. Hela begreppskedjan sammanfattas med undvikande med aspekterna 
inkrementalism och förändringsproblem – ett begrepp som uttrycker Perssons syn på 
handling i den situation han befinner sig i.  

Startbegreppet – exploateringens politiska hantering – sammanfattar det 
prototypiska innehållet i många textsträngar där Persson talar om skogen som 
råvarukälla och dess betydelse för kommunens industriella utveckling och 
människors rekreation. Han ser inga egentliga hot mot skogen utan 
begränsningarna och problemen är huvudsakligen politiska – mindre motsättningar 
mellan politiker och experter begränsar möjligheterna att utnyttja teknikens 
utveckling. Industrialiseringspolitik och förnuftig utveckling inleder den vidare 
begreppsutvecklingen. Det existerande systemet skapar både restriktioner och 
möjligheter. Persson menar att ett försiktigt agerande har många fördelar. Ett sådant ger 
endast marginella konsekvenser och problemen är därför hanterbara och kan lösas 
med konflikthantering. Persson utvecklar därefter ett resonemang som uttrycker den 
situation han befinner sig i. Det är inte utan komplikationer att försöka att 
åstadkomma en förnuftig utveckling. Detta leder till att han har ett problematiskt 
mandat och att han är i en utsatt situation. Ibland känner han en oförmåga och 
betvivlar politikens möjligheter. Därefter fortsätter processen i små steg där han 
talar om skogen och dess betydelse och hur de möjligheter den erbjuder skall 
utnyttjas. Begrepp som rationalisering, produktivitetsperspektiv och produktiv exploatering 
uttrycker alla Perssons produktivitetsinriktning. Denna störs emellertid av 
exploateringssvårigheter som kräver jämkningar och ekonomiska anpassningar då resursen 
är så betydelsefull. Processen löper vidare med villkoren för en sådan anpassning – 
kommersialism och kompetens tillsammans med resursförädling och erfarenhetsbaserat 
utnyttjande är nyckelbegrepp som uttrycker de ekonomiska förutsättningarna. I ett 
sidospår pekar Persson åter på sin utsatthet och att han egentligen har begränsade 
handlingsmöjligheter – ett begrepp som sammanfattar begreppsutvecklingens första 
huvudfas och Perssons upplevelse av situationen. 

I de två följande faserna pekar Persson på begränsningarnas karaktär. Skogen 
är en nationell resurs av betydelse för hela landet som gör det nödvändigt att också 
ta nationella hänsyn och ha ett nationellt perspektiv. Nationellt beroende från huvudspåret 
och strukturstabilitet från ett sidospår uttrycker tillsammans begreppet 
förändringshinder som avslutar faserna. Begreppen visar Perssons syn på strukturer 
som något som begränsar handlingsalternativen i Västskog. 

När den fjärde fasens inledande begrepp tröghet transformeras av balanserad 
utveckling från ett sidospår till reformism uttrycker detta behovet av utveckling i små 
steg, något som Perssons egen upplevelse av handlingsosäkerhet understryker. Det 
avslutande begreppet inkrementalism med aspekterna reformism från huvudspåret och 

335



handlingsosäkerhet från ett sidospår uttrycker hans uppfattning om hur arbetet skall 
gå till.  

Undvikande är det avslutande begrepp som lyfts fram i perspektivet och som 
visar Perssons sätt att hantera situationen. Under begreppet ligger å ena sidan de 
förändringsproblem som finns i samhället, dels begrepp som illustrerar Perssons 
uppfattning om möjligheten till förändring – handlingsosäkerhet, tröghet och upprätt-
hållande av den existerande försörjningsbasen är några exempel. Trögheten och 
svårigheterna att förändra finns i de olika hänsyn som måste tas. Begrepp som 
understryker upprätthållandet av försörjningsbasen och nationella hänsyn är åter-
kommande i perspektivet.  

Grundens begreppsutveckling sker i en huvudfas som startar med industriell 
tradition som, utan sidospår och fördjupningar, transformeras till det avslutande 
begreppet anpassning till det lokala. Komponenten visar Perssons uppfattning om 
situationen och är den grund som Perssons diskurs vilar på.  

De första begreppen i kedjan, fungerande näring och måttfull förändring, 
uttrycker Perssons försiktiga hållning och reformistiska orientering och att 
förändring skall ske i små steg. Förändringsproblem kräver anpassningar och 
balansering. Exempel på viktiga anpassningar är avvägning mellan generationer och 
hänsynstaganden till olika intressen. Därefter behandlar Persson det ekonomiska 
systemet. Historien ger erfarenheter av kapitalismen med dess nedtoning av betydelsen 
för det icke-ekonomiska – ekonomismen – och det lokala beroendet av det ekonomiska 
systemet. Beroendet är emellertid inte absolut utan det finns möjligheter till 
systemanpassning till de lokala förutsättningarna. 

Perspektivet understryker att det är viktigt att ta hänsyn till det lokala och den 
lokala kulturen. Den nödvändiga systemanpassningen skall ses mot bakgrund av det 
nuvarande kapitalistiska systemet med dess tonvikt på ekonomiska faktor. 
Relationen mellan nationens intresse som det kommer fram i perspektivet på 
figuren och grundens betoning av det lokala visar Perssons kluvna situation, å ena 
sidan sitter han fast i beroendet till strukturer, å andra sidan vill han bidra till en 
systemanpassning till det lokala. 

Perssons begreppsstruktur inkluderar även medel och mål. Medlet att 
hantera situationen är reformism och då särskilt miljöreformism. Perssons vision för 
framtiden uttrycks i målet; ett förnuftigt industrisamhälle – med dess aspekter 
besinningsfull ekonomisk utveckling och ett industriellt resursutnyttjande. 

 
Oskar Strandvik 
 
Biografi 
Oskar Strandvik rekryteras till posten som Föreningen Västskogs-Andans förste 
ordförande när han pensionerar sig och flyttar tillbaka till Västskog 1984. Han 
lämnar den först några år in på 1990-talet. 
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Figur 15:2 Representation av Perssons begreppsutveckling 
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Strandvik är född i slutet av 1910-talet. Han beskriver sin bakgrund som en typisk 
’västskogsk’ sådan, och som knuten till industrin i Västskog. Farfadern var 
brädgårdsförman, morfadern smed och fadern arbetade också inom träindustrin, 
bl.a. som faktor. När flera av de företag som fadern arbetat i lagts ned drev denne 
en trävaru- och vedaffär. Strandvik är en av sex söner och den tredje generationen i 
släkten som arbetar inom träindustrin i Västskog. Strandvik anser sig ha hårdhänta 
barn- och ungdomsminnen från 1930-talets kris. Strandvik har hustru och tre 
vuxna barn. Strandviks hustru hade en chefspost inom kommunal förvaltning och 
får, när de flyttar tillbaka, en motsvarande befattning i Västskog.  

Strandvik avlägger realexamen i mitten av 1930-talet och arbetar därefter som 
kontorsbiträde, samtidigt som han genomgår en tvåårig handelsutbildning på 
kvällstid. Som artonåring börjar han i ortens dominerande storföretag och 
fortsätter inom företagets administration resten av sitt yrkesverksamma liv. 
Strandvik börjar som kontorist och arbetar sedan på olika avdelningar inom 
företaget. I början av 1950-talet blir han först direktionssekreterare och 1959 
intendent med ansvar för personalfrågor. I mitten av 1960-talet utses Strandvik till 
personaldirektör och när företaget i slutet av 1970-talet köps upp av ett annat 
företag flyttar han och fortsätter som personaldirektör i det företaget fram till sin 
pension 1984. Under tiden som personaldirektör sköter han flera nedläggningar av 
produktionsenheter i Västskog. 

Strandvik har hela sitt liv varit aktiv i olika folkrörelser. I ungdomen är han 
aktiv i nykterhets- och scoutrörelserna och från mitten av 1940-talet är han mycket 
engagerad i Röda korset, såväl på lokal som på central nivå. Han är också 
föreståndare för Västskogs arbetareinstitut som bedriver fortbildningsverksamhet 
till mitten av 1960-talet.  Strandvik är med och bildar flera konstföreningar och är 
amatörhistoriker med specialintresse för Västskogs industrihistoria. 

Strandvik har tillvunnit sig stor respekt i många kretsar och beskrivs i pressen 
och av de övriga inblandade i utvecklingsprojektet med ord som ’Mr Västskog’, 
’känd i bygden och aktad i alla politiska läger’, lysande folktalare och 
föredragshållare’, ’otroligt beläst’. Själv säger han sig ha en borgerlig grundsyn utan 
att vara partipolitiskt aktiv. Han har hela sitt liv levt inom exportindustrin och 
anser sig därför ha ett internationellt synsätt. 
 
Begreppsutveckling – strategiskt handlingsbegrepp 
Figurens (fig. 15:3) begreppsutveckling av Strandviks diskurs fram till det 
avslutande begreppet utvecklingsoptimism sker i två huvudfaser. Den första startar 
med resursrikedom och traditionell exploatering, som vidareutvecklas med hans syn på 
hur och varför skogen skall exploateras, fram till begreppet rationellt bestämd 
välfärdsnivå. Detta begrepp sammanfattar rationellt satta gränser från ett sidospår och 
godtagbar välfärdsnivå från huvudspåret. Den andra huvudfasen leder till det 
avslutande begreppet utvecklingsoptimism med aspekterna välfärdsmöjligheter och 
robusta resurser.  
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Det första begreppet resursrikedom sammanfattar textsträngar där Strandvik 
talar om rika naturresurser och de möjligheter till industriell utveckling de ger och 
om skogen och havet som källor till rekreation för lokalsamhällets och Europas 
människor. Den traditionella exploatering av skogen, utan eftertanke och utvärdering, 
som dominerar behöver förnyas under ansvar, menar han, och för begrepps-
utvecklingen vidare med begrepp som förnyelse, ansvarstagande och uthålligt agerande. 
De möjligheter till välstånd som skogen ger skall användas för att utveckla ett 
hållbart välstånd inte bara för lokalsamhället utan välfärdssamhället, välfärdsperspektivet 
och den godtagbara välfärdsnivå som eftersträvas har för Strandvik en längre räckvidd.  

I ett sidospår uttrycker han sin tilltro till erfarenhet och kunskap genom 
begreppet rationellt satta gränser som uttrycker aspekterna tidsenlig kunskap och 
restriktivitet. Rationellt bestämd välfärdsnivå – en central föreställning hos Strandvik – 
förenar argumentationen från huvud- och sidospår och avslutar de två första 
faserna. 

Den andra huvudfasen pekar på möjligheterna. Skogen ger välfärdsmöjligheter 
om bara de erfarenheter och den kunskap som finns används för att utnyttja denna 
för lokalsamhälle och nation värdefulla tillgång. Det avslutande begreppet 
utvecklingsoptimism uttrycker Strandviks föreställning om robusta resurser – skogen 
är rikedom och det finns inte några alarmerande tecken på att industrisamhället 
medfört större miljöskador – och att detta ger möjligheter till framtida välfärd. 

Perspektivet understryker välfärdsperspektivet, välfärdsmöjligheterna och 
välfärdssamhället som viktiga begrepp för Strandvik. Skogen är en viktig resurs för 
hela landet och lokalsamhället måste också beakta sin plats i nationens 
försörjningsordning. Hans utvecklingsoptimism baserar sig på de välfärdsmöjligheter som 
utnyttjande av kunskap ger tillsammans med föreställningen om tillgång till robusta 
resurser.  

Grunden består av ett fåtal begrepp som sammanfattas i begreppet 
utvecklingstro. Utgångspunkten är begreppet rationell exploatering för välfärd som 
sammanfattar textsträngar där Strandvik talar om industriella möjligheter, 
möjligheter till rekreation, vikten av vetenskaplig kunskap och skogens betydelse 
för hela nationen. Genom att utnyttja (vetenskaplig) kunskap kan en kontrollerad 
utveckling åstadkommas med endast mindre miljöeffekter. Den utvecklingsoptimism 
som figuren visar understryks av grundens sammanfattande begrepp utvecklingstro 
med aspekterna kontrollerad utveckling och marginella skador. Perspektivet är 
identiskt med grunden och understryker Strandviks tro på utveckling, rationalitet 
och de robusta resurserna.  
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Figur 15:3 Representation av Strandviks begreppsutveckling. 
 
 
Sven Öster 
 
Biografi 
Sven Öster är näringslivskonsult och ingår i Näringslivsgruppen från 1987. Under 
en period några år in på 1990-talet är han dessutom ordförande i Västskogs-
Andan. Öster föds kring 1940 på en ort i Västskogs kommun. Han säger själv att 
han växer upp ”under ganska trevliga förhållanden i ett litet torp långt ute i 
skogen”. Han är gift och familjen får två barn. Efter 7-årig folkskola går Öster en 
yrkesskola där han utbildar sig till verkstadsmekaniker och verktygsmakare. När 
han senare gör sin militärtjänst utbildas han till vapenmekaniker. Senare i livet 
vidareutbildar han sig vid en teknisk skola och tar en lägre ingenjörsexamen. 

Efter folkskolan arbetar han i mitten av 1950-talet under några år som 
sågverksarbetare i en av kommunens sågverksindustrier. Därefter växlar han under 
ett antal år mellan utbildning och arbete i företag på flera orter inom länet. Efter 
genomgången yrkesutbildning anställs han som verktygsmakare hos nuvarande 
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Ericsson. Efter ett år lämnar han företaget i samband med en konflikt med 
verkstadschefen och arbetar därefter som verktygsmakare i ett annat företag i länet. 
När han slutfört sin ingenjörsutbildning anställs han i ett storföretag i ett grannlän, 
där han arbetar med olika arbetsuppgifter bakom tillverkningen, som beredning 
och konstruktion, i mer än två år. Han deltar under denna period i flera 
internutbildningar. När företaget 1967 startar en ny fabrik på en ort närmare hans 
hembygd, flyttar Öster med och han får ansvar för beredning av en del av 
företagets produkter. Han stannar i tio år och blir senare verkstadschef och 
ansvarig för tillverkningen av produkter som handsågar, rostfria rördelar och 
slipstål. 

Öster kommer då i kontakt med ett mindre familjeföretag som skall ombildas 
och ta in flera ägare. Han lånar pengar och går in som delägare och VD i företaget, 
som han driver i omkring tio år. Verksamheten är inriktad mot maskiner till 
sågverksindustrin och företaget har nu en expansiv och lönsam period och växer 
från 10 till 35 anställda. I mitten av 1980-talet kan ägarna inte komma överens om 
hur företaget skall drivas vidare. Öster kontaktas samtidigt av Bertilsson, han 
känner honom sedan tidigare, som föreslår att han skall börja på VUC. Han tror att 
han då kommer att få ett lugnare arbete och får också en relativt bra lön. Öster 
säger själv senare att han inte skulle ha accepterat ’ett sånt jobb’ om han inte känt 
sig rotad i Västskog, trots att han endast bott ’i omgivningarna’. 

Sven Öster har sitt kontaktnät inom framförallt mindre industriföretag. Båten 
och havet är hans främsta fritidsintressen. Ett av skälen till att han flyttar till 
Västskog är att ’båten hela tiden funnits där’. Öster beskrivs av de övriga som en 
person ’med stark vilja’, en ’vinnande allmänt trevlig person’ och som en person 
som är politiskt neutral. 
 
Begreppsutveckling – strategiskt handlingsbegrepp 
Figurens (fig. 15:4) sammanfattande begrepp satisfiering byggs upp kring fyra 
huvudfaser med sidospår, där de tre första faserna avslutas i begreppen anpassad 
utveckling, koordinering respektive rimliga anspråk. Det avslutande begreppet utvecklas 
ur huvudbegreppskedjans rimliga anspråk och konsensus tillsammans med icke-
optimal användning. 

Den första fasens avslutande begrepp anpassad utveckling uttrycker att den 
lokala utvecklingen bör anpassas till såväl särintressen som ekonomins och 
naturens krav. Behovet av vidareförädling av råvaruresurserna innebär samtidigt 
risker och omställningsosäkerhet. Situationen lokalt kan därför försämras ytterligare 
och leda till en tillbakagång. Det finns lokala utvecklingsproblem och eftersom man 
befinner sig i slutet av en epok ett transformationsbehov. Transformationen kan ske 
endast genom anpassningar till intressenter, ekonomi och lokala utvecklingsförut-
sättningar. I ett sidospår uttrycker Öster att ingreppen i naturen bör begränsas och 
att naturhänsyn också är en aspekt av fasens avslutande begrepp anpassad utveckling.  

I ett sidospår förespråkar Öster gemensam råvaruförsörjning – en typ av 
samverkan som fortfarande är oprövad. När detta begrepp i den andra huvudfasen 
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transformeras till koordinering visar detta att Öster fäster stor vikt vid ett samordnat 
och anpassat agerande.  

I den tredje fasen förstärker begreppet systemering föreställningen om 
samarbete. Öster menar att det finns nischer som är möjliga att utnyttja med en 
fokuseringsstrategi. Orealistiska (avkastnings)förväntningar och ett förväntningsgap 
försvårar arbetet. I ett sidospår uttrycker Öster sin personliga uppfattning att det 
finns en potential för lokal utveckling. När tredje fasen avslutas med rimliga anspråk 
framhåller Öster vikten av realistiska förväntningar vid lokal utveckling. Konsensus 
med aspekterna rimliga anspråk från huvudkedjan och konfliktfri anpassning, 
uttrycker en utgångspunkt för utvecklingen. När detta begrepp transformeras av 
icke-optimal användning till satisfiering uttrycker Öster att det är viktigare att nå ett 
tillfredsställande resultat än att söka efter en optimal utveckling.  

Perspektivet på figuren lyfter fram satisfiering som sammanfattande begrepp. 
Perspektivets begreppskedja har huvudsakligen samma uppbyggnad som figurens 
men några transformationer förekommer. I perspektivet är koordinering en 
förutsättning för anpassad utveckling (i lokalsamhället) och systemering förstärker 
möjligheten att med en fokuseringsstrategi utveckla den nisch som finns. Perspektivet 
lyfter också det fram potentialen för lokal utveckling om bara förväntningsgapet 
överbryggas. Satisfiering och inte optimering är en lämplig utgångspunkt för 
utvecklingsarbetet.  

När Öster i grunden utvecklar hur han uppfattar sin verklighet sammanfattas 
resonemanget i begreppet oklar omorientering. Begreppsutvecklingen sker i en 
sammanhängande fas med startpunkten i lokal metodförbättring och stagnation som 
gradvis transformeras till oklar omorientering – ett begrepp som uttrycker att 
förnyelsen inte har någon tydlig inriktning. 

Situationen beskrivs av Öster som stagnation med otillräckliga medel för att 
förändra. Möjligheter finns genom fokusering på produktionsnischer men han 
upplever ändå osäkerhet eftersom fokusering också innebär val bland alla de 
valmöjligheter som den motsägelsefulla mångfalden ger. Framtiden är avhängig av de 
alternativ som formuleras och de strategiska val som görs och för Öster är 
effektivisering av den befintliga verksamheten och ett upprätthållande försvar den 
strategi som följs. Den avvecklingskostnad som följer av det upprätthållande försvaret 
tillsammans med obestämdheten i förnyelsen uttrycker innehållet i det begrepp – 
oklar omorientering – som slutligen sammanfattar begreppsutvecklingen.  

Perspektivet följer identiskt begreppsutvecklingen i grundens senare del. 
Effektivisering och försiktig avveckling lyfts fram som ett uttryck för upprätthållande 
försvar och avvecklingskostnad och obestämd förnyelse sammanfattar begreppet oklar 
omorientering.  

I målet, perspektivet är identiskt, uttrycker Öster sin syn på framtiden. 
Utgångspunkten tas i tanken om att effektivisera lokalsamhällets traditionella 
näring – skogsföretagandet. Bland annat miljöövervägande gör att moderering är 
nödvändig men han ger ändå en bild av att man, för att klara situationen, bör 
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exploatera skogen på kort sikt. Konsekvensen blir på kort sikt behovet av att 
komplettera med nya verksamheter och i förlängningen av en akut omställning 

 
 

Effektiviserat
skogsföretagande

Miljö-
betänkligheter

Mål

Moderering

Akut
omställning

Exploatering
på kor t sikt

Ko rts iktighet

Komplettering

Strategiskt
val

Försiktig
avveckling

Effektivisering

Merkostnad

Perspektiv på
grunden

Optimalt
utnyt tjande

Obestämd
förnyelseUpprätthållande

försvar

Oklar
omorientering

Avvecklings-
kostnad

Perspektiv på figuren

Utveckl ings-
förutsät tning

Oprövad
samverkan

Natur-
hänsyn

Förstärkning Nisch

Upplevd
potential

Icke-optimal
användning

Koordinering

Anpassad
utveckling

Systemering Fokuserings-
strategi

Satisfiering

Upplevd
potential

Konfliktfri
anpassning

Jag-
referens Orealistiska

avkastnings-
förväntningar

Förväntnings-
gap

Rimliga
anspråk

Konsensus

Stagnation

Grund

Lokal
metodförbättring

Långsiktig
försämring

Produktions-
nisch

OsäkerhetFokusering
Valmöjlighet Strategiskt

val

Ef fektivisering

Oklar
omor ientering

Avvecklings-
kostnad

Upprätthållande
försvar

Motsägelsefull
mångfalld Alternativ Lokal

framtid Optimalt
utnyttjande

Obestämd
förnyelse

Merkostnad

Försiktig
avveckling

Förädlings -
t ryck

Handlings-
risker

Försämring

Icke-expert

Epokslut

Skogs-
intressenter Korts iktiga

metoder Ekonomisk
bedömning Natur-

skydd Begränsat
ingrepp

Trans-
formations-
behov

Figur

Utvecklings-
problem

Omställ-
nings-
osäkerhet

Tillbaka-
gång

Satisfiering
Konsensus

Rimliga
anspråk

Modifi-
ering Parering Ekono misk

anpassning Utvecklings-
förutsät tning

Upplevd
potent ial

Förvänt-
ningsgap

Fokuserings-
strategi

Systemering

Koordinering

Anpassad
utveckling

Natur-
hänsyn Gemensam

råvaruförsörjning

Op rövad
samverkan Det

okända

Förstärkning

Icke-
optimal
anv ändning Konfliktfri

anpassningJag-
referensViss

potential

Orealist iska
avkastnings-
förväntningar

Nisch

Lokal
betydelse

 
 
 
Figur 15:4 Representation av Östers begreppsutveckling. 

. 
 
Personernas tänkesätt – en jämförelse 
 
I avsnittet diskuterar vi aktörernas föreställningar utifrån de gjorda 
representationerna. I figur 15:5 presenteras de strategiska aktörerna från båda 
perioderna i Västskog. Den kausala gruppen under Västskog I bestod av 
Bertilsson, Persson och Strandvik och under Västskog II av Persson och Öster. 
Fokus i figuren är syntesen (och helheten) i resp. persons tankestruktur men vi 
jämför dem också med varandra. Av pedagogiska skäl jämförs också personerna 
över figurens dimensioner på ett mer analytiskt sätt. Vi behandlar också deras 
reaktioner när vår tolkning av tänkesätten presenterades för dem. 
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Tänkesätten 
 
Några centrala dimensioner i personernas tänkesätt sammanfattas i figur 15:5. 
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Figur 15:5 Jämförelse av personernas tänkesätt 
 

Jan Bertilssons perspektiv på rummet är huvudsakligen lokalt. 
Tidsperspektivet domineras av nutid även om han använder historien som en 
referenspunkt. Bertilsson har en målkomponent i sin begreppsstruktur och denna 
anvisar ett omskalerat industriellt samhälle, med mer utrymme för den lilla skalan, 
som Bertilssons framtidssamhälle. Hans föreställning om dagens samhälle är att det 
karakteriseras av passivitet och att de möjligheter som finns att förändra 
människors livssituation därför inte utnyttjas. Opportunism och skenhandlingar 
dominerar och Bertilsson lyfter fram motsättningen mellan prat och handling som 
en viktig aspekt. 

I många avseenden anser han att det samhälle han lever i är ett samhälle i 
tillbakagång och ett samhälle som har en övertro på att förändring kan ske utan 
lokal handling. För att hantera den nuvarande situationen önskar han en radikal 
förändring. En central aspekt i hans sätt att tänka är skaldimensionen och de 
negativa konsekvenser som följer med den stora skalan. Den nuvarande skalan är 

344



omänsklig och tar inte hänsyn till de viktiga kvalitetsdimensionerna i produktionen 
och människans livssituation.  

För Bertilsson är den mänskliga skalan den lilla skalan. En omskalering krävs 
om det skall vara möjligt att lösa lokalsamhällets problem och framtidsvisionen är 
ett omskalerat industrisamhälle. Hans intention är att influera ’gräsrötterna’ och att 
mobilisera den vanlige medborgaren som förändringsagent. För Bertilsson är 
självtillit i lokalsamhället och hos den enskilde individen viktiga mål och den lilla 
skalan gör det lättare att hantera såväl samhällets sårbarhet som miljöproblemen. 
Den gör det också lättare att använda den lokala uppfinningsrikedomen och 
återvända till det traditionella ändamålsenliga sättet att använda resurser. 
Ändamålsenlighet är hans sätt att beskriva det förnuftiga. Begrepp som 
mobilisering, omskalering, förhållningssättspåverkan, PR och lokal 
uppfinningsrikedom antyder den handlingsinriktning som Bertilsson förespråkar 
för att utveckla lokalsamhället.  

Bertilsson sätt att tänka liknar det hos ”human-scale-teoretikerna”, med 
rötterna i 1800-talets utopiska tänkande, som det beskrivits av Sale (1980). De 
baserar sitt sökande efter en framtid på idén om den mänskliga skalan – en skala 
som gör att människan kan uppleva livet som ett sammanhängande helt, skapa fria 
och förtroendefulla relationer med andra människor och undvika den känsla av hot 
som skapas av stora och dolda krafter utanför deras kontroll. 

 
What is taken is a scale at which one can feel a degree of control over the processes of life, 
. . . man as makers and actors instead of just users and consumers, . . . Participants and 
protagonists instead of just voters and taxpayers . . . (Sale, s. 39-40). 
 

Bertilsson betraktar sig själv och sin värld ur vad Ottesen (1991) kallar ett 
producentperspektiv, ett handlingsperspektiv som har innebörden att handlingar 
utförs för att producera och inte att konsumera. Den mest rationella och samtidigt 
mest moraliska handlingen är, med denna utgångspunkt, den handling där en 
ekonomisk agent ger mest av sig själv och samtidigt tar minst för sig själv.  

Bertilsson accepterade att delta i återföringsdiskussionen, samtidigt som han 
med olika undanmanövrer – genom att exempelvis tala om annat och hänvisa till 
sin bristande utbildning – till en början försökte att undvika att relatera sig själv 
och de andra till beskrivningarna. Bertilsson tyckte uppenbarligen inte riktigt om 
situationen och ville heller inte bli inplacerad i ett fack. Ett par veckor senare fick 
vi en julhälsning från Bertilsson med rimmade och skämtsamma kommentarer. 
Kuvertet – uppklippt och innehållande ett julkort som stack ut på två sidor – 
förmedlade ett tydligt budskap; för säkerhets skull tydliggjort med texten ”Ta det 
som ni vill men kuvertet räckte inte till . . . ”. 

I likhet med många av de övriga tittar han först på olika aspekter i tablån och 
jämför dem med olika personers tänkesätt. Olika aspekter stämmer då in och 
Bertilsson konstaterar då: 
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Jag tror att när man har läst alltihop kan man inte säga att en person håller sig exakt inom 
det här området eller att en annan person håller sig exakt inom ett annat område utan det 
kommer att gå lite så här (pekar kors och tvärs över tablåerna). 
 

Det tar i allmänhet en stund att fånga syntesen i en beskrivning eftersom 
delarna måste förstås inom ramen för helheten (syntesen). Av den fortsatta 
diskussionen framgår dock att han egentligen både känner igen sig själv och 
Persson i bilderna. Han påpekar dock att han inte bara är ”lokalt fixerad” utan att 
han också är intresserad av hela landets utveckling.  

Per Perssons diskurs visar en annan orientering och det han ser är ett antal 
beroenden, framför allt beroendet av det ekonomiska systemet med dess 
koncentration på ekonomiska faktorer. Hans perspektiv på rummet domineras av 
nationen, men också av lokalsamhället. I Perssons diskurs är viktiga tankar att det 
är nödvändigt att anpassa sig till det ekonomiska systemet och att reformera den 
lokala industriella traditionen. Det finns intressen som står i motsättning till 
varandra och problem att balansera dessa. Industrisamhället dominerar fortfarande 
hans tänkande och han ser endast små möjligheter till förändring. Perssons 
föreställning om det framtida samhället är ett besinningsfullt industriellt sådant 
som behöver vidareutvecklas så att hänsyn också tas till det lokala och dess olika 
intressen. Utvecklingen skall ske på ett balanserat sätt i små steg – begreppet 
inkrementalism uttrycker hans syn på vad som är förnuftigt.  

Persson strävar efter att politiskt hantera det existerande systemet, men detta 
är en problematisk uppgift. Egentligen finns det, enligt honom, endast mindre 
möjligheter till förändring – nationella och strukturella beroenden försvårar 
förändringar varför sådana skall bygga på reformism och ske i små steg. Han 
föredrar försiktiga handlingar, eftersom det finns motstånd mot förändringar och 
effekten av handlingarna är osäkra. Hans syn på situationen pekar på begrepp som 
reformism, anpassning och intressebalansering som handlingsinriktning. Den 
nödvändiga anpassningen till de ekonomiska strukturen kräver i sin tur 
kommersialism och kompetensutveckling.  

På många sätt förefaller Persson se sig som fången i ett nät av politiska krafter 
och beroenden och som den som administrerar systemet lokalt. Inte mycket i 
diskursen pekar på behovet eller nödvändigheten av att radikalt förändra 
situationen. Hans sätt att tänka har stora likheter med vad Lindblom (1959) kallar 
den adaptive beslutsfattaren. Denne accepterar situationen som den är eftersom de 
krafter som dominerar är starka, och koncentrerar sig i stället på att förändra i små 
steg och genom detta reducera och undvika osäkerhet. Lindblom beskriver den 
adaptive beslutsfattaren på följande sätt: ”The piecemealing, remedial 
incrementalist or satisficer may not look like a heroic figure. He is nevertheless a 
shrewd, resourceful problem-solver who is wrestling bravely with a universe that 
he is wise enough to know is too big for him.” (Lindblom 1968, s. 27) 

Persson kommenterar tämligen omedelbart att han i mycket känner igen sig i 
den beskrivning som bygger på hans representation. Persson menar att 
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beskrivningen ”passar väl in på en gammal gråsosse som jag” och att han finner 
honom ”rätt så sympatisk”.  

När han tittar på de olika aspekterna i tablån ser han hos de övriga en del 
aspekter som han sympatiserar med och gärna vill ha med i beskrivningen av sig 
själv. I likhet med Bertilsson konstaterar han att ”att man mixa ihop lite olika delar 
av det här”. Bertilssons mobiliseringstanke, miljötanken resp. entreprenörskaps-
tanken hos aktörerna i vår förstudie är några exempel. När vi senare presenterade 
representationen mer i detalj känner han också väl igen sig själv och ”den vardag 
han lever i”. 

Oskar Strandvik har ett mera vidsträckt perspektiv på tid och rum än 
exempelvis Bertilsson. När den senare talar om det lokala samhället är det nutiden 
och den närmsta framtiden som denne refererar till trots sin önskan om mindre 
skala i framtiden. Strandvik däremot har ett nationellt, och delvis också ett 
internationellt, perspektiv på rummet. Hans perspektiv på tid tycks vara obestämt. 
Historia och framtid hänger ihop, historien är det nuvarande och det nuvarande är 
framtiden. På det hela taget är han nöjd med det samtida samhället och han tycks 
mena att det bara är att fortsätta som förut, även om han inte nödvändigtvis är 
nöjd med situationen i lokalsamhället med dess brist på förnyelse. 

Strandvik ser omkring sig ett samhälle där de rika resurserna rationellt 
utnyttjas utan att miljökonsekvenserna blir alltför negativa. Hans diskurs fokuserar 
välfärdssamhället och dess upprätthållande. För nationen ser han inga problem – 
hans utvecklingstro baseras på de rika robusta resurserna och på hans tilltro till 
kunskap, särskilt på vetenskaplig kunskap med dess logiska argument och väl 
genomtänkta lösningar. Det förnuftiga är för Strandvik det som baseras på 
vetenskaplig forskning. I hans diskurs finns få problem. Samhället är i harmoni och 
de moraliska förpliktelser som vi har mot framtiden kan lätt hanteras genom att 
använda vetenskap och därigenom på ett rationellt sätt fastställa en lämplig 
välfärdsnivå. Problemen finns i lokalsamhället med dess brist på förnyelse och 
traditionella produktionsformer. Handlingsinriktningen för framtiden beskrivs med 
begrepp som förnyelse, modern kunskap och kontrollerad utveckling. 

På många sätt tycks detta sätt att tänka likna de tidiga industrialisternas när de 
argumenterar för att industrialisera norra Sverige i början av 1900-talet (jfr Sörlin, 
1988). Deras vision av Sverige som ett modernt välfärdssamhälle baseras på 
användning av de rika naturresurserna för tillverkning och tilltron till vetenskapliga 
metoder och argument. Strandvik är ett exempel på hur denna bild har överlevt 
trots de problem och den befolkningsminskning som drabbat mer perifera regioner 
av landet. Idag vägs emellertid den industriella användningen mot andra, som 
exempelvis användning av skogen för rekreation. 

När Strandvik konfronteras med beskrivningarna uppfattar han att mycket av 
den beskrivning som bygger på representationen av hans diskurs stämmer väl in på 
hans sätt att tänka. Han menar dock att beskrivningen alltför starkt betonar 
industri. Han tror inte på ett renodlat industrisamhälle eller på industriell expansion 
däremot sympatiserar han med vad som i Persson tablåtext betecknas som ett 
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besinningsfullt industrisamhälle. Strandvik är också noga med att påpeka att det 
välfärdssamhälle han pläderar för är ett samhälle som kan ”garantera en värdig 
tillvaro för människor i gemen” och samtidigt göra detta utan ”för mycket gränser 
och regler” som förhindrar ”utformandet av en personlig livsstil”. Strandvik 
konstaterar slutligen att ”profilen är i allt väsentligt riktig”. 

Sven Östers betydelse ökar under Västskog II när han tillsammans med 
Persson bildar den kausala gruppen. Östers perspektiv på rummet är lokalsamhället 
och hans tidsperspektiv är nuet och den allra närmaste framtiden. Historien har en 
begränsad roll i hans föreställningsvärld. Det samhälle som han ser är ett 
stagnerande industrisamhälle, där de traditionella näringarnas roll fortfarande är 
stor, men där deras betydelse ständigt minskar. Östers framtidssamhälle är av 
samma typ som dagens, trots att han är medveten om de problem som finns med 
att upprätthålla det. Lokalsamhällets problem har att göra med de oklara 
alternativen inför framtiden och därmed den framtida strategin för att åstadkomma 
ekonomisk utveckling. Han uppfattar att de medel som finns för utveckling som 
otillräckliga för behoven. Ytterligare ett problem är de orealistiska 
avkastningsförväntningar som vissa särintressen uttrycker.  

Öster bedömer att de traditionella näringarna kan vara en bas ytterligare en 
tid om de bara anpassas till ekonomiska realiteter, särintressen och miljö – de 
restriktioner och begränsningar som han ser. Viktigt är då att förbättra metoderna 
och att effektivisera verksamheterna. Han uttrycker en slags instrumentell 
rationalitet där satisfiering och rimliga anspråk är utgångspunkten snarare än 
optimering. Det är endast möjligt att bibehålla nuvarande lokalsamhälle genom att 
snabbt exploatera befintliga resurser och genom ett agerande som bäst 
karakteriseras som upprätthållande försvar. De traditionella näringarnas dagar är 
räknade och även med viss komplettering med nya verksamheter kommer ett 
behov av akut omställning till nya verksamhetsområden att uppstå i framtiden. 
Östers strategi inför den närmsta framtiden är att utnyttja de produktionsnischer 
som fortfarande finns och att fokusera dem. Viktiga förutsättningar för att lyckas 
är att samverka och koordinera produktions- och andra system i lokalsamhället, 
något som kräver att aktörerna strävar efter konsensus och har rimliga anspråk.  

När Öster senare vid återföringen kommenterar olika beskrivningar och 
reflekterar runt dem understryker han själv nuet som startpunkt för att se framåt 
och sin lokala inriktning, dock med hänsyn till omgivningen. Vid återföringen lyfter 
han fram det lärande samhället som en nödvändighet, samtidigt återkommer han 
upprepade gånger till industrisamhället och den traditionella bas som skapat den 
kompetens som finns – traditionen är både en restriktion och en möjlighet.  Det är 
viktigt att värna om den industri som finns och utnyttja den potential som 
fortfarande finns kvar. De segment som är mogna skall ges en ”värdig död”. 
Satsningar på informationsteknik skall i första hand stödja den traditionella basen. 
Samhället har otillräckliga medel, eldsjälar måste lockas till Västskog bl.a. genom att 
utnyttja marknadsföring och det finns många idéer som stupar på ekonomiska 
faktorer. När Öster diskuterar motsättningarna berör de motsättningarna mellan 
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utbildade och sämre utbildade, vanliga människor och politiker resp. mellan 
politiker och företagare, dvs. mellan olika intressen i samhället. Öster accepterar 
den beskrivning som gjorts utifrån representationen av hans tänkesätt. Han är dock 
mer förtjust i den beskrivning som representerar Henrik Bergman. Samman-
fattningsvis är Östers sätt att tänka reaktivt. Strukturomvandlingen är oundviklig, 
men eftersom han saknar idéer om framtidsalternativ handlar mycket om att 
effektivisera för att vinna tid. 

Öster placerar när han läser texten utan större problem Jan Bertilsson och 
han kommenterar den beskrivning som gjorts med orden ”en god beskrivning av 
Jan”. Beskrivningen av Persson relaterar han antingen till Persson eller till den 
beskrivning som avser honom själv. Efter en del reflektion väljer han 
beskrivningen av Persson och menar att det mesta stämmer och att beskrivningen 
har starka beröringspunkter med Persson. Öster är dock inte riktigt belåten med 
den bild av honom som presenteras och vill nog egentligen vara likadan som den 
personbeskrivning som baseras på Bergmans tänkesätt. Efter att ha diskuterat och 
reflekterat en del accepterar han – men tycker ändå att han lärt sig något och 
försöker övertyga sig själv och oss att han idag i vissa avseenden liknar Bergman.  
 
Jämförelse mellan tänkesätten i Västskog I 
 
Det är tydligt att de tre personerna har olika utgångspunkter för sina diskurser. Vid 
återföringen visar de också att de tämligen väl vet hur de andra personerna tänker. 
Persson identifierar utan problem både Bertilsson och Strandvik. Bertilsson 
uppfattar omedelbart Persson som den som ”ser de strukturella hindren” och den 
som vet att de är begränsande. Strandvik identifierar, efter en del diskussion 
Bertilsson, även om han inte tycker att det stämmer att denne har ett historiskt 
perspektiv. Han har dock större svårigheter att placera in Persson. 

En viktig skillnad är perspektivet på rummet. Bertilsson talar framför allt om 
lokalsamhället, medan såväl Persson som Strandvik har vidare perspektiv. De 
problembilder som framkommer ur texterna skiljer sig åt och är nära relaterade till 
personernas visioner av framtiden. Industrisamhället är centralt i deras sätt att 
tänka och de ägnar inte mycken tanke åt övergången till ett postindustriellt 
samhälle i sina diskurser. Deras bilder av det framtida industriella samhället skiljer 
sig emellertid åt. För Bertilsson, den som är mest missnöjd med den nuvarande 
situationen, är problemen skalan, passivitet och skenhandlingar. Följaktligen är 
hans vision ett industrisamhälle med en växande småföretagssektor och med 
människor som handlar tillsammans i nätverk. Persson ser i stället 
strukturproblemen och hindren för förändring och för Strandvik är bristen på 
industriell förnyelse det problem som hotar välfärdssamhället. Strandvik och 
Persson tror mer än Bertilsson på att det är möjligt att fortsätta som tidigare och 
att förändra samhället genom reformer 

De tre personerna förefaller också ha olika uppfattningar om vad som kan 
betraktas som förnuftigt och rationellt. Perssons och Strandviks syn på rationalitet 
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tycks mera rikta sig mot medlen och mindre mot målen. Målen tas för givna, och 
båda uttrycker en syn på rationalitet som betonar medlen och det instrumentella.  

Bertilssons syn på rationalitet är mer värdeorienterad och inriktad på vad som 
är önskvärt för människan med den mänskliga skalan som ett rättesnöre. 
Resurserna skall användas på ett ändamålsenligt sätt och anpassas till den 
mänskliga skalan. För Bertilsson är gräsrötterna de som kan åstadkomma 
förändringar och de som, ansvarsfullt och framgångsrikt, kan utnyttja de goda 
förutsättningarna. Strandvik, å andra sidan, talar mer om det ekonomiska värdet 
hos de rika resurserna och han tycks tro mera på möjligheterna att utveckla inom 
ramen för den befintliga sammansättningen av näringslivet, på samma gång som 
han medger han att denna har orsakat en hel del problem för lokalsamhället. För 
Persson är strukturerna, ekonomiska och andra, så dominerande att han egentligen 
tvivlar på möjligheterna till förändring. 

Med så skilda föreställningar och sätt att tänka om lokalsamhället och lokal 
utveckling är det inte underligt att de föreslår olika lösningar. Bertilsson, som lyfter 
fram behovet av radikal förändring, betonar framförallt gräsrötterna och deras 
betydelse. Deras sätt att tänka och handla skall förändras och deras 
uppfinningsrikedom och entreprenöriella egenskaper uppmuntras. Strandvik, å 
andra sidan, har större tilltro till möjligheterna att åstadkomma förändring inom 
nuvarande ekonomiska system genom att utnyttja vetenskap och modern kunskap. 
Eftersom Persson indikerar ett delvis annat problem – hur systemet politiskt skall 
hanteras – ser han också andra lösningar. Centrala aspekter för honom är försiktig 
handling, reformism och att balansera olika intressen. 
 
Jämförelse mellan tänkesätten i Västskog II 
 
De strategiska aktörerna som bildar den kausala gruppen under Västskog II är 
Persson och Öster. Vid en jämförelse mellan deras tänkesätt slås man av likheterna 
trots skillnaderna i deras bakgrund. De är visserligen män i samma ålder, men de 
har under stora delar av sitt liv funnits i olika sociala system. Öster har sin 
bakgrund i industri och småföretagande medan Persson i sitt yrkesverksamma liv 
ägnat sig åt landstings- och kommunal verksamhet. Som tidigare framgått relaterar 
Öster vid återföringen till en början den beskrivning som baserar sig på Persson 
antingen till denne eller till sig själv. Även om han slutligen väljer Persson 
understryker detta att också Öster själv uppfattar likheter i sättet att tänka.  

Även om mycket är lika mellan de två så finns ändå en del nyanser i 
tänkesätten. Öster betonar i större utsträckning det lokala och nutiden och har 
således ett mer begränsat perspektiv på tid och rum än Persson. I bådas diskurser 
står industrisamhället i fokus och endast mindre skillnader finns mellan dem. 
Persson tror dock mer på möjligheten att fortsätta som tidigare och att förbättra 
industrisamhället än Öster. Den senare betonar snarare det stagnerande och att det 
är nödvändigt att agera så att tid vinns för en omställning – en omställning som 
han egentligen inte vet hur den skall se ut. 

350



När Öster betonar instrumentell rationalitet och satisfiering som uttryck för 
ett förnuftigt agerande, uttrycker detta också det viktiga i effektivitet på kort sikt så 
att tid vinns. Eftersom Persson ser de strukturella hindren är det för honom 
förnuftigt att ändra i små steg. Båda personerna lyfter fram handlingsosäkerhet 
som begrepp i sina diskurser, om än med något olika begrepp. Möjligheten att 
förändra är begränsad och egentligen gör de strukturella hindren att anpassning är 
enda möjligheten. Öster ser ändå en del kvarvarande produktionsnischer som är 
möjliga att utnyttja. Handlingsinriktningarna har gemensamma drag, anpassning/ 
reformism respektive kompetensutveckling/metodanpassning är exempel. Öster 
betonar också samverkan och en fokuseringsstrategi.  
 
 Analys av strategiformeringen i Västskog I 
 
Strategierna i Västskog under första perioden har tidigare beskrivits i kapitel 10. I 
detta avsnitt drar vi samman trådarna från denna beskrivning. Den intenderade 
strategin, och det rotbegrepp som karakteriserar den, ser vi som ett uttryck för en 
social överenskommelse inom gruppen om det framtida arbetets inriktning. I den 
diskussion som därefter följer strävar vi efter att uttrycka det underliggande 
mönstret i de genomförda aktiviteterna genom att lyfta fram de rotbegrepp och 
den begreppsstruktur som håller samman och färgar den realiserade strategin.  
 
Intenderad och realiserad strategi 
 
Intenderad strategi 
Den intenderade strategin i Västskog uttrycks i tämligen abstrakta mål och visioner 
i de förhandlade dokument som avser de tre basorganisationerna. Dessutom 
förmedlar de tre huvudaktörerna arbetets grundläggande idéer när projektet 
presenteras i olika sammanhang. I Västskog finns däremot inget formellt 
dokument som presenterar någon sammanhållen intenderad strategi för denna 
period.  

Den intenderade strategi som ändå tonar fram är starkt relaterad till den 
gemensamma problembilden. Problembilden kan, som framgått, beskrivas på olika 
sätt men kärnan är tydlig. Ett huvudproblem är den sårbarhet som följer av det 
ensidiga näringslivet och beroendet av stora fjärrstyrda storföretag. Ett annat, som 
också hänger samman med den industriella traditionen och lokalsamhällets 
erfarenheter, är andan och bilden av samhället både i Västskog och i omgivningen. 
Andan karakteriseras av brist på framtidstro och defaitism. Bilden av samhället är 
negativ eftersom massmedia fokuserat frågor som arbetslöshet och kommunens 
misslyckade ägarengagemang i ett företag. De negativa förväntningarna hos 
samhällets medborgare fungerar närmast som en självuppfyllande profetia. 

De tre organisationerna avser att hantera olika aspekter på problemen, men 
också att samarbeta och stödja varandra, och utgör tillsammans navet i 
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utvecklingsarbetet. Västskogs-Andans betydelse för aktörerna själva framgår tydligt 
av att de, när de berättar om strategin, lyfter de fram grundtankarna i föreningens 
stadgar. En handlingslinje är att arbeta för att förändra andan och innevånarnas 
självbild. En annan är att förändra bilden av samhället i omgivningen. En tredje är 
att uppmuntra människor att tro på sin förmåga och kreativitet och att förstå 
företagandets betydelse i samhället, en aspekt av detta är att stimulera nya idéer, 
nyföretagande och entreprenörskap. Denna typ av intenderad strategi kan 
sammanfattas som olika aktiviteter som syftar till att förstärka känslan och ansvaret 
för samhället och få människor att samarbeta för att skapa samhällets framtid. 
Kärnan i idéerna är att känslan för samhället måste förstärkas och människor 
mobiliseras och uppmuntras till självtillit. 

Näringslivsgruppens målbeskrivning är allmänt hållen och handlingarna syftar 
till att skapa goda förutsättningar och infrastruktur för entreprenörskap och 
företagande i samhället.  Arbetet är starkt sammanknutet med stiftelsen VUC. 
Uppgifterna för stiftelsen är emellertid mera konkreta och inriktade på utveckling 
av nya produkter och deras kommersialisering. Ge stöd och råd till uppfinnare och 
företagare, arrangera kurser och erbjuda en mötesplats för företagare är exempel på 
viktiga handlingsinriktningar, som har som mål att bidra till att förnya och 
förstärka lokalsamhällets företagssektor. 

Den intenderade strategin syftar sammanfattningsvis till att influera sättet att 
tänka i Västskog, förändra bilden av Västskog och att bidra till förnyelsen av 
företagandet. Mot slutet av perioden får tjänsteföretagsetableringar ökad betydelse 
som en del av förnyelsen av företagssektorn. Sammanfattningsvis beskrivs den 
intenderade strategins kärna, och rotbegrepp, bäst som aktiviteter som stödjer och 
stimulerar mobilisering av mänskliga resurser. 
 
Realiserad strategi 
Vi har i tidigare avsnitt (10.5-10.6) beskrivit och karakteriserat de aktiviteter som 
bedrivs inom utvecklingsprojektet i Västskog. Vi gjorde då en analytisk uppdelning 
av aktiviteterna mellan de olika organisationerna (fig. 15:6). Formellt är 
aktiviteterna knutna till någon av dem, men det finns ett starkt samband – inte 
minst genom de ledande aktörerna. Det är omöjligt att dra en skarp gräns mellan 
aktiviteterna och de tre organisationerna. En orsak är att Västskogs-Andan till en 
början också ansvarar för de aktiviteter som senare under processen övertas av 
VUC och Näringslivsgruppen. I den fortsatta framställningen av den realiserade 
strategin betonas främst det som håller samman och färgar strategin. Vår tidigare 
framställning av aktiviteterna är en utgångspunkt. I det följande strävar vi framför 
allt efter att lyfta fram det underliggande och syntetiska för att utveckla begrepp 
om den realiserade strategin. 
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Figur 15:6  Aktiviteter i Västskog under den första perioden.  
 

Mobilisering av mänskliga resurser och olika aktiviteter för att reducera 
sårbarheten i företagandet i Västskog är de två huvudaspekter som tillsammans 
karakteriserar den självtillitsstrategi som utgör den realiserade strategin under 
Västskog I. De senare aktiviteterna är tämligen traditionella och förknippas med 
många kommunala näringslivsorganisationer, men också de får sin färg och nyans 
av de mobiliserande aktiviteterna 

Det mest typiska draget i den realiserade strategin i Västskog är mobilisering 
av mänskliga resurser genom aktiviteter som dels avser att påverka tänkesätt och 
anda i Västskog, dels att förbättra Västskogs image i lokalsamhället och 
omgivningen. Mobiliseringen innebär att människor engageras för handling för 
Västskog. En rad aktiviteter i utvecklingsprojektet har mobilisering av den vanlige 
medborgaren som sitt mål och rättesnöre. Alla i samhället skall stimuleras till att 
handla med Västskogs bästa för ögonen. Det tydligaste manifesta uttrycket för 
mobiliseringen är när föreningen bildas som en supporterklubb för samhället. Den 
rådande passiviteten skall brytas för att hejda samhällets negativa utveckling. 
Många av de aktiviteter som vi praxisnära har beskrivit i kapitel 10 och som 
sammanfattas i figur 15:6 har som grundläggande tanke att bryta detta och 
stimulera den vanliga människan till agentskap för Västskog.  

Viktiga aktiviteter i Västskog under perioden försöker på olika sätt att 
påverka tänkesätt och anda i Västskog. Västskogarna skall stimuleras att handla 
för Västskog; kreativitet och skaparkraft skall tas till vara, medborgarna skall 
förmedla en positiv bild av samhället och stå upp till försvar för samhället när det 
är hotat. Föreningen Västskogs-Andans aktiviteter under de första åren har i 
mycket detta syfte. De stora återkommande arrangemangen uppfinnartävlingarna 
och återvändardagarna har, tillsammans med den stora sjukhusdemonstrationen, 
denna inriktning. Principen om ’action-learning’ genomsyrar i stor utsträckning 
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arbetet. Uppfinnartävlingarna inbjuder och stimulerar uppfinnare – professionella 
och amatörer, skolelever och pensionärer – till att delta. Tävlingarna används för 
att visa påhittighet och kreativitet men också för att visa resultat i form av nya 
företag och patent. Återvändardagarna syftar till att uppmuntra människor som 
flyttat från Västskog att återvända för att hålla kontakten med hemorten men också 
till att återvända för att starta företag eller lägga ut tillverkning i lokala företag. De 
är stora evenemang och har ett stort antal besökare. Programmet mobiliserar hela 
Västskog – föreningslivet, många företag, kommunala myndigheter och ett stort 
antal vanliga medborgare. Den stora sjukhusdemonstrationen är en annan aktivitet 
som har samma inriktning. Västskogs-Andans funktion är i detta sammanhang 
närmast legitimerande. Gemensamt för de mobiliserande aktiviteterna är att de 
också förutsätter ideellt arbete och att en del finansiella medel samlas in från 
allmänheten. Eftersom det rör sig om stora projekt är aktiviteter för att finansiera 
dem nödvändiga och en rad kontakter tas med olika myndigheter och 
organisationer. Genom den uppmärksamhet som arrangemangen får bidrar de 
också till att förändra bilden av samhället.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 15:7 Realiserad strategi i Västskog I 
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En annan handlingslinje som syftar till att ändra tänkesättet är aktiviteter som 
försöker att skapa en bättre förståelse för uppfinnares och företagares situation hos 
beslutsfattare och allmänhet. Bland de olika utbildningsinsatserna finns exempel på 
kurser och utbildningsinslag med den inriktningen. Ett tydligt exempel är det 
kursprogram för ’beslutsfattare’, framför allt politiker och kommunala tjänstemän, 
som ges på VUC. Programmet demonstrerar förutsättningar som individers 
påhittighet och den uthållighet som krävs när uppfinningar skall förvandlas till 
affärsidéer och företag. Västskogs-Andans tidiga arbete för att belöna förtjänstfulla 
företagare i Västskog är ytterligare ett exempel liksom en del av de historier som 
regelbundet berättas av Bertilsson och som har till syfte att pedagogiskt visa 
uppfinnares och småföretagares situation. En tredje handlingslinje som syftar till 
att påverka tänkesättet är att lyfta fram lokala värden och goda exempel. Det flitigt 
förekommande historieberättandet när de ledande personerna framträder för att 
presentera idéerna bakom utvecklingsarbetet och när de träffar besökare är ett 
exempel. Historierna utnyttjar och moderniserar, ofta genom att sätta Bertilsson 
och dennes agerande i centrum, som när han stoppar rivningen av de gamla 
lokalerna, traditionella teman från folksagorna för att lyfta fram de grundläggande 
värdena i arbetet. Ansvar för lokalsamhället, kreativitet och påhittighet, mod och 
möjligheter för den enskilde att besegra till synes överlägsna krafter och därmed 
möjligheter till agentskap är några exempel. Utmärkelser till västskogare som gör 
något positivt för Västskog, och de kulturaktiviteter som ger begåvade 
kulturarbetare i Västskog möjligheter att visa upp sig, har samma syfte.  

Imageskapande aktiviteter är viktiga aktiviteter för att förändra bilden av 
Västskog samtidigt som de också syftar till att förändra tänkesättet och andan i 
samhället. PR och synlighet är från första stund en grundläggande idé och 
aktiviteterna utformas systematiskt så att de skall tilldra sig uppmärksamhet från 
massmedia och människorna i Västskog. Uppfinnartävlingarna och 
återvändardagarna syftar tillsammans med mässdeltagandet exempelvis också till att 
ge Västskog publicitet och utformas så att de skall uppmärksammas. Vid de mässor 
som utvecklingsprojektet deltar i förekommer ofta olika samverkansaktiviteter där 
projektet samarbetar med kommunen och olika projekt. I samband med mässorna 
informeras om det pågående utvecklingsarbetet samtidigt som information ges om 
kommunen. Massmedia informeras systematiskt om olika aktiviteter och 
festligheter. PR-aktiviteter och jippon är återkommande och den strida ström av 
besökare som besöker utvecklingscentrumet informeras och välkomnas på ett 
öppet och tillmötesgående sätt. Ett syfte är också att utveckla nätverk med viktiga 
personer från olika samhällssektorer. Kulturaktiviteter vid årsmöten och andra 
evenemang i Västskogsandans regi används medvetet för att dra folk till mötena. 
Andra sätt att dra till sig uppmärksamhet och att bidra till att förändra bilden av 
samhället är olika slags informationsmaterial, symboler med lokal anknytning och 
deltagande i debatter och möten som behandlar frågor som intresserar människor 
från hela landet.  
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Aktiviteter direkt inriktade på att reducera sårbarheten i Västskog är 
aktiviteter som syftar till att utveckla ny- och småföretagandet och att bistå vid 
arbetet med att kommersialisera nya idéer. Mycket av det kundstyrda arbetet och 
utbildningsaktiviteterna inriktas på att stödja potentiella och blivande företagare 
och att genom olika kurser utveckla deras kompetens. Utvecklingscentrumet 
fungerar som ett lokalt resurscentrum för arbetet och här finns också 
uppfinnarverkstaden som stöd i arbetet. Kurser i att starta eget, 
uppfinnarutbildningar och företagsledarutbildningar är några exempel. Andra 
viktiga aktiviteter är konsultinsatser och att förmedla kontakter med myndigheter 
och finansiärer och att bistå vid ansökningar av olika typer av stöd. Även denna typ 
av verksamhet färgas under den första perioden av de idéer som tidigare 
behandlats.  

Olika aktiviteter som syftar till att få företag att flytta verksamheter till 
Västskog förekommer också. Aktiviteter som har anknytning till lokaliseringar av 
verksamheter från storstadsområdena är en del av Näringslivsgruppens arbete. 
Arbetet avser inte bara att tillföra ny sysselsättning till Västskog utan är också ett 
led i förnyelsen av näringslivet. Initiativen tas ibland av ministrar och departement men 
ibland också av gruppen själv. Några omlokaliseringar, i efterhand flera mindre 
lyckade sådana, görs under den första delen av perioden inom tillverkningsindustri 
och mot slutet också några tjänsteföretag. Aktiviteterna handlar då om kontakter 
med olika myndigheter och stöd vid ansökningar, men också om åtgärder för att 
underlätta kontakterna med den kommunala byråkratin. Projektsamverkan, 
vanligen med projekt som är resultat av uppvaktningar hos regering och 
departement, är en del av ansträngningarna för att förnya näringslivet och reducera 
sårbarheten. Olika näringsfrämjande åtgärder som försök att bidra till nyföretagandet 
inom dataområdet, utveckla designmedvetande i företagen och att förnya den 
tekniska kompetensen samlas i lokalerna på VUC. De strategiska aktörerna deltar i 
varierande grad i arbetet med projekten som har särskilda projektledare. 
 
Aktörerna, den kausala gruppen och strategin 
 
Hur är den realiserade strategin möjlig? Svaret på den frågan kan sökas hos de 
inblandade personerna och deras interaktion. En första förutsättning är att det 
åtminstone finns någon individ som har en handlingspotential – ett strategiskt 
handlingsbegrepp – som gör att denne kan driva den strategiska inriktningen med 
övertygelse. En andra är att personen får stöd inom den kausala gruppen för sin 
handlingsinriktning. Detta är dock inte tillräckligt. Aktörerna måste dessutom 
mobilisera de nödvändiga reglerna och resurserna för att realisera strategin, något 
som också är beroende av faktorer utanför det egna strategiska agerandet. Ett 
sådant exempel är tidsandan och de moden som är en följd av denna. 

Vi har presenterat de ledande personernas föreställningar om lokal utveckling 
och konceptualiserat dem som personernas strategiska handlingsbegrepp. Vi har 
också lyft fram den intenderade och realiserade strategin under perioden. I detta 
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avsnitt försöker vi att finna ett första svar på grundfrågan om hur just denna 
strategi är möjlig. Diskussionen belyser därför också relationen mellan personernas 
strategiska handlingsbegrepp och gemensam handling. De strategiska 
handlingsbegreppen och den intenderade respektive den realiserade strategin är 
byggstenarna i den diskussion som följer 
 
Tänkesätt och strategier 
Ett första steg är att jämföra intenderad och realiserad strategi med personernas 
tänkesätt för att få en uppfattning om deras inflytande och roller i processen. Trots 
att utvecklingsarbetet i Västskog delas mellan tre formellt skilda organisationer, 
formar både den intenderade och realiserade strategin en sammanhängande helhet. 
Kärnan i den intenderade strategin är starkt relaterad till problembilden i Västskog. 
Vi har tidigare beskrivit huvuddragen som att påverka tänkesättet i Västskog, att 
förbättra bilden av Västskog i omgivningen och att bidra till att förnya 
företagandet. Mobilisering av mänskliga resurser beskriver bäst den intenderade 
strategins rotbegrepp och individuell och kollektiv självtillit är viktiga mål.  

Den intenderade strategin och den realiserade visar en hög grad av 
överensstämmelse. Strategin är i huvudsak avsiktlig. Åtskilliga av aktiviteterna är av 
bred mobiliserande natur och många människor och organisationer är inblandande. 
Aktiviteter som förstärker självtillit, demonstrerar kreativitet, lyfter fram goda 
exempel och ger en positiv bild av Västskog bland västskogarna själva och i 
omgivningen förekommer ofta. Synlighet är en grundläggande idé som färgar 
arbetet i utvecklingsprojektet. Den kundstyrda verksamheten vid utvecklings-
centrumet och lokaliseringsaktiviteterna stödjer förnyelsen av företagssektorn 
samtidigt som de bidrar till synligheten. 

När aktörernas perspektiv och strategiska handlingsbegrepp jämförs med 
varandra har de olika gestalt. Trots det gemensamma målet att med den industriella 
traditionen som grund bidra till att utveckla samhället är synen på utveckling 
huvudsakligen individuell och inte delad. Bertilssons tro på radikal förändring, 
småföretag, mobilisering och tilltro till den vanlige medborgaren och Perssons 
betoning av beroendet av ekonomiska och politiska strukturer har, som ett 
exempel, olika rötter. I Västskog har en sammanhängande strategi trots detta 
realiserats. Hur kan detta förklaras? 
 
Rollerna 
När de interna relationerna i den kausala gruppen i arbetet behandlades beskrevs 
relationerna i termer av olika roller i arbete. De har en gemensam plattform, men 
är också medvetna om att de inte är överens i alla delar. Det finns exempelvis 
grundläggande skillnader i politisk uppfattning i gruppen men de uppfattar inte 
själva att de har några svårigheter att samarbeta med varandra.  

När strategin betraktas utifrån de ledande personernas perspektiv är 
Bertilssons roll och betydelse i utvecklingsprojektet tydlig. Hans strategiska 
handlingsbegrepp visar en hög grad av överensstämmelse med både intenderad 
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och realiserad strategi – det är hans föreställningar och sätt att uppfatta (’enact’) 
situationen som accepteras. De övriga ser honom som motorn och den som står 
för innehållet och tankarna i strategin. Bertilsson har en nyckelroll eftersom han 
har integrerat tanken om människans förmåga till agentskap. Strategins avsikt kan 
uppfattas som en avsikt att locka fram ett producentperspektiv för det lokalas 
bästa. Följaktligen utnyttjar han mekanismer som stimulerar producentperspektivet 
och mobilisering av den vanliga människan. 

Hans idéer om öppenhet och synlighet, ger tillsammans med hans betoning 
av PR, speciell mening till handlingarna – när de jämförs med aktiviteter med 
samma beteckning i andra lokala utvecklingsprojekt. Bertilssons intentioner färgar 
strategin uppfattad som ett sammanhängande mönster i en ström av handlingar.  

Persson och Strandvik har emellertid också viktiga roller i strategin. Bertilsson 
behöver stödjas i sitt arbete och de tre personerna har funktioner som är väl 
anpassade till deras handlingsbegrepp. Redan under organiseringsprocessen 
använder Bertilsson sitt inflytande och deltar i rekryteringen av både Persson och 
Strandvik till arbetet i Västskogs-Andans styrelse och senare har han viss betydelse 
vid beslutet att flytta Näringslivsgruppen till utvecklingscentrumet. Dessa två har 
delvis erfarenheter från andra sociala system och kan på olika sätt komplettera 
honom.  

Denna typ av utvecklingsprojekt har behov av acceptans från politiker och 
demokratiska institutioner, liksom från den kommunala förvaltningen. I detta 
avseende har Persson en nyckelroll. Hans diskurs är genomsyrad med beroenden 
och olika restriktioner och han menar att förändring åstadkoms med små gradvisa 
steg. Hans roll i projektet är i stor utsträckning att underlätta att realisera den 
intenderade strategin, genom att lotsa arbetet genom kommunens politiska och 
byråkratiska system. Persson kan därför också ses som en viktig strategisk aktör 
och som den som förankrar arbetet och underlättar förståelse mellan företagarna 
och de kommunala myndigheterna. Perssons handlingsbegrepp tycks också passa 
väl in på hans roll i verksamheten. Han har en bild av verkligheten som dominerad 
av stora hierarkiska system och Västskog som underleverantör till 
storstadsområdena. Han ägnar också mer tid och intresse åt lokaliseringsärenden än 
övriga i arbetet. När aktörerna presenterar verksamheten utåt tonas emellertid inte 
den aspekten av strategin upp. 

Strandviks diskurs är av mer allmän natur och ger intrycket av en statsman (jfr 
Selznick, 1957) som står över politiska dispyter. Strandvik uppfattas som den som 
marknadsför projektet utåt och legitimerar strategin utan att för den skull helt 
omfatta idéerna bakom arbetet. Han balanserar och jämkar det interna arbetet. 
Hans roll i strategin tycks väl passa in i hans sätt att tänka. Sättet att formera 
rollerna är en viktig aspekt av strategiformeringen i Västskog. De tre personerna i 
ledningsteamet kompletterar varandra och vid sidan av den gemensamma handling 
som styrs av Bertilssons strategiska handlingsbegrepp, har aktörerna frihet att 
utforma sina roller i enlighet med sina egna perspektiv. De tillåts att agera utifrån 
sina handlingsbegrepp, samtidigt som rollerna stödjer formeringsprocessen. 
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Personerna accepterar medvetet några idéer som vägledande principer, samtidigt 
som var och en i sina specifika handlingar tillåts att både handla utifrån sina 
handlingsbegrepp och bidra till att färga den sammanhängande strategin. Ett 
kännetecken för strategiformeringen i Västskog är att Bertilsson ges stora 
frihetsgrader trots de risker som man vet att det innebär – han har, menar de 
övriga, ingen känsla för ekonomiska restriktioner.  

De ingår i olika sociala system och utvidgar i och med detta också den kausala 
gruppens tillgång till olika regler och resurser. De förefaller också, trots de 
olikheter i kognitivt och andra avseenden som finns, att respektera varandra. När 
de uttalar sig har de visserligen synpunkter på de övriga, men de lyfter också alltid 
fram något positivt. Sammanfattningsvis karakteriseras situationen inom den 
kausala gruppen av icke-konkurrens, en situation där de tre personerna kompletterar 
och stödjer varandra i arbetet med att utveckla näringslivet.  
 
Interaktionen och den kausala gruppen 
De tre personerna bildar en inre kärna, en kausal grupp, i utvecklingsprojektet. Vi 
har visat att de har olikartade strategiska handlingsbegrepp men ändå lyckas 
realisera en strategi. Hur kan detta förklaras? I föregående avsnitt pekade vi på att 
de tre intagit olika roller i projektet – roller som stod i överensstämmelse med 
deras strategiska handlingsbegrepp. Förklaringarna kan också sökas i interaktions-
mekanismerna i den kausala gruppen. Det finns många interaktionsmekanismer 
som lyfts fram i tidigare forskning. De tre aspekterna på mänsklig interaktion – 
makt, betydelseskapande och legitimering (Giddens, 1984) – kan bidra till att belysa 
vår grundfråga om hur aktörerna, trots de skillnader som finns i strategiska 
handlingsbegrepp, ändå kan realisera en strategi.  

Teoretiskt kan länken mellan individuella tänkesätt och gemensam handling 
förstås på många olika sätt. Weick (1979) intar ståndpunkten att gemensamma mål 
och delade föreställningar snarare är ett resultat av en organiseringsprocess än en 
förutsättning för den. Det är fullt tillräckligt om aktörerna inser sitt ömsesidiga 
beroende och förstår varandras kognitiva strukturer. Erfarenheterna från 
Västskogs första period stödjer ståndpunkten att delade tänkesätt, på en mer 
grundläggande nivå, inte är en förutsättning för att realisera en strategi. De finns 
andra mekanismer som kan förklara den gemensamma handlingen. 

Makt kan användas för att förklara hur den gemensamma handlingen i 
Västskog är möjlig trots de skilda handlingsbegreppen. I Västskog definierar 
Bertilsson mening och sammanhang för de övriga (jfr Silverman, 1976). 
Strategiformeringen i Västskog är ett exempel på en entreprenöriell strategi som 
baseras på Bertilssons strategiska handlingsbegrepp och har hans idéer som 
innehållsliga rättesnören. Entreprenöriella organisationer beskrivs som 
organisationer som till stora delar är i händerna på en individ – entreprenören. I 
detta fall saknar entreprenören formell makt (och disponerar inte allokativa 
resurser). De övriga har ändå ställt sig bakom Bertilsson och stödjer strategi-
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formeringen. Däremot har Persson en formell position som ger honom tillgång till 
en del allokativa resurser som utnyttjas i arbetet.  

En förklaring utgår från att personer som har starka modeller inom ett fält 
har fördelar framför andra i förändringsprocesser (Bråten, 1973). I den situation 
som råder – kris i lokalsamhället, storföretagens otillräcklighet när det gäller att 
skapa sysselsättning, politikernas osäkerhet om hur de skall handla och bristen på 
alternativa modeller – är Bertilssons modell stark. Han har genom sin modell 
tillgång till en auktoritativ resurs och därmed vad Bråten benämner modellmakt. 
Bertilsson är mycket skicklig på att mobilisera och motivera andra aktörer att 
samarbeta (jfr Fliegstein, 1997). Han har god kunskap om det lokal 
interaktionsfältet och en väl utvecklad social kapabilitet. De övriga stödjer hans 
idéer och ger sitt bidrag till att realisera dem, trots att de endast i begränsad mening 
delar hans sätt att uppfatta och konstruera världen. De flesta av idéerna i Västskog 
härstammar från Bertilsson och är en produkt av hans entreprenörskap. I Västskog 
förefaller personerna att arbeta på en tämligen jämställd bas trots skillnader i 
position. Bertilsson har sin maktbas i form av modellen, men också position i 
andra strukturer som förser honom med resurser som är likvärdiga med Perssons. 

Kommunikationsmekanismer som håller samman processen och möjliggör 
samordnad handling kan också observeras i Västskogsfallet. Kommunikationen 
leder till att, trots de skilda meningarna i gruppen, beteendekonsekvenserna blir 
desamma – s.k. ekvifinalitet utvecklas (jfr. Donellon, Gray och Bougon, 1986). 
Under första perioden i Västskog har myter, historier, symboler och ett visst mått 
av ”action learning” funktionen att ständigt påminna om den strategiska idén, 
samtidigt som den färgar strategin. 

Individerna binds dessutom samman genom ett fåtal viktiga ord eller etiketter 
(’labels’). De använder samma ord men kan uppfatta orden på olika sätt. Ordens 
mening är huvudsakligen personlig (jfr. Bougon, 1992). I Västskog talar exempelvis 
de tre personerna om ’småföretag’ och är överens om deras betydelse. De tycks 
emellertid egentligen mena något olika saker – Persson och Strandviks småföretag 
är framförallt de som har potentialen att växa, medan det för Bertilsson handlar om 
den enskilde som genom eget företagande skaffar sig en försörjning. 
 
Analys av strategierna i Västskog II 
 
Intenderad och realiserad strategi  
 
Intenderad strategi 
Aktiviteterna innebär därför till stor del anpassning till ogynnsamma Dokument 
som uttrycker en sammanhållen intenderad strategi för utvecklingsprojektet saknas 
också för denna period. I efterhand kodifieras den emellertid i 
Näringslivsgruppens/VUCs verksamhetsberättelse för 1995. Det som där 
behandlas är dock närmast en beskrivning i efterhand av de aktiviteter som 
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genomförs i projektet vid den tidpunkten (jfr realiserad strategi nedan). Vår 
beskrivning av den intenderade strategin baseras därför på de dokument som finns 
runt de tre organisationerna, återkommande intervjuer, presentationsmaterial vid 
olika företagsträffar och Perssons beskrivningar i en lokaltidning. Den intenderade 
strategin har till en början tydliga rötter i föregående periods problembild, men när 
verkligheten, i form av en extrem lågkonjunktur och kritik mot 
näringslivsorganisationen, tränger sig på ett par år in på perioden revideras den 
något. Västskogs-Andans betydelse minskar, men innehållet i föreningens 
ändamålsparagraf lever till en början ändå kvar som en grund hos personerna. 
Mobilisering av mänskliga resurser och att skapa en god miljö för företagande är 
ännu när Västskog går in i 1990-talet ledande idéer. Mindre tillverkande företag är 
fortfarande målgruppen, men också tjänsteföretagsetableringar, som ett sätt att 
bredda arbetsmarknaden för kvinnor, är ett prioriterat område.  

Konjunkturlägets försämring och den kritik som riktas mot 
näringslivsorganisationen för att inte tillräckligt intressera sig för de befintliga 
företagen innebär att strategin omprövas hösten 1992. Den intenderade strategin 
inriktas nu på att stimulera de små företag som har växtkraft, och att satsa på de 
företag som inte är beroende av hemmamarknaden så att de kan övervintra. 
Legitimering av verksamheten i omgivningen och hos företagen genom att 
prioritera kundstyrda och synliga aktiviteter är nu allt viktigare. Finansiering genom 
projekt, där flera finansiärer kan delta (exempelvis ALU), är prioriterade inslag.  

Den intenderade strategin har i stora delar samma inriktning som föregående 
period men tyngdpunkten förskjuts och befintliga företag ges större utrymme. 
Satsningar på infrastruktur, företagsklimat och stöd till nyetableringar och 
uppfinnare är fortfarande viktiga inslag. Den intenderade strategin är emellertid 
mindre inriktad på att influera tänkesättet i och om Västskog och mer på 
konsulterande tjänster och legitimerande aktiviteter. Kontakter och nätverks-
byggande för att övertyga omgivningen om Västskog som lämplig verksamhets- 
och bostadsort är också väsentliga inslag. 
 
Realiserad strategi 
De aktiviteter som genomförs i Västskog under andra perioden sammanfattas i 
figur 15:8. En utförlig beskrivning presenterades i kap. 11 och i detta avsnitt lyfter 
vi i stället fram det underliggande och syntetiska som färgar aktiviteternas mönster.  

Vid en systematisk genomgång av de aktiviteterna under Västskog II 
framträder en relativt konsistent och homogen kärna. Det handlar mycket om att 
åstadkomma övervintring i en besvärlig situation – en djup lågkonjunktur råder, 
företagen har ekonomiska problem och näringslivsorganisationen utsätts för kritik 
och är hotad. omständigheter – för samhället och organisationen. Syftet är över-
vintring till dess situationen åter förbättras. Någon egentlig bild över hur en sådan 
framtid ser ut har man emellertid inte. Näringslivsorganisationen förstärker 
företagens infrastruktur under perioden och ser företagen som ’kunder’ som de 
’säljer företagsservice’ till. För sin egen existens är den beroende av de lokala 
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företagens stöd och en tydligare legitimering av verksamheten är därför nödvändig. 
Övervintring och anpassning är de två begrepp som tillsammans med legitimering 
tydligast fångar arbetets inriktning och som färgar övriga aktiviteter. Västskogs-
andan förlorar en del i betydelse och föreningens aktiviteter kan karakteriseras som 
uppmuntran i lokalsamhället. 

 
Stiftelsen och näringslivsgruppen Västskogs-Andan 
Kundstyrd verksamhet 

Allmän rådgivning 
Starta-eget-rådgivning 
Rekonstruktioner  

Finansieringsaktiviteter 
Återvändardagar 
Idétävling 
Sjukhusfrågan 

Uppfinnarrådgivning Utmärkelser 
Information, legitimering och företagarträffar

Informationsblad 
Informationsmaterial och träffar 
Utbildnings- och företagsträffar 

Övriga aktiviteter  
(information, sponsring etc.)

Lokaliseringsaktiviteter 
Allmänna lokaliseringar 
Tjänsteföretagsetableringar 

 

Projektinriktade aktiviteter 
ALU-projekt (starta eget; andra) 
Legosamverkan 
Utbildning 
Träteknikförmedling 
Externa projekt i lokalerna 

 

Övriga aktiviteter)  

 
Figur 15:8 Aktiviteter i Västskog under den andra perioden. 
 

De aktiviteter som är inriktade på anpassning är framför allt inriktade på 
rådgivning och olika samverkansansträngningar. Rådgivningsaktiviteter av varierande 
slag ryms under aktivitetsgruppen kundstyrd verksamhet och dess delar (allmän 
rådgivning, starta-eget-rådgivning, rekonstruktioner) i figur 15:8. Inom ramen för 
rådgivningen till uppfinnare och lokaliseringsaktiviteterna finns en hel del inslag av 
konsulterande karaktär. Aktiviteterna är en synlig och omfattningsmässigt relativt 
stor del av verksamheten. De stödjer företag, företagare och uppfinnare på olika 
sätt. Aktiviteterna innebär stöd vid kontakter med stödstruktur och myndigheter, 
hjälp att upprätta kalkyler och ansökningar, ge råd vid marknadsföring och 
finansiering och bistå vid arbetet med patent och mönsterskydd. Under senare 
delen av perioden ändrar inriktningen karaktär och aktiviteterna riktas i större 
utsträckning mot befintliga företag och deras problem. Detta gäller också arbetet i 
uppfinnarverkstaden, där produktutveckling i befintliga företag nu får ett större 
utrymme. Utvecklingen kan delvis ses som en del av behovet att legitimera 
verksamheten.  
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När lågkonjunkturen slår till blir uppgiften som samtalspartner allt 
väsentligare både vid rekonstruktioner och i samband med de starta-eget-aktiviteter 
som nu växer i betydelse. Verksamheten som konsult till Länsarbetsnämnden och 
Arbetsförmedlingen innebär alltmera inriktning mot de senare aktiviteterna – de 
kräver mycket arbete men ger samtidigt tillgång till finansiella resurser. Flera av de 
projekt av ALU-karaktär som kommer igång kan ses som sätt att finansiera 
verksamheten i näringslivsorganisationen och samtidigt förbättra förutsättningarna 
för företagandet i Västskog.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15:9 Realiserad strategi i Västskog II 

 
Flera aktiviteter har kompletteringskaraktär och syftar framför allt till att utnyttja 

de befintliga medlen för stöd. Lokaliseringsaktiviteterna har delvis den 
inriktningen. Satsningen på småföretagssektorn är helt otillräcklig för att ersätta de 
arbetstillfällen som förloras och i de få fall möjligheter finns att få nya företag till 
samhället försöker man ta till vara dessa. Aktiviteterna är av samma slag som ovan 
behandlats under begreppet rådgivning. Aktiviteterna för att få tjänsteföretags-
etableringar är mer aktiva och försöker till en de locka företag genom de 
stödmöjligheter som kan erbjudas företagen. De olika projekten ger visserligen ett 
bidrag till företagsmiljön men de har mera karaktären av att fånga de möjligheter 
till finansiering av olika aktiviteter som kan vara av betydelse för Västskog. En del 
av ALU-projekten inkorporeras i utvecklingsprojektets aktiviteter, i andra projekt 
inskränker sig aktiviteterna till att vara handledare, stå för administrativ service, 
ställa lokaler till förfogande och delta i diskussionerna. 

Legitimeringsaktiviteter ökar i betydelse när kritiken mot näringslivsorgani-
sationen blir tydlig ett par år in på 1990-talet. Periodens aktiviteter färgas därför av 
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behovet av att legitimera verksamheten. En del aktiviteter syftar direkt till att 
informera om verksamheten och avhjälpa den brist på information som aktörerna 
själva menar ligger bakom kritiken. Informationsbladet som ges ut informerar om 
aktiviteterna på utvecklingscentrumet och näringslivet i Västskog. 
Näringslivsgruppen förfogar dessutom över utrymme i kommunens tidning. De 
företagsträffar som anordnas har också delvis en legitimerande funktion. 

Aktiviteter som har andra syften färgas också till en del av behovet av 
legitimering av näringslivsarbetet. De aktiviteter som under perioden genomförs 
för att utveckla samarbete och nätverk mellan företag resp. företagare och 
utvecklingscentrum – frukostmöten, lunchmöten och pubträffar – utformas så att 
de också kan informera om verkligheten vid utvecklingscentrumet. Motsvarande 
kan sägas om olika aktiviteter som är av kompetensutvecklingskaraktär. Kurser 
som behandlar företagandets ’vardagsfrågor’ bidrar till att öka kompetensen i 
företagen och därmed till förmågan att handskas med problemen. Kurserna skapar 
också arenor som visar att något görs för de befintliga företagen, och som också 
kan användas för att informera om verksamheten vid utvecklingscentrumet. 

Västskogs-Andans aktiviteter är färre och mindre synliga än under föregående 
period och är närmast av karaktären uppmuntran i lokalsamhället. Föreningens 
svårigheter att finna en ny ordförande är en orsak, svårigheter att finna finansiering 
för aktiviteterna är en annan. Inriktningen mot näringslivsfrågor minskar jämfört 
med föregående period och aktiviteterna förändras, trots att den tidigare etiketten 
(exempelvis återvändardagar) fortfarande används, till att ’hålla västskogarna på 
gott humör’. Aktiviteterna beskrivs bäst som allmänt trivselfrämjande och 
lokalsamhällestödjande. Näringslivsarbetet har professionaliserats och föreningen 
är nu en mogen produkt som inte riktigt längre kämpar. 

 
 
Aktörerna, kausala gruppen och strategin 

 
Vi har tidigare diskuterat strategin utifrån tanken att en strategi delvis kan förklaras 
med stöd av de inblandade personernas strategiska handlingsbegrepp, interaktion 
och förmåga att mobilisera nödvändiga regler och resurser. Tidigare i kapitlet har 
de ledande personernas tänkesätt och strategiska handlingsbegrepp behandlats och 
vi har också lyft fram den intenderade och realiserade strategin. I detta avsnitt 
försöker vi granska den andra perioden med motsvarande glasögon. I den fortsatta 
framställningen är således relationen mellan personernas handlingsbegrepp och 
den intenderade respektive den realiserade strategin viktiga byggstenar.  

 
Tänkesätt och strategier 
Den intenderade strategin förändras och revideras en del under perioden. I början 
av perioden är den fortfarande rotad i föregående periods problembild och 
följaktligen starkt kopplad till Bertilssons tänkesätt. När personerna själva talar om 
strategin är det fortfarande i termer av att påverka sättet att tänka i samhället, att 
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förbättra bilden av Västskog och att bidra till att förnya företagandet. I den 
realiserade strategin finns emellertid få exempel på de två första och få inslag av 
mobiliserande karaktär. Varken Östers eller Perssons tänkesätt pekar mot att någon 
av dem skulle kunna driva en lokal mobilisering med övertygelse. 

Den förändrade situationen gör att ett par år in på 1990-talet omorienteras 
den intenderade strategin – målgruppen för arbetet bestäms nu till små företag 
med växtkraft och befintliga företag som inte är beroende av den lokala 
marknaden. Legitimering av arbetet genom prioritering av den kundstyrda 
verksamheten blir nu en del av strategin. Aktiviteter riktade mot befintliga företag 
ökar också i betydelse.  

Den realiserade strategin under denna period har rotbegreppet övervintring 
och många av aktiviteterna handlar om att hjälpa företagen att överleva lågkon-
junkturen, men också om näringslivsorganisationens överlevnad. De fyra 
nyckelbegreppen som färgar den realiserade strategin har vi tidigare beskrivit med 
orden övervintring, anpassning, legitimering och uppmuntran i lokalsamhället. 
Konsulterande aktiviteter är nu synliga och en omfattningsmässigt stor del av 
verksamheten, och organisationen har alltmer kommit att utvecklas till en 
serviceorganisation till de befintliga företagen.  

Persson har inte bara en roll i relationen till utvecklingsprojektet, han är också 
formell ledare och ansvarig för de anställda i Näringslivsgruppen. I en sådan 
position ligger också ett ansvar för dem och deras fortsatta sysselsättning. Den del 
av strategin som handlar om överlevnad för organisationen, olika projekt liksom 
konsultrollen gentemot Länsarbetsnämnden blir mot den bakgrunden förståelig. 
Både Östers och Persson tänkesätt är i överensstämmelse med den strategi som 
realiseras under senare delen av perioden. Anpassning, samverkan och 
kompetensutvecklingsaktiviteter är några exempel. 

 
Rollerna och interaktionen i kausala gruppen 
När relationerna i den kausala gruppen tidigare beskrevs var det i termer av olika 
roller i arbetet – roller som var kongruenta med de tre tongivande personernas 
handlingsbegrepp. Rollerna kompletterande varandra – där fanns entreprenören 
som drivkraft, där fanns byråkraten/politikern som kunde koppla arbetet till det 
politiska och byråkratiska systemet och där fanns den erfarne storföretagsmannen 
som tillvunnit sig allmän respekt och legitimerade verksamheten utåt.  

Under denna period är den egentliga drivkraften borta – Bertilsson ersätts av 
Öster, som har liknande erfarenheter, i ledningen av det operativa arbetet. Östers 
strategiska handlingsbegrepp innehåller emellertid inte någon stark modell som kan 
ersätta Bertilssons. Både Perssons och Östers tänkesätt är i stora drag reaktiva. 
Den senares tänkesätt handlar snarare om att, genom handlingar som samverkan, 
metodförbättring, fokus på produktionsnischer och anpassning, så effektivt som 
möjligt utnyttja de kvarvarande möjligheterna i industrisamhället. Öster ersätter 
också Strandvik några år in på 1990-talet som ordförande i Västskogs-Andan, men 
kan inte helt fylla dennes legitimerade roll. 
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Om föregående period karakteriserades av att de strategiska handlings-
begreppen kompletterade varandra, så är under denna period handlingsbegreppen 
tämligen lika. I stora stycken förefaller konsensus råda mellan de två tongivande 
personerna. De har naturligtvis skilda funktioner i arbetet och det finns en 
arbetsdelning mellan dem, liksom mellan dem och de övriga. Persson har en 
ledarfunktion, sköter kontaktytorna mot kommunen, externa etableringar, 
departementskontakter etc. Öster har hand om ’de praktiska och jordnära 
företagsfrågorna’ och Sven Eriksson hjälper företagen i stödfrågor. Även om också 
Öster har erfarenheter från andra sociala system – mindre industriföretag – än 
Persson och i detta avseende kompletterar honom, så innebär förlusten av 
Bertilsson och Strandvik att tillgången till flera sociala systems regler och resurser 
minskar under perioden.  

Relationerna mellan Persson och Öster bygger på två kontaktytor; en handlar 
om chef och medarbetare på utvecklingscentrumet, en annan handlar om 
relationen mellan föreningens ordförande och Näringslivsgruppens chef. Att döma 
av deras handlingsbegrepp råder i stora drag konsensus mellan de två och det är 
inte möjligt att avgöra vem som har störst inverkan på strategin. 
Kommunikationen i arbetsgruppen är enligt dem själva öppen. I strategiska frågor 
är den också tillräckligt allmän för att alla skall kunna ställa sig bakom den. Persson 
har emellertid en formell maktposition och är överordnad Öster, varför han har 
tillgång till allokativa resurser som den senare inte har. 
 
Analys av agenternas och processernas institutionella 
inbäddning 
 
I den tidigare analysen har vi sökt svaren på frågan om hur den realiserade strategin 
är möjlig hos agenterna och den kausala gruppen. I detta avsnitt lyfter vi fram hur 
agenterna i samspel med den institutionella inbäddningen och krafter utanför det 
egna strategiska arbetet kan inverka på strategiformeringen. Vi fokuserar 
strategiformeringen över tid och accepterar att objekten kan förändras. 
Strategiformeringen delas in i faser vars benämning är kopplad till karakteristiken i 
fig. 15.10 som uttrycker det typiska för varje period. Indelningen sker utifrån 
kritiska händelser som har direkta konsekvenser för den strategiska processens 
förlopp. Avsikten är att demonstrera hur varje fas är beroende av tidigare faser och 
det arbete som då görs, att olika sociala system mobiliseras i arbetet under olika 
skeden och att krafter utanför det egna strategiska agerandet inverkar på 
strategiformeringen och dess delprocesser. 

Västskog drabbas hårt av 1970-talets industrikris och den ekonomiska och 
sociala omvandlingen. Näringslivets inriktning mot skogsindustri och externt 
styrda storföretag tillsammans med koncernlogiken innebär att förändringarna 
visar sig tidigare och kraftigare i Västskog än i Östskog. Ökad sysselsättning inom 
offentlig sektor kompenserar till en början minskningen i industrisysselsättningen, 
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varför antalet arbetstillfällen i stort inte förändras under åren 1975-1985. I 
Västskog anställs 1980 en näringslivskonsult och ett utvecklingsbolag bildas. De 
kommunala insatserna är till en början reaktiva och inriktade på att ’rädda vad som 
räddas kan’. Den kommunala kompetensen är oklar och när kommunen, via 
utvecklingsbolaget, går in som ägare i ett krisdrabbat företag får kommunen kritik 
för att bryta mot reglerna för kommunal verksamhet. 

Strategiformeringsprocessen i Västskog initieras 1983 när Jan Bertilsson 
träder in på den näringslivspolitiska arenan, och pågår under mer än tolv år innan 
den näringslivsorganisation som byggs upp under arbetet läggs ned. Vi beskriver 
och karakteriserar processen i sju faser (fig. 15.10) som är ungefär lika långa.  

En kritisk händelse av avgörande betydelse är när Bertilsson lämnar 
organisationen under 1989. När personsammansättning och relationer ändras, 
förändras också sammansättningen av strategiska handlingsbegrepp och de regler 
och resurser som används i arbetet. Den första periodens tre faser domineras av 
Bertilssons entreprenörskap och SHB och först mot slutet av perioden omprövas 
arbetet. De faser som följer karakteriseras av ökad professionalisering av arbetet, 
men också av legitimitetsproblem, strategisk omprövning och anpassning av 
verksamheten. 1996 läggs slutligen utvecklingsprojektet ner. 

 
 

Faser Kritisk händelse Karakteristik Sociala system och strukturer 

VI Fas 1  
1983 

Rivningsbeslut Initiering och lokal 
mobilisering 

Lokalsamhälle, STU, massmedia  

Fas 2 
1985 

Västskogsandan  
och VUC bildas 

Organisering och mobilisering 
av resurser 

Lokalsamhälle, kommunen, 
massmedia. 

Fas 3 
1987 

Näringslivsgruppen 
Flyttar 

Ideellt arbete och 
professionalisering i förening 

Lokalsamhälle, kommunen, 
stödsystem, massmedia 

VII Fas 4 
1989 

Bertilsson lämnar  
organisationen 

Förstärkt professionalisering 
och strategisk korrigering 

Kommunen, förhandlingsekonomi, 
stödsystem. 

Fas 5 
1992 

Tilltagande kritik 
mot organisationen 

Anpassning och 
legitimerings- 
försö 

Kommunen, förhandlingsekonomi, 
arbetsmarknadspolitiska och andra 
stödsystem 

Fas 6 
1994 

Beslut om utvärdering Legitimitetsproblem och om- 
prövning av verksamheten 

Kommunen, lokal förhandlings-
ekonomi,  

Fas 7 
1996 

Nedläggningsbeslut Avveckling och 
omorganisering 

Kommunen, lokal förhandlings-
ekonomi, arbetslagstiftning 

 
 
Figur 15:10 Den strategiska processen i faser i Västskog 
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Initiering och lokal mobilisering (1983-1984) 
 
När utvecklingsprojektet initieras är den ekonomiska omvandlingens effekter sedan 
länge synliga i Västskog. En fortsatt tillbakagång förutspås och andan beskrivs som 
uppgiven med bristande framtidstro, något som förstärks av massmedias negativa 
skriverier om orten. Den utlösande händelsen, Bertilssons personliga kampanj mot 
rivningen, har för honom en symbolisk betydelse. Om lokalerna bevaras så blir 
detta en synlig demonstration av agentskapets möjligheter och därmed en symbol 
för ett trendbrott. 

Lokal mobilisering lanseras vid denna tidpunkt, i Sverige och internationellt, 
som ett sätt att hantera omvandlingens konsekvenser. Lokal mobilisering är en 
territoriell strategi, som betonar lokalsamhället och dess nätverk som livsmiljö för 
människorna. Den territoriella integrationen och utnyttjandet av känslan för 
bygden är viktiga aspekter av den konstituerande principen för arbetet i Västskog. 
Lokal mobilisering underifrån, baserad på enskilda initiativ, lokala sociala nätverk 
och lokala resurser, är kärnan i Bertilssons SHB och den grund som 
utvecklingsprojektet vilar på. De erfarenheter han har av det storskaliga 
industrisamhället (jfr Bertilssons SHB) gör att han inser betydelsen av 
småföretagande och gräsrötternas engagemang i utvecklingsarbetet. I Västskog är 
den frivilliga sektorn basen för organiseringen, men problemuppfattningen 
demonstrerar också småföretagandets betydelse för Västskog, företagandet är till 
för människorna. Några försök med lokal mobilisering görs på några mindre orter 
när ansvaret för näringslivsfrågor nu i realiteten decentraliseras till kommunerna, 
men idéerna kan ännu inte beskrivas som moden eller för givet tagna 
utgångspunkter. De är emellertid tillräckligt tydliga och kongruenta med 
Bertilssons projekt och SHB för att stödja arbetet redan i initialfasen.  

Hur arbetet initieras inverkar på de regler och resurser som mobiliseras i 
utvecklingsarbetet och därmed också på vem som får delta. I Västskog deltar 
aktörerna i egenskap av samhällsmedborgare. Arbetet är ideellt och gruppen samlar 
kring sig människor med bas i olika sociala system; vanliga medborgare, företagare 
och politiker. Personer, som ger tillgång till nätverk och andra resurser i kraft av sin 
person och profession, knyts om möjligt till arbetet, men personerna representerar 
sig själva och inte intressen. 

I denna fas mobiliserar aktörerna socialt kapital, marknadens regler och 
stödsystem i en egen blandning, tillsammans med ett medvetet utnyttjande av 
massmedia. När ideell förening väljs som form för ”supporterklubben” är detta en 
följd av föreningslivets starka ställning. Föreningens ändamålsparagraf är en 
lovsång till det sociala kapitalet och dess betydelse. Kopplingen till kommunal 
förvaltning begränsar sig under denna fas till att Persson är med i föreningens 
styrelse. Det sociala kapitalet används för att informellt få tillgång till resurser 
också hos kommun och företag, och för att sprida information om föreningen. Att 
förbättra uppfinnares och nya företagares kunskaper och förståelse för marknadens 
spelregler, och att utveckla deras kompetens så att de får bättre konkurrenskraft, är 
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från början en del av arbetet. Uppfinnartävlingar, kurser om innovatören och att 
delta i mässor är alla aktiviteter som riktar sig mot marknadens 
förändringsmekanismer. Den industrisektion som styrelsen bildar och att STU 
tidigt är en resurs i arbetet demonstrerar att industrin och den lokala företagartradi-
tionen står i centrum för tänkandet, och när styrelsen också bildar en PR-sektion 
visar det avsikten att använda marknadens regler i arbetet.  

Bertilsson utnyttjar medvetet massmedias logik för att påverka. 
Maktutredningen (SOU 1990:44) beskriver den i termer av metoder som 
personifiering, tillspetsning och konfrontation för att skildra sociala konflikter. 
Insändarkampanjen är ett exempel där massmedia används för att bereda väg för 
mobiliseringen, men också andra aktiviteter utformas under de första faserna så att 
de skall tilldra sig medias intresse. 

Västskog karakteriseras, som andra bruksorter, av många föreningar och 
informella sociala nätverk. Ur relationerna mellan få lokalt dominerande 
arbetsgivare och ett lokalt rekryterat och sammansvetsat arbetarkollektiv skapas en 
känsla av gemensamma intressen som innebär att företagen tar ansvar för de 
anställdas välfärd (Forsberg, A et al., 2001). Relationerna i ett sådant samhälle ger 
upphov till speciella normer och värderingar. Människorna uppfattar exempelvis en 
lokal sysselsättningsgaranti som innebär att entreprenörskap och nyföretagande 
inte främjas av bruksortens normer och värderingar. Företagets ansvar för de 
anställda innebär, å andra sidan, att det ofta stöttar det lokala föreningslivet.  

Under den första fasen är lokalsamhället, och det därmed förbundna sociala 
kapitalet, det system som framför allt förser arbetet med resurser. De personer 
som framträder tidigt i utvecklingsarbetet har alla erfarenhet av föreningar, om än 
av olika slag, och knyter därigenom arbetet till lokala nätverk. De tidiga faserna i 
Västskog har starkare kopplingar till lokala nätverk än de senare. Sammanbindande 
är basen, men andra system (marknaden, stödsystem och kommunen) knyts till 
arbetet via överbryggande. Styrelsens industri- och PR-sektion knyter personer till 
sig med kompetens och nätverk och när STU tidigt kommer in i bilden utnyttjas 
Bertilssons relationer och personliga nätverk. Den tillit som förbinds med det 
sociala kapitalet, är en möjlig förklaring till att föreningens interimsstyrelse ikläder 
sig personligt ansvar för en uppfinnartävling innan föreningen formellt bildats. I 
nätverken flödar under den första fasen information, kunskap och engagemang, 
och till en del finansiella resurser. 

I Västskog förankrar aktörerna redan från start arbetet i lokalsamhälle 
(föreningar), politik och ekonomi. När föreningen bildas är det både ett sätt att 
utnyttja det sociala kapitalet för utveckling och att investera i socialt kapital för 
framtiden. Legitimering är en tydlig delprocess under initialfasen och 
mobiliseringen underifrån, personer med lokala sociala nätverk och att Strandvik 
rekryteras till gruppen bidrar till legitimiteten. Legitimering innebär (jfr Karlsson, 
1991 s. 304) ”att aktivt söka erkännande för en ny ordning och det egna 
positionsinnehavet”. I Västskog försöker aktörerna att skapa en ideologi som ger 
nya handlingsregler. Bertilssons historier, ett exempel på symbolisk kommunikativ 
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handling, påvisar historiens begränsningar, som att statliga åtgärder inte löser 
problemen, och försöker legitimera förändringar, samtidigt som de har en 
normativ dimension som förmedlar vad som är riktiga och felaktiga handlingar. De 
möten med de politiska partierna som Strandvik har legitimerar arbetet hos poli-
tikerna genom att förmedla budskapet att det kommunala politiska systemets regler 
skall respekteras, dvs. genom vad Karlsson kallar konformistiska förklaringar. 
 
Organisering och mobilisering av resurser (1985-1986)  
 
Högkonjunktur råder under resten av 1980-talet och utvecklingsarbetet har nu gett 
några konkreta resultat. Västskogs-Andan är formellt bildad, demonstrerar 
engagemang och har många medlemmar. Tanken på ett uppfinnarcentrum i de 
räddade lokalerna har börjat realiseras och ger nu synliga avtryck i lokalsamhället, 
trots att stiftelsen VUC formellt grundas först under denna fas med 
Utvecklingsfonden (UF) och kommunen som stiftare. Fortsatt organisering och 
mobilisering av resurser karakteriserar fasen, och flera av de aktiviteter som färgar 
strategin och blir återkommande under kommande faser får nu sin form.  

Det sociala kapitalet används för att mobilisera resurser men också 
kommunen och olika stödsystem (STU, UF) får nu större betydelse. STU 
engagerar sig direkt i arbetet och kommunen ökar sitt engagemang, när Persson 
blir ansvarig för näringslivsfrågor. När organiseringen resulterar i organisationer får 
arbetet mer ordnade former, men regler som solidaritet och känsla för 
lokalsamhället är fortfarande viktiga. Föreningen är helt beroende av 
medlemsavgifter och rekrytering av nya medlemmar, antalet halveras under denna 
fas, är en återkommande fråga.  

De stora projekten (återvändardagarna, uppfinnartävlingarna, och 
utmärkelserna) kräver finansiering, och samarbetspartners inom och utom 
lokalsamhället är nödvändiga. Till återvändardagarna mobiliserar föreningen 
resurser från lokalsamhället, kommunen och länsstyrelsen i olika kombinationer. 
Det sociala kapitalet mobiliseras via en lyckad insamling i en lokaltidning när 
återvändardagarna 1986 är hotade, länsstyrelsen skjuter till medel första gången och 
kommunen tillskjuter vid bägge tillfällena ett motsvarande belopp. Genom en 
beredskapsarbetare får föreningen tillgång till administrativa resurser. De lokala 
föreningarna deltar aktivt i arbetet och de sociala nätverken används medvetet för 
att sprida information och påverka. Uppfinnartävlingarna finansieras första gången 
av medlemsavgifterna till föreningen, och till den därpå följande mobiliseras 
finansiella resurser från kommunen och Trygghetsrådet. Andra aktiviteter under 
denna fas är bl.a. temadagar som berör företagandets villkor, uppfinnarkurs etc. 

Näringslivsarbetet i kommunen innebär av tradition uppvaktningar hos 
departement och myndigheter. När Persson nu först utses till näringslivskonsult 
och därefter till kommunalråd och organiserar Näringslivsgruppen förstärker det 
kommunens näringslivsarbete och kopplar kommunen närmare till det 
utvecklingsarbete som redan pågår. Förhandlingsekonomin ger tillgång till 
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stödsystem vars resurser nu får större betydelse i arbetet, men relationen till den 
kommunala förvaltningen gör samtidigt arbetet sårbart för tryck från regler 
kopplade till den kommunala byråkratin. De försenar exempelvis den nya 
näringslivsorganisationen, den flyttning av Näringslivsgruppen till utvecklings-
centrumet som diskuteras under fasen och försvårar också personalrekryteringen.  

Massmedia är fortfarande en viktig institution som stöttar arbetet, de 
uppmärksammar föreningen och dess aktiviteter och bidrar till att ändra bilden av 
samhället. När vi tidigare beskrivit strategin har vi betonat att den, helt i enlighet 
med Bertilssons SHB, färgas av inslag som väcker uppmärksamhet. Jippobetonade 
inslag, besök av ministrar, landshövdingar och annat som tilldrar sig medias 
uppmärksamhet används systematiskt för att skapa synlighet för utvecklingsarbetet.  

Socialt kapital och förbindande är också under denna fas en central aspekt av 
nätverken. Det lokala föreningslivet deltar aktivt i återvändardagarna, men också 
kommunen och lokala företag bidrar till arbetet. Överbryggande och funktionella 
kopplingar till andra sociala system blir viktigare, när arbetet nu utnyttjar 
stödsystemen i större utsträckning. Ett exempel på hur föreningen använder, 
bygger och förmedlar nätverk, är att den upprättar en förteckning av ’faddrar’ som 
kan stödja nya företagare. Bertilsson använder också en stor del av sin arbetsdag på 
till att skapa nya och vidmakthålla sitt gamla nätverk. Krafter i relation till de vidare 
strukturerna finns exempelvis i Strandviks förtroendefulla relationer till det 
omgivande samhället som förstärker gruppen. Perssons relation till det politiska 
systemet ger honom (formell) makt. Ledningsteamet för också med sig relationer 
till uppfinnarvärlden (Bertilsson), storföretag (Strandvik) och departement och 
länsmyndigheter (Persson). Information, kunskap och engagemang är fortfarande 
centralt i nätverken, men under denna fas ökar betydelsen av finansiella och 
materiella resurser också i de lokala nätverken.  

Aktiviteter av symbolisk natur som temadagen ’Beslutsfattare på skolbänken’ 
försöker att skapa större förståelse och legitimitet för företagande hos kommunala 
företrädare och andra beslutsfattare. Under fasen diskuterar de strategiska 
aktörerna var näringslivsgruppen skall ha sina lokaler. Ett av argumenten för att 
flytta lokalerna från kommunhuset till VUC är ’att få ut Persson ur 
marmorpalatset’ dvs. att reducera kopplingen till de regler som förknippas med 
kommunal verksamhet. Genom att lokalisera arbetet till utvecklingscentrumet kan 
legitimitet vinnas hos gruppen företagare. Legitimeringen sker, enligt Karlssons 
terminologi som anpassning, dvs. en revidering av existerande ordning för att få 
bättre legitimitet. Kommunfullmäktige fastställer mot slutet av fasen en ny 
organisation för näringslivsarbetet och en förändring av styrelsen för VUC till 
partsrepresentation sker samtidigt.  
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Ideellt arbete och professionalisering i förening (1987-1988) 
 
Högkonjunkturen fortsätter och utvecklingsarbetet börjar nu få sin form och 
bedrivs inom ramen för tre formella organisationer. Några av idéerna för att 
mobilisera befolkningen har prövats och arbetet i Västskog uppmärksammas nu 
nationellt. Den kritiska händelse som markerar övergången till denna fas är att 
Näringslivsgruppen personellt förstärks och flyttar till VUC. Organisationerna är 
nu samlade på samma arena dit uppfinnare och företagare kan vända sig. 
Händelsen har symbolisk betydelse genom att regler som formell tjänsteväg och 
byråkrati tonas ned och ersätts med regler som bättre passar uppfinnaren, 
entreprenören och den lille företagaren. Lokalsamhället och kommunen arbetar 
tillsammans och denna fas karakteriseras som ideellt arbete och professionalisering 
i förening.  

Tyngdpunkten förskjuts nu från det sociala kapitalet och till ett vidgat 
utnyttjande av stödsystem i omgivningen. Alltmer av det konkreta arbetet tas över 
av Näringslivsgruppen och VUC och en tendens till professionalisering av 
näringslivsfunktion blir märkbar. En del av de uppgifter som tidigare handhafts av 
personer i egenskap av engagerade medborgare tar nu anställda tjänstemän över. 
Också Perssons SHB med sin inriktning på strukturella beroenden framträder nu 
tydligare i strategin. De strategiska aktörerna har SHB som kompletterar varandra, 
har kompletterande roller och uppträder utåt som en ledningsgrupp. Medel från 
stat, departement, länsstyrelsen och arbetsförmedlingen finansierar nu utbildnings- 
och rådgivningsverksamheten. Förhandlingsekonomin ger Västskog tillgång till 
medel för några projekt bl.a. medel till ett samarbetsprojekt med en annan 
kommun och ett tekniksamordningsprojekt. Den koncernlogik som säger att 
överordnade intressen på företagsnivå bestämmer vad som är rätta agerandet 
lokalt, verkar i detta fall (via utnyttjande av investeringsfonderna) för Västskog. 
Lokaliseringsaktiviteter blir nu en del av utvecklingsprojektet och 
Näringslivsgruppen medverkar vid ett par lokaliseringar, bl.a. av ett tjänsteföretag.  

Föreningen är fortfarande aktiv och uppfinnartävlingar anordnas nu för sista 
gången på lång tid, när föreningen lyckas mobilisera medel från STU; 
Trygghetsrådet, kommunen och en grupp med tillgång till speciella medel. Det 
sociala kapitalet mobiliseras åter vid 1987 års sjukhusdemonstration, när 
Västskogs-Andan erbjuder en plattform med Strandvik som en central person.  

Utvecklingscentrumet skapar en arena för att aktivt arbeta med att bygga 
nätverk med uppfinnare och potentiella respektive befintliga företagare. Bertilsson 
ägnar mycket av sin tid åt aktivt nätverksbyggande och när projektet nu blir alltmer 
synligt och tilldrar sig respekt som framgångsrikt, är denne en nyckelperson vid 
besök från andra kommuner, kontakter med forskare och andra. Informationen 
om modellen för arbetet, synliggörande av projektet, projektrapportering etc. blir 
nu allt viktigare. Bertilssons historier, gåvor, dekaler och liknande är exempel på 
symboliska handlingar som flödar vid dessa tillfällen. När Persson tillträder har han 
begränsade nätverk till företagare, men lokaliseringen till utvecklingscentrumet ger 
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honom möjlighet att, med stöd av Bertilssons nätverk, aktivt bygga nya. Genom 
den nationella uppmärksamhet som utvecklingsarbetet får ökar också dess 
legitimitet i lokalsamhället och politisk enighet finns kring arbetet de närmast 
följande åren. 

Bertilsson lämnar projektet vid utgången av 1988, formellt för att återgå till 
sitt eget företag. En orsak bland flera till att Bertilssons kontrakt inte förnyas är att 
Bertilsson inte agerar enligt tjänstevägens princip och normala regler på arbets-
marknaden, dvs. motsättningar mellan skilda regelsystem är en bidragande orsak.  
 
Förstärkt professionalisering och strategisk korrigering (1989-1991) 
 
Den långa sammanhängande högkonjunkturen fortsätter och aktörerna uttrycker i 
slutet av 1980-talet en viss optimism inför framtiden. De upplever själva att de 
uppnått en del resultat; framtidstron och bilden av kommunen i omvärlden har 
förbättrats, många nya företag har startats och akutsjukhuset har räddats. 
Arbetslöshetssiffrorna är inte lika dramatiska som tidigare, men det finns 
fortfarande orosmoln. Strukturförändringarna inom basindustrin fortsätter och 
aktörerna är oroliga inför den lågkonjunktur som de vet kommer. När Bertilsson 
lämnar arbetet under 1989 försvinner det SHB som är drivkraften i strategin ur den 
kausala gruppen, och detta inverkar på aktiviteterna. I stället förväntar sig både 
Persson själv och omgivningen att denne med sitt reaktivt anpassande SHB skall ta 
över. Den professionella organisationen växer, och föreningen har successions-
problem och svårt att finansiera sin verksamhet. Bertilssons aktivitet i Västskogs-
Andan blir nu också lägre. Vi karakteriserar fasen som förstärkt professionalisering 
och strategisk korrigering. 

Förhandlingsekonomin och dess stödsystem blir alltmera betydelsefull. Några 
lokaliseringar av företag sker och även tjänsteföretagsetableringar inkluderas i den 
intenderade strategin, som en följd av nya möjligheter att få bidrag. I samband med 
en företagsnedläggning lokaliseras redan under föregående period ett tjänsteföretag 
till orten, och under denna fas tillkommer ytterligare några. Reglerna för stöd är 
dock mindre gynnsamma för Västskog än för Östskog och andra orter, varför 
Västskog därför ofta blir förlorare i konkurrensen om tjänsteföretagslokaliseringar. 
När lågkonjunkturen börjar märkas under 1990 minskar intresset för nyetableringar 
och under resten av fasen ökar varslen och konkurserna. Samtidigt förändras 
rådgivningens inriktning mot rekonstruktioner och att försöka hjälpa företag att 
övervintra. De befintliga företagens utbildningsbehov uppmärksammas och många 
utbildningar tas nu över att ett speciellt fristående projekt.  

Relationerna till den informella sektorn tunnas ut, nätverken blir mer formella 
(AMS etc.), funktionella och överbryggande, och färre institutioner utnyttjas. En 
del mobiliseringsaktiviteter upphör och föreningen utnyttjar inte längre det sociala 
kapitalet för lokal näringsutveckling. De aktiviteter som planeras för att åter 
vitalisera föreningen mot slutet av fasen (”återvändardagar”, idétävlingar etc.) 
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ändrar karaktär och går heller inte att finansiera. Situationen under fasen kan bäst 
beskrivas som strukturell insnävning. 

När kritik riktas mot organisationen från befintliga företag, bl.a. för att 
organisationen lägger ner alltför mycket resurser på småföretag och att ’ragga nya 
företag’ och att ’strunta i de företag som finns’, försöker näringslivsorganisationen 
stärka relationerna till de lokala företagareorganisationerna och att legitimera 
arbetet genom ömsesidigt utbyte. Under de första åren av fasen skriver också 
Persson regelbundet en spalt i lokaltidningen där han behandlar strategiska frågor 
och vad som pågår i utvecklingsarbetet. Detta kan ses som ett sätt att legitimera 
arbetet mot politiker, lokalsamhälle och också företagare. 

 
Anpassning och legitimeringsförsök (1992-1993) 
 
Lågkonjunkturen slår till på allvar, arbetslösheten ökar och inte minst ungdomar 
har svårt att få fäste på arbetsmarknaden. Läget förbättras för exportindustrin mot 
slutet av fasen när den flytande kronkursen införs. Koncernlogiken visar sig åter 
när flera företag, bl.a. tjänsteföretag som etablerat sig till Västskog, dras med i 
moderbolagens konkurser. När varslen blir flera, konkurserna ökar och den 
offentliga sektorn drar ner sin verksamhet får näringslivsorganisationen kritik och 
omprövar åter sin strategi. 

Nyföretagandet avstannar och ändrar karaktär. Det kundstyrda arbetet är 
reaktivt och hanterar nu kriser i företag. Näringslivsorganisationen möter en ny typ 
av kunder som försöker hantera arbetslösheten genom att starta eget. Affärsidéerna 
är oftast enkla och riktade mot den lokala marknaden. Arbetsmarknadspolitiska 
stödsystem får i rådande konjunktur allt större vikt. De nya former för stöd – ALU 
– som införs under perioden inverkar direkt på utvecklingsprojektets strategi när 
budgeten dras ner och nya former för finansiering krävs.  

Stödformerna är i första hand tillskapade för de individer som drabbas av 
arbetslöshet, men kan också användas i den ’starta-eget-verksamhet’ som ökar i 
betydelse. Det löpande arbetet förstärker i rådande konjunktursituation den 
inriktning mot reaktiva aktiviteter som började synas under föregående fas. 
Politiska relationsproblem mellan Persson och kommunledningen börjar nu synas 
när resurserna minskas. 

Öster tar i slutet av 1980-talet över en del av Bertilssons arbetsuppgifter och 
är nu också ordförande i föreningen. Industrisamhället är fortfarande i centrum för 
tänkandet, när den nya ekonomin som idé alltmer präglar situationen. Som tidigare 
framgått är Östers och Perssons SHB tämligen likartade, men deras projekt och 
SHB är inte längre kongruenta med de moden som växer fram. I efterhand är det 
uppenbart att 1980-talets arbete i Västskog var i större samklang med tidsandan än 
det arbete som sker under början av 1990-talet.  

Trots den personalunion som uppstår mellan utvecklingscentrumet och 
föreningen och försök att vitalisera den är dess betydelse som utvecklingskraft nu 
begränsad. Det lokala mobiliseringsarbetet avstannar och de aktiviteter som äger 
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rum i föreningen (idétävling, återvändardagar) har samma etikett, men nu en annan 
innebörd. Föreningen försöker att hålla medborgarna vid gott humör snarare än att 
vara en kraft i det direkta utvecklingsarbetet. Aktiviteter som bidrar till att bevara 
det sociala kapitalet förekommer visserligen fortfarande, men föreningen har 
mognat och tappat sin vitalitet som mobiliserande kraft. När sjukhusfrågan åter blir 
aktuell deltar exempelvis föreningen, men kraften att samla befolkningen till en ny 
demonstration saknas.  

De lokala mindre företagen – en intressegrupp – kritiserar arbetet för att 
endast intressera sig för nya företag. Det befintliga företagandets intressen, 
exempelvis i konkurrensen om resurser för utveckling, artikuleras av deras 
organisationer, medan det nya och framväxande företagandet i princip saknar egna 
företrädare. Relationen karakteriseras därför av skillnader i inflytande (och makt). 
Politikerna och näringslivsorganisationen är därför känsliga för kritik och tryck 
från det befintliga företagandet. Aktiviteterna under fasen försöker därför till stor 
del att hantera kritiken och ge arbetet legitimitet i det lokala näringslivet. 
Anpassningen till ogynnsamma omständigheter för organisationen och 
lokalsamhället, och behovet legitimering av verksamheten färgar nu strategin. När 
massmedia åter uppmärksammar Västskog, nu med negativ publicitet, ökar detta 
tillsammans med kritiken från företagarna behovet av ytterligare legitimerings-
åtgärder (informationsblad, presentationer etc.). 

 
Legitimitetsproblem och omprövning av verksamheten (1994-1995) 
 
Det politiska systemet är under denna fas mer begränsande till sin karaktär. Mycket 
handlar om makt – om politisk makt och om de befintliga företagens kontroll över 
utvecklingsresurserna. Det lokala näringslivet vill ha mer inflytande och en annan 
inriktning på utvecklingsarbetet. Näringslivsorganisationens koppling till den 
politiska sfären innebär också problem, och en del av den kritik som riktas mot 
arbetet har partipolitiska övertoner. Kritiken leder till att kommunstyrelsen beslutar 
att utvärdera näringslivsorganisationen.  

De lokala företagens organisationer agerar samtidigt som utvärderingen pågår, 
bl.a. med en skrivelse och försöker att påverka opinionen. Behov av nytändning, 
att målen är oklart politisk förankrade, att organisationen själv står för mycket av 
prioriteringarna och motsättningar mellan organisationerna och den övriga kom-
munförvaltningen är några aspekter på utvärderingens resultat. Det senare har 
kopplingar till den lokala förhandlingsekonomin där det finns naturliga motsätt-
ningar mellan förvaltningarnas behov av att uppfylla budgeten och näringslivs-
organisationens önskan att uppfylla företagens förväntningar i fastighetsfrågor.  

Perssons position som kommunalråd och ledare för arbetet öppnar för kritik. 
I det politiska systemet, och internt inom partiapparaten, får näringslivsfrågorna 
allt större betydelse som kommunal maktbas och organisationen upplevs nu som 
alltför självständig. Politikerna argumenterar med utgångspunkt från regler för 
kommunal verksamhet och kritiserar den ’mix av politik och förvaltning’ som finns 
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i den existerande organisationen. Kritiken innehåller således en normativ 
dimension. En politisk dimension handlar om politiska partiers konkurrens om 
legitimitet i företagarkretsar. Vem stöttar företagen bäst? Organisationens 
legitimitetsproblem används nu öppet i interna politiska maktstrider.  

Tidsandan och existerande moden inverkar åter när organisationen ses över. 
Ett förslag om en ekonomisk förening, med det lokala näringslivet som med-
lemmar och där föreningen övertar den nuvarande organisationens personal, 
skrotas. Nu är en ’slimmad organisation’ med endast en näringslivschef och 
begränsad personal högsta mode. Den lokala förhandlingsekonomins regler – 
samarbetet mellan kommunen och företagsamheten – används i maktstrider för att 
skrota den gamla organisationen. Persson som ansvarigt kommunalråd hålls exem-
pelvis helt utanför omorganisationen. En arbetsgrupp med representanter för det 
lokala näringslivet utarbetar ett förslag till en ny organisation, ett aktiebolag där 
kommunen finansierar och näringslivet tillsätter ordförandeposten. En ny policy 
som riktas mot traditionella näringar och det befintliga företagandet är en annan 
aspekt. 

Aktiviteterna i projektet handlar till dominerande del om kundstyrd 
verksamhet, legitimeringsaktiviteter och aktiviteter för att skapa samverkan mellan 
företag. Uppfinnarverksamheten minskar i betydelse och aktiviteterna i uppfinnar-
verkstäderna ger produktutveckling i befintliga företag ett större utrymme. 
 
Avveckling och omorganisering (1996) 
 
Nedläggningsbeslutet kommer 1996 när Västskog dessutom drabbas av ett 
försvarsbeslut. Denna sista fas innebär nedläggning och förvaltning av 
avvecklingen och leds av Öster. Persson får andra uppgifter i kampen för den 
militära enheten. Verksamheten är av uppehållande karaktär och består av löpande 
service, företagsträffar och seminarier. Den nya organisationen förbereds men blir 
till slut en ekonomisk förening. I argumentationen utnyttjas marknadens regler; en 
organisation som drivs med kommunala bidrag skall inte ge vinst och skall därför 
inte heller drivas i aktiebolagsform. 

I den nya organisationen har företagen majoritet i styrelsen och ordföranden 
tillsätts av kommunen som är huvudfinansiär. Marknadens spelregler ges prioritet – 
trots den förhandlingsekonomiska lösningen – och kraven på den nya VD:n från 
företagens sida är att denne skall vara marknadsorienterad. Persson blir ordförande 
efter påtryckningar från en företagarorganisation. Kommunala regler och arbetslag-
stiftningen ger reglerna för den personella avvecklingen och kommunen ompla-
cerar en del av personalen, som flyttar tillbaka till kommunförvaltningen. Persson 
är fortfarande kommunalråd. När staten griper in utvärderas också denna 
organisation, och en ny organisation som ger kommunledningen ett större 
inflytande över näringslivsfunktionen införs. Är det åter så att koncernlogiken leder 
till att intressen på överordnad samhällsnivå bestämmer vad som är det rätta 
agerandet lokalt? 
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Kapitel 16 Strategiformeringen i Östskog 
 
 
 
Processen i Östskog dokumenteras under en tioårsperiod och analyseras i två 
skilda huvudperioder. Den första perioden pågår 1986-1989 och betecknas med 
Östskog I (ÖI) och under denna utvecklas processen inom ramen för flera faser 
med olika inriktning och personsammansättning. Fokus i analysen av Östskog I 
ligger på periodens senare del. Den grupp som tidigare drev arbetet har då bildat 
en stiftelse för näringsutvecklingsfrågor, ordnat lokaler och finansiering för tre år 
samt rekryterat en näringslivschef. De politiker och företagare som deltog i 
gruppen fortsätter som ledamöter i stiftelsens styrelse. Arbetet avbryts dock 
oväntat, när några av finansiärerna i samband med en utvärdering drar sig ur 
projektet i förtid och näringslivschefen säger upp sig. De flesta av de aktörer som 
är engagerade i projektet under den första perioden finns inte längre kvar i arbetet 
vid periodens slut.  

Den andra perioden, Östskog II (ÖII) pågår 1990-1995 och inleds med en 
omprövningsperiod Främst tre personer är aktiva under denna; kommunalrådet 
Holmgren, stiftelsens ordförande Sundberg och kommunens kanslichef Blad. De 
arbetar med att ta fram dokument som visar vad man vill åstadkomma, förankra 
arbetet politiskt och i företagarkretsar, ordna finansiering och anställa en 
näringslivschef. I slutet av 1990 kommer de direkt näringslivsinriktade aktiviteterna 
igång igen och den nye näringslivschefen blir under den andra perioden en central 
gestalt i arbetet.  

Vi inleder kapitlet med att presentera de strategiska aktörerna och deras 
strategiska handlingsbegrepp. Diskussionen fördjupas när vi kausalgruppsvis 
jämför aktörernas tänkesätt och relaterar dem till olika idétraditioner. Vi 
karakteriserar därefter för varje fall, den intenderade och den realiserade strategin 
och speglar dessa i de strategiska aktörernas strategiska handlingsbegrepp för att få 
en inblick i olika aktörers inflytande på strategierna. Dessutom diskuteras på vilket 
sätt den kausala gruppen och interaktionen inom denna bidrar till strategins 
realiserande och hur de sociala system som personerna har tillgång till används i 
utvecklingsarbetet. Avslutningsvis söker vi förklaringar till processerna och deras 
utfall i samspelet med den vidare kontext som bäddar in processerna och i de 
delprocesser som bygger upp strategiformeringen. 
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Strategiska aktörer i Östskog  
 
Under den första perioden utkristalliserar sig en kausal grupp, som består av 
kommunalrådet Sven Holmgren, ordföranden i näringslivsstiftelsen och 
småföretagarorganisationen Lars Sundberg och den nyanställde näringslivschefen 
Sten Olovsson. De två förstnämnda representerar stiftelsens viktigaste intressenter 
och den tredje skall som anställd tjänsteman driva och genomföra näringsutveck-
lingsarbetet.  

Även under den andra perioden första år ingår Holmgren och Sundberg i den 
kausala grupp som leder arbetet. I gruppen ingår dessutom den nyanställde 
näringslivschefen Henrik Bergman. När först Sundberg och sedan Holmgren efter 
några år lämnar sina uppdrag som stiftelsens ordförande respektive kommunalråd 
och styrelsemedlem i stiftelsen har Bergman en stark position och utvecklings-
arbetet har i stort sett funnit sin form. Att Holmgren och Sundberg ersätts av 
andra personer påverkar inte i något mer avgörande avseende handlingsmönstren. 
Det är först när Henrik Bergman senare slutar som förändringar inträffar. På 
näringslivscentrum finns förutom näringslivschefen för respektive period även 
administrativ personal och personer som arbetar i projekt. De är något fler under 
den andra perioden. 

Var och en av de fyra strategiska aktörerna presenteras genom en kort 
personbeskrivning och den begreppsutveckling som uttrycker personens 
föreställningar om lokal utveckling (strategiska handlingsbegrepp). Vi tolkar och 
jämför därefter de fyra personernas tänkesätt och berör också helt kort hur de 
själva uppfattade och kommenterade beskrivningen av tänkesätten i samband med 
återföringen. 
 
Sven Holmgren 
 
Biografi 
Sven Holmgren har en ledande roll i utvecklingsprojektet från starten 1986 och 
fram till hösten 1993 när han avgår som kommunalråd. Den första tiden efter sin 
avgång arbetar han halvtid som tillförordnad VD i ett kommunalt bolag. När 
tjänsten senare utlyses tillsätts den med en annan person. Holmgren fortsätter med 
enstaka politiska uppdrag och har dessutom ett pensionsavtal med kommunen. 

Holmgren föddes i början av 1940-talet och växer upp i en inlandskommun i 
ett annat län. Han beskriver sin bakgrund som ”genuin arbetarbakgrund . . . under 
ganska så knappa omständigheter”. Fadern var vägarbetare med småbrukar-
bakgrund och modern var hemmafru, men arbetade ibland också i Konsum.  

Holmgren söker ”på enträgen inrådan” av sin klassföreståndare i folkskolan 
till läroverket och tar realexamen 1959 med ”ett mediokert, nästan dåligt realbetyg; 
dödligt less på plugget”. Efter realskolan börjar han som pinnpojke hos 
vägförvaltningen och får så småningom större uppgifter. Efter sin militärtjänst 
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fortsätter han på vägförvaltningen och överväger nu att läsa in en vägmästar- eller 
ingenjörsexamen. Hans politiska karriär tar emellertid fart och någon ingenjör-
sexamen blir det inte. 

Han engagerar sig redan tonåren i det socialdemokratiska partiet och vid 
tjugo års ålder utses han till ordförande i SSU-distriktet. När posten som SSU-
ombudsman blir ledig och ”kamraterna satte igång en mycket intensiv 
övertalningskampanj” blir han yrkespolitiker. Ett par år senare övertygas han att ta 
motsvarande post i ett annat län och flyttar tillsammans med sin hustru. Han väljs 
då in i den kommunens fullmäktige och blir  också ombudsman i partidistriktet.  

Han övertygas än en gång av sina kamrater att söka ett nytt arbete  ”på ett 
ställe som hette Östskog och som jag inte visste var det låg i landet”. Vid 27 års 
ålder erbjuds Holmgren arbete som ABF-ombudsman i Östskog. Hans första 
intryck är inte positivt – "det var kallt, snöigt och allmänt motbjudande" – men han 
och hans hustru bestämmer sig ändå för att pröva det under ett år. Så småningom 
trivs de allt bättre.  

Holmgren blir snabbt en mycket ung ledamot i kommunstyrelsen och en tid 
även ordförande i skolstyrelsen. I slutet av 1970-talet, då lokaliseringsbeslutet leder 
till en kraftig expansion, förstärks kommunens politiska ledning och han går in för 
att bistå förra kommunalrådet. När denne avgår som kommunalråd och 
ordförande i kommunstyrelsen utses Holmgren till hans efterträdare.  

Holmgren har en del politiska uppdrag regionalt, i partidistriktet och 
kommunförbundet, men ser sig främst som kommunpolitiker och har valt att 
arbeta lokalt. Holmgren menar att för honom är politiken inte bara ett yrke utan 
också ett fritidsintresse. Andra fritidsintressen är fiske och att vara ute i skog och 
mark. 

Holmgren beskrivs av andra som en skicklig kommunalpolitiker, om än inte 
särskilt entusiasmerande som person. Han anses receptiv och kunnig, inte minst i 
ekonomiska frågor. När han jämförs med sin efterträdare ställs hans ekonomiska 
kunnande och intresse mot efterträdarens engagemang i människor och förmåga 
att skapa sociala kontakter. 
 
Begreppsutveckling – strategiskt handlingsbegrepp 
Figurens (fig. 16:1) slutbegrepp – politisk korrigering – sammanfattar 
begreppsutvecklingens två huvudfaser. Den första huvudfasen karakteriserar 
situationen i lokalsamhället och Holmgrens egen roll och avslutas med 
intressebalansering som är uppbyggt av avvägning från huvudfasen och personligt ansvar 
från en sidofas. Den andra huvudfasen anger hur näringsutveckling skall 
åstadkommas och avslutas när genomtänkt exploatering modifieras av ett 
sidoresonemang om jämställande av intressen till politisk korrigering. 

Om begreppskedjan följs motsols inleds den med ett resonemang om 
ansvaret för den lokala utvecklingen som betonar gemensamt ansvarstagande. Detta 
inbegriper också miljöansvarstagande. Holmgren pekar på de skilda intressen som 
finns och som måste hanteras genom intresseavvägning. Inte minst den dominerande 
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(skogs)näringen utgör ett starkt intresse. Effektivisering förespråkas som ett medel för 
utveckling. Med begreppet avvägning antyds att effektiviseringen måste genomföras 
med rimliga reproduktionshänsyn. I ett sidospår uttrycker Holmgren sitt eget 
personliga ansvar i förhållande till de starka påtryckningar som förekommer och med 
det djupare begreppet intressebalansering formulerar han sin egen uppgift som 
politiker. 

När intressebalansering modifieras till anpassning går processen in i den andra 
huvudfasen. Näringsutveckling kräver samverkan, gemensamt resursutnyttjande och 
också att resurserna utnyttjas optimalt. Holmgren framhåller med begreppet genomtänkt 
exploatering betydelsen av restriktivitet och att åtgärder måste vara noga övervägda 
innan de genomförs. I ett avslutande sidoresonemang uttrycker han i begreppet 
jämställande av intressen att olika intressen är lika viktiga men utifrån skilda 
utgångspunkter. Nu är han återigen inne på hur skilda (ekonomiska) intressen skall 
hanteras och med begreppet politisk korrigering sammanfattas hela tankestrukturen. 
Hans intention att medverka till att balansera olika intressen och hans avsikt att 
göra detta som politiker framgår klart.  

Perspektivet på figuren lyfter fram de centrala aspekterna. Holmgrens 
personliga ansvar som politiker är en av dessa. Kedjan startar i intressebalansering och 
fullbordas i jämställande av intressen. Det sistnämnda begreppet anger på vilket sätt 
intressen skall balanseras; det handlar om att hålla tillbaka de starka så att de inte 
vinner terräng på bekostnad av de svaga.  

Grundens resonemang utvecklas i en huvudfas med begreppet hållbart 
resursutnyttjande som första syntetiska begrepp och avslutas med materialism. 
Holmgren lyfter fram de lokala resursernas betydelse som bas för utvecklingen och 
att de bör nyttjas så att de kan förbli uthålliga resurser i framtiden. Med begreppet 
utnyttjandekonflikt framhåller han de olika intressenternas skilda uppfattningar om 
hur skogsresursen skall nyttjas. Samtidigt representerar den ett lokalt 
förädlingsvärde och det blir därför också ekonomisk konflikt. Materialism, det sista 
begreppet i begreppskedjan, antyder att resursens lokala förädlingsvärde bör 
betonas i en konfliktsituation, dvs. samhällets ekonomiska och materiella 
utveckling skall stå i centrum.  

I perspektivet på grunden framträder det materialistiska perspektivet ännu 
tydligare. Det sista begreppet i begreppskedjan - materialism bildas av ekonomisk 
konflikt och ekonomiska livsbetingelser. Finns en ekonomisk konflikt skall i första 
hand resursens lokala förädlingsvärde i dag utnyttjas. I en konfliktsituation ges 
utnyttjandekonflikter mellan idag och i framtiden respektive mellan olika intressen 
mindre vikt.  

Medelskomponenten uttrycker ett hjälpmedel eller en handlingslinje. Den 
handlingslinje som Holmgren förespråkar sammanfattas i begreppet 
naturresursingenjörskonst. Med hjälp av vetenskapligt grundad kunskap kontrolleras 
och regleras användningen av naturresurser så att reproduktionen säkerställs och 
tillgångarna kan nyttjas för att skapa (långsiktig) sysselsättning. 
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Figur 16:1 Representation av Holmgrens begreppsutveckling. 
 
 
Lars Sundberg 
 
Biografi 
Lars Sundberg har dels som ordförande i den lokala företagarorganisationen och 
Näringslivsstiftelsen, dels som företagsledare i ett av Östskogs träindustriföretag en 
viktig roll i utvecklingsarbetet under de sex inledande åren. Även sedan han lämnat 
näringslivsstiftelsens styrelse representerar han som företagsledare företagets nya 
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ägare i de lokala sågverkens gemensamma utvecklingsbolag. Han har också en del 
uppdrag på regional nivå, exempelvis som styrelseledamot i ALMI. 

Sundberg är född 1947 och växer upp i en av Östskogs byar som ende sonen 
i en företagarfamilj. Hans far och farbröder drev tillsammans flera företag i 
träbranschen. Verksamheten var relativt omfattande med sågverk, trähus-
produktion och entreprenader både i kommunen och externt. Sundberg minns från 
sin uppväxt hur ”frun och ungarna skötte slåttern och gubbarna skötte företaget”. 
Från tioårsåldern får han hjälpa till i sågverket. Han minns också hur familjen i 
början av 60-talet, uppmuntrade av länsmyndigheterna, diskuterar att bygga en ny 
och större anläggning med hjälp av lokaliseringsmedel. 

Efter sex år i folkskolan går han realskolan i centralorten och därefter följer 
teknisk fackskola i en stad vid kusten. Under skolloven arbetar han i 
familjeföretaget. Efter militärtjänsten fortsätter han på heltid i familjeföretagets 
enheter på andra orter och återvänder senare till Östskogsenheten och arbetar som 
ritare, inköpare och försäljare. Han upplever att många, exempelvis både fadern 
och myndigheterna, förväntar sig att han skall ta över ansvaret för företaget efter 
sin far, och i trettioårsåldern blir han sågverkets VD. Vid den tidpunkten har 
företaget 120 anställda och 11 ägare. Företagets lönsamhet försämras och under 
tidigt 1980-tal hamnar företaget i en kris. Denna kris är för Sundberg en 
referenspunkt som han ofta återkommer till. Den splittrade ägarbilden och den 
oklara organisation som blev en konsekvens av denna gör det svårt att hantera 
problemen och företaget delas därför upp i flera enheter. Sundberg blir nu ägare 
och VD i företagets sågverk. När sågverket 1989 köps upp av en koncern i länet 
fortsätter Sundberg som företagets VD.  

På sin fritid och korta semester vill han känna sig obunden. ”Jag har sysslat 
med husbyggnad i alla mina år men jag har ingen sommarstuga, husvagn eller båt. 
Jag har mina skidor och möjlighet att fara vart jag vill.” Han tycker om att resa 
tillsammans med sin fru och de båda döttrarna och att vandra i fjällen. 
 
Begreppsutveckling – strategiskt handlingsbegrepp 
Figurens (fig. 16:2) begreppsutveckling av Sundbergs diskurs inleds med 
begreppet politiskt ansvar för lokala skogföretag som, via tre huvudfaser, 
successivt modifieras och syntetiseras till begreppsstrukturens sammanfattande 
begrepp politisk handlingsförlamning. Den första huvudfasen, som ger hans 
uppfattning om situationen, avslutas i begreppet vanmakt med aspekterna maktlöshet 
från huvudfasen och svårhanterlighet från en sidofas. Den korta huvudfas som följer 
bildar med aspekterna vanmakt och politisk styrning begreppet politisk ansvar och 
anger var han lägger ansvaret för den rådande situationen. I den tredje huvudfasen 
ger rotbegreppet politisk handlingsförlamning med aspekterna politiskt ansvar och erfarna 
konflikter hans uppfattning om möjligheterna. Diskursen kretsar kring den 
traditionella näringen i samhället och dess situation, en situation som han känner 
vanmakt inför. Själva kan de inte förändra situationen, följaktligen måste 
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politikerna, och då inte bara de lokala politikerna, ta sitt ansvar men de är 
handlingsförlamade. 

Under den första fasen uttrycker Sundberg sin syn på den lokala situationen 
och sin egen roll. Begreppet politiskt beroende inleder den syntetiska begreppskedjan. 
Hans eget engagemang uttrycks i begreppen personligt agerande och näringsengagemang. 
Han är beredd att verka för att åstadkomma industriell utveckling. Det finns dock en 
rad restriktioner. Viss hänsyn till minoriteter måste tas, beroendet av en dominerande 
intressent kräver anpassning och råvaruknappheten gör att en viss pragmatism är 
nödvändig. Denna påtvingade pragmatism och den politiska utsattheten innebär 
sårbarhet. Fasen slutar med att begreppet maktlöshet förstärks ytterligare genom ett 
sidoresonemang som transformerar det till vanmakt. 

I följande fas framgår att Sundberg förlitar sig på politikerna. Politisk styrning 
måste till. Detta understryks genom det djupare begreppet politiskt ansvar. Det är 
således enligt Sundberg politikerna som måste ta sitt ansvar för att förändra 
företagens och därmed lokalsamhällets situation. Hans erfarenhet säger honom 
dock att de konflikter som förkommer i stället leder till politisk handlingsförlamning. 
Detta är begreppskedjans rotbegrepp som förstärker den ’vanmäktighet’ som 
framkommit tidigare i begreppskedjan. 

I perspektivet på figuren uttrycker Sundberg med begreppet sårbarhet något 
om Östskogs situation. En intressant transformation sker vid perspektiveringen när 
erfarna konflikter antyder att Sundberg genom att ta konflikter bidrar till en 
korrigering (av politiken). I den fortsatta begreppskedjan antyder vanmakt åtgärdernas 
otillräcklighet. Politisk styrning är den väg ur vanmakten som Sundberg uppfattar. 
Vägen tycks dock problematisk då begreppskedjan avslutas i begreppet erfarna 
konflikter. 

I grunden, som uttrycker basen i Sundbergs tänkande, inleds processen med 
lokala produktionsförutsättningar som sammanfattar ett antal strängar där han tar upp 
det regionala beroendet av råvara, politiker, statliga intressenter, traditionella 
användningsområden och miljö. Genom att begreppet modifieras av lokal 
representant antyds det politiska representativa systemets betydelse för näringslivet. 
Han ser omkring sig en förhandlingsekonomi där ekonomiska och politiska intressen 
är sammanvävda. Även naturresursernas användning och de ekonomiska villkoren 
är beroende av denna förhandlingsekonomi. Samtidigt orienterar han sig mot 
föreställningen om en produktionskedja i obalans. Hans förslag om hur obalansen 
skall hanteras är logiskt – omförhandling. Perspektivet på grunden understryker 
behovet av en sådan. 

Medelskomponentens startbegrepp - ekonomiska villkor - sammanfattar 
strängar där Sundberg talar om skogskonton, prisutveckling och återplantering. 
När begreppet modifieras av dominerande intressent till ensidigt beroende och senare 
till beroendehänsynstagande betonar han beroendeställningens betydelse. Kedjans 
sammanfattande begrepp – statligt beroende – antyder att Sundberg anser att staten 
bör tillhandahålla utvecklingsmedlen. 
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Figur 16:2 Representation av Sundbergs begreppsutveckling. 
 
Sten Olovsson 
 
Biografi 
Sten Olovsson är näringslivschef under näringslivsstiftelsens två första år. När han 
anställs har han både gjort karriär inom databranschen i Stockholm och startat ett 
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företag där. Under sin tid som näringslivschef startar han ett företag i Östskog som 
han sedan ägnar sig åt på heltid. Företaget växer genom nya verksamheter men 
delas 1996 i tre enheter med olika ägare. I mitten av 1990-talet engageras han åter i 
utvecklingsarbetet när han får representera småföretagarorganisationen i närings-
livsstiftelsens styrelse. Han går också in som konsult i ett projekt för att utveckla 
det lokala näringslivet som pågår något år. Några år senare flyttar han från Öst-
skog. 

Olofsson är född i början av 1940-talet i en liten by i Östskogs kommun; ”en 
halv km från närmaste granne i urskogen vid järnvägen. Ingen väg, så jag gick efter 
järnvägen till skolan.” Föräldrarna drev ett litet jordbruk som kombinerades med 
faderns lönearbete vid SJ och i skogen.  

Sten Olovsson prövar efter avslutad folkskola ett flertal arbeten. Han är till 
exempel sågverksarbetare, skogsarbetare, vägarbetare, bagare och sjöman. Han 
söker till flygarutbildning men spricker i de praktiska proven. Han är helt inställd 
på att inte vara kvar i Östskog och när SJ annonserar efter folk till Stockholm ”tog 
han chansen till en gratisresa” och får då arbete som tågväxlare. Han är anställd i 
fyra år, men gör under den tiden också 'lumpen' och tjänstgör som FN-soldat på 
Cypern och i Kongo. I tjugoårsåldern flyttar han till Stockholm för gott. 

År 1965 börjar han i databranschen och vidareutbildar sig samtidigt som han 
avancerar i karriären. Han börjar som dataoperatör och avancerar via olika 
befattningar till teknisk chef i företaget som då har en omsättning på 200 miljoner 
och 160 anställda. Efter tjugo år i branschen startar han tillsammans med några 
andra ett eget dataföretag.  

Strax efteråt kommer erbjudandet om att bli näringslivschef i Östskog. 
Olovsson har under åren i Stockholm behållit kontakten med hembygden och 
utnyttjat möjligheterna till jakt och fiske. När han flyttar tillbaka får han betydligt 
lägre lön, men det kompenseras av ”att frysen är full med älgkött och lingon etc.” 
Han saknar dock ’farten’ som var förknippad med hans tidigare arbete. Där hände 
det något hela tiden. Tiden vid sidan av arbetet ägnar han åt den stora familjen, fru 
och sex barn, och praktiskt hantverksarbete som husreparationer. När några av de 
andra senare beskriver Olovsson är det som lite otålig, en ”gåpåartyp”, en som 
helst vill ”göra saker igår”. 

 
Begreppsutveckling - strategiskt handlingsbegrepp 
I figuren (fig. 16:3) inleds tankekedjan med begreppet kompetensproblem som i 
två huvudfaser stegvis modifieras till kedjans sista och sammanfattande begrepp 
funktionell integrering. Begreppet riskfylld satsning med aspekterna entreprenörssatsning 
från huvudkedjan och osäkerhetssituation från en sidofas sammanfattar den första 
huvudfasen. I denna fas uttrycker Olovsson hur han uppfattar lokalsamhällets 
situation och antyder också den framtida inriktningen. Den andra huvudfasen 
utvecklar hans syn på utvecklingsmöjligheterna när kompetensstrategi från huvud-
spåret tillsammans med funktionellt perspektiv från ett sidospår till slutbegreppet 
funktionell integrering. En entreprenörskapsinriktning och en starkare integrering i 
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marknadssystemet är, trots de risker en sådan strategi har, hans inriktning för 
framtiden. 

Olovsson inleder sin argumentation med att lyfta fram några lokala utvecklings-
betingelser. Han pekar både på kompetensproblem och på att skogens användning är 
villkorad. En ofta föreslagen lösning för att komma tillrätta med dessa 
begränsningar är statliga stöd, men en sådan inriktning tror inte Olovsson på. I 
stället förespråkar han ett lokalt perspektiv och en endogen utveckling, dvs. idéer och 
initiativ skall ha sitt ursprung i det lokala. 

Därefter följer en tankelinje som behandlar de ekonomiska utbytes-
relationerna till omvärlden och de marknadspositionsproblem som föranleder honom 
att föreslå en ompositionering. Han för ett resonemang som visar på det politiska 
inflytandet. Det gäller att hitta ett politiskt möjligt alternativ och han förespråkar 
därför varsam kommersialism och lyfter fram de förnyelseförsök som pågår. I 
fortsättningen av begreppsutvecklingen utvecklar han ytterligare sina tankar om 
den framtida inriktningen. En satsning på något nytt, på idéer och deras 
förverkligande, dvs. en omorientering och entreprenörsstrategi är vad han föreslår. I ett 
sidoresonemang framträder hans ambivalens. Den ökande konkurrensen leder till 
en osäkerhetssituation, den anvisade vägen framställs som en riskfylld satsning och 
kluvenheten markeras ytterligare i begreppet strategisk ambivalens. 

I figurens avslutande tankegång återkommer Olovsson till det som 
behandlades i det allra första klustret nämligen kompetensfrågorna. Det behövs 
kompetenshöjning och följaktligen en kompetensstrategi. I ett sidoresonemang 
förespråkar han en inriktning på bytesvärden och därmed ett funktionellt perspektiv. 
Det begrepp som sammanfattar hela tankestrukturen i figuren är funktionell 
integrering, dvs. hans personliga uppfattning är att lokalsamhället bättre bör 
integreras i marknadssystemet. Även i perspektivet på figuren framträder 
Olovssons personliga osäkerhet och strategiska ambivalens. Det sista begreppet i 
begreppsstrukturen – funktionellt perspektiv, med betoning av bytesvärden och 
kompetens, antyder att för honom ges möjligheter av marknaden.  

Processen i grunden är väl sammanhållen och rotbegreppet visar hans 
handlingsinriktning – en kompetens- och konkurrensstrategi. Rotbegreppet byggs upp 
dels av en längre argumentationskedja som sammanfattas med kompetensinriktning, 
dels av ett sidoresonemang om marknadsrelationsutveckling. Den längre kedjan inleds 
med ett resonemang om kommersialiseringens möjligheter att skapa sysselsättning 
genom en genomtänkt expansion på marknaden på basis av en kompetensfördel. 
Enligt Olovsson är det centrala att utveckla kompetens och marknadsrelationer. 
Detta framgår också tydligt i perspektivet på grunden. 
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Figur 16:3 Representation av Olovssons begreppsutveckling. 

 
En förbättrad företagsmiljö ser Olovsson som ett medel att åstadkomma 

förändringar. Samtidigt uttrycks en ambivalens som pekar mot att han inte 
bedömer detta vara tillräckligt. Det krävs mer genomgripande förändringar. Det 
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behövs nya idéer, personer och kapital, dvs. en entreprenörssatsning för att 
åstadkomma den nödvändiga förnyelsen och omorienteringen. 

I målet ifrågasätter Olovsson den inriktning som utvecklingen i 
lokalsamhället fått och efterfrågar lokal förändring. När detta begrepp modifieras av 
öppenhet till nytänkande betonar han att utvecklingen måste ges en ny inriktning. 
Det är inte tillräckligt att enbart bygga på det traditionella näringslivet. Skall 
förändring åstadkommas krävs en öppenhet inför nya idéer. 
 
Henrik Bergman 
 
Biografi 
Henrik Bergman är näringslivschef i Östskog under femårsperioden 1990-1995. 
Han lämnar utvecklingsarbetet i Östskog för att arbeta med IT-frågor på nationell 
nivå, men bor med sin familj kvar i Östskog. I början av år 2000 återvänder han till 
ett arbete inom den regionala förvaltningen.  

Bergman är född i mitten av 1940-talet och växte upp i Mellansverige. Han 
har en mångsidig utbildnings- och erfarenhetsbakgrund med tre huvudsakliga 
utbildningar. Först utbildar han sig till svetsare, därefter går han tekniskt 
gymnasium och blir byggnadsingenjör. Den tredje utbildningen är akademisk och 
inriktad mot humaniora och samhällsplanering 

Efter ingenjörsutbildningen anställs Bergman i ett stort svenskt byggmaterial-
företag och får också utbildning ett halvår i England. Rationaliseringar i företaget 
medför ganska snart att han får sluta och han åker då till USA och ”lever luffarliv". 
Efter återkomsten till Sverige läser han konst-, byggnads- och arkitekturhistoria i 
Uppsala. Han anställs sedan på ett museum där han arbetar med byggnadsvård och 
även deltar i ett större byggforskningsprojekt. Vid sidan om arbetet färgsätter han 
tapeter åt en tapetproducent och skriver artiklar i en heminredningstidning. Han 
arbetar också för Svenska Kommunförbundet och undervisar energisparrådgivare 
runt om i landet. 

Hans hustru är från Östskog och eftersom de tillbringar en stor del av sin 
fritid i norra Sverige söker de sig norrut. Bergman får i slutet av 1970-talet en tjänst 
på länsstyrelsen. Där arbetar han i åtta år och skaffar sig omfattande erfarenhet av 
förhållandena i länet. Hans nästa uppgift blir att under tre år slutföra ett stort 
projekt med inriktning på museiverksamhet i en av länets kommuner. I februari 
1990 börjar han arbeta som Östskogs fritids- och kulturchef och senare samma år 
blir han näringslivschef. På fritiden vandrar han i fjällen, snickrar och arbetar med 
ett litteraturforskningsprojekt med stöd av dator. Andra intressen är musik och 
teknik. 

När de övriga talar om Bergman är det i övervägande positiva ordalag – 
'intelligent', 'kunnig', 'har synpunkter', 'förmåga att driva projekt', 'inte rädd för att 
dyka på olika problem och hitta lösningar', 'har lätt att ta kontakt med folk och är 
fantastiskt duktig på att ta hand om folk', 'har ett omfattande nätverk samtidigt 
som han gärna håller i det mesta själv'. En återkommande kommentar handlar om 
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risken att han uppfattas som frånvarande och ointresserad eller i lokaltidningens 
version: 
 
Att intervjua – eller för all del bara prata med – Henrik Bergman är en kluven upplevelse. 
Hela tiden sysslar han med något annat. Kladdar i ett block, sneglar i en tidning på bordet, 
fingrar med datorn på bordet. Lyssnar han? Jo, det gör han – hela tiden och mycket noga. 
Han missar inte ett kommatecken i resonemanget. 
 
Begreppsutveckling - strategiskt handlingsbegrepp 
Figurens (fig. 16:4) slutbegrepp – agentskap – baserat på nyskapande och 
försiktighetsprincip sammanfattar begreppsutvecklingens tre huvudfaser och 
uttrycker Bergmans syn på utvecklingsarbetets centrala aspekt. Den första 
huvudfasen, som sammanfattas i valmöjlighetsskapande med aspekterna öppnande från 
huvudfasen och kompetensbreddning från en sidofas, inleds med hans uppfattning om 
lokalsamhällets situation och övergår i resonemang om vad utvecklingsarbetet 
syftar till. Mellanfasen, som avslutas i kompetensuppbyggnad uppbyggt av aspekterna 
kunskapskomplettering och sakkunskap, lyfter fram kunskapens roll för utveckling. I 
den tredje huvudfasen uttrycker begreppet agentskap resonemangets kärna; 
utveckling åstadkoms genom handling baserad på personligt ansvar. 

Om begreppskedjan följs motsols startar begreppsutvecklingen med att han 
pekar på att möjligheter finns om kunskap utnyttjas. Då kan livschanser skapas som 
långsiktigt bidrar till progression. Han för också ett resonemang om skogråvaran och 
den materiella basen. Möjligheterna att den vägen öka sysselsättningen ifrågasätts 
och i stället betonas risken för stagnation med en oviss framtid för lokalsamhället som 
konsekvens. Den första fasens senare del inriktas på möjligheterna. När oviss 
framtid transformeras av kunskapsglädje till kunskapssökande uttrycker Bergman 
åter sin föreställning om kunskapens och den kvalitativa förändringens potential. 
Med begreppen diversifiering och öppnande anges riktningen. Verksamheter inom flera 
områden och öppenhet för nya idéer är vägen till valmöjlighetsskapande. Detta är 
emellertid inte tillräckligt. Kompetensbreddning som grundas i långsiktig 
kunskapsuppbyggnad inom fler områden är, enligt en sidofas, också nödvändig. 

Den andra huvudfasen tranformerar valmöjlighetsskapande till begreppet 
kompetensuppbyggnad. Fasen utvecklar Bergmans syn på situationen och vad den 
kräver. När valmöjlighetsskapande tranformeras av minskat råvaruuttag till omorientering 
indikerar det att en förändring av det lokala näringslivet behövs. För 
omorienteringen krävs emellertid kunskapskomplettering. Detta gäller inte bara 
lokalsamhället utan också honom personligen. Lokalsamhället måste förstärkas 
med sakkunskap som för Bergman framför allt avser experters kunskap. Det sista 
begreppet i denna fas kompetensuppbyggnad har sin grund i detta. Behovet av 
kunskapskomplettering och då i form av expertinriktad sakkunskap är detta 
begrepps huvudbeståndsdelar. 

Den tredje huvudfasen fram till begreppskedjans sammanfattande begrepp 
agentskap utvecklar resonemanget ytterligare. Genom kompetensutveckling skapas 
möjlighet till förnyelse. Nyskapande baserad på öppenhet förändrar i kvalitativ mening 
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lokalsamhällets situation. Förändringarna bör dock genomföras utifrån 
försiktighetsprincipen. De måste vara genomtänkta och präglas av ansvar inte bara 
för framtiden utan också med hänsyn tagen till de människor som idag lever i 
samhället. 
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Figur 16:4 Representation av Bergmans begreppsutveckling. 
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Fokus i Bergmans diskurs ges av perspektivet på figuren. En sammanhållen 
begreppskedja startar i omorientering och slutar i det sammanfattande begreppet 
agentskap. En intressant transformation sker vid övergången till fokus. Behovet av 
sakkunskap via experter och kunskapskomplettering knyts i fokus närmare honom 
själv och hans egen kunskapsutveckling. 

I grunden dras diskursen närmare den verklighet som Bergman uppfattar. 
Grunden utgör basen för hans tänkande. Begreppsutvecklingen, som är väl 
sammanhållen, leder via transformationer fram till det sammanfattande begreppet 
vitalisering. Genom detta begrepp uttrycker han sin syn på situationen och klimatet i 
lokalsamhället. Vad som främst behövs är en vitalisering. 

När begreppsutvecklingen startar i begreppet perspektiv på skog som 
transformeras av förändring till omfokusering uttrycker Bergman ståndpunkten att 
fokus måste flyttas från skogen och skogsanvändningen till nya områden. Medvetna 
val uttrycker att ett visst mått av planering är nödvändig. Med begreppen 
ansvarstagande, kodifiering och strukturering uttrycker han att valen måste göras 
systematiskt och baseras på en analys av de långsiktiga konsekvenserna och så att 
de bildar ett handlingsmönster – en tydlig strategi. De bör göras på ett sådant sätt att 
de är förenliga och stödjer varandra. Först genom detta kan den nödvändiga 
vitaliseringen ske. I perspektivet på grunden fokuseras just behovet av ett 
genomtänkt handlingsmönster – en sammanhållen strategi – som ett nödvändigt 
villkor för en vitalisering av samhället. 

Medel uttrycker ett hjälpmedel eller en handlingslinje. När förnuftigt vägval 
tranformeras av kortsiktighet till logisk inkrementalism uttrycker Bergman vägen fram 
– handlingslinjen. Det måste göras ett genomtänkt vägval å ena sidan. Å andra 
sidan är det nödvändigt att ibland anpassa, också kortsiktigt, handlingarna efter 
rådande omständigheter. Aktiviteterna måste dock så långt som möjligt ändå 
inriktas utifrån det gjorda vägvalet. 

I målet uttrycker Bergman sin framtidvision genom begreppet lärande. 
Överfört till samhällstermer är det lärande samhället centralt i hans vision. I 
begreppsstrukturen är lärande uppbyggt av reflekterat agerande och sammansatta 
upplevelser. När reflekterat agerande konfronteras med sammansatta upplevelser 
åstadkoms ett ständigt lärande. Ett reflekterat agerande kännetecknas både av att 
vara målinriktat (effektivitet) och forskningsbaserat. 
 
Personernas tänkesätt – en jämförelse  
 
I detta avsnitt diskuteras och tolkas aktörernas föreställningar på basis av 
representationerna. Tyngdpunkten ligger på att belysa syntesen i deras olika 
tankestrukturer och att jämföra dem med varandra. 
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Figur16:5 Jämförelse av personernas tänkesätt 
 
Tänkesätten 

 
Några centrala dimensioner i personernas tänkesätt sammanfattas i figur 16:5. Sven 
Holmgren ser i huvudsak till nuet - han saknar en egentlig vision. Han är tämligen 
nöjd med det samhälle som han ser omkring sig och som betonar materiella 
värderingar och materiell trygghet (jfr Ingelhart, 1985). Det framtida samhället 
tänker han sig närmast som en förlängning av det existerande. Rumsperspektivet är 
inte distinkt. Han lever och verkar i ett lokalsamhälle vars utveckling han vill 
medverka till, men lokalsamhället i sig förefaller vara av begränsad betydelse. 
Holmgren betonar snarare sin roll som politiker och socialdemokrat, något som 
tydligt genomsyrar hans föreställningsvärld. 

Holmgren ser ett samhälle där livsbetingelserna är starkt intresseberoende. 
Ekonomiska konflikter och utnyttjandekonflikter avhängiga av olika intressen är 
tydliga för honom. Utvecklingspotentialen finns för Holmgren i de lokala 
råvaruresurserna och det lokala förädlingsvärde som dessa representerar. Den 
enskilde individen som agent för förändring spelar en underordnad roll. I stället är 
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det intressen och intressegrupper som står i fokus och som också är centrala om 
man vill åstadkomma förändring. 

Både miljöproblemen och de näringsproblem och starka intressen som delvis 
skapar dem skall, enligt Holmgren, lösas med politiska metoder. Politikens roll är 
att korrigera effekter av styrkeförhållanden mellan olika intressen. Att verka för 
jämställande av olika intressen är en viktig uppgift för honom. Hans tro på förnuft 
och industri finns latent i tankestrukturen: att effektivisera och att verka för 
samverkan mellan olika intressen med rationella argument är för honom en rimlig 
handlingslinje. Medlen är det centrala, målen förefaller närmast givna. Han har en 
stark tilltro till den sociala ingenjörskonsten - exempelvis för att hantera 
naturresursproblematiken. Överhuvudtaget är tilltron till planering och styrning 
uppenbar i hans föreställningsvärld. 

När Holmgren vid återföringen konfronteras med beskrivningarna avvaktar 
han i det längsta med att ta ställning. Efter en mycket lång tystnad utesluter han 
den person som har ett utpräglat ekologiskt perspektiv (en av aktörerna i 
förstudien) ur resonemanget. Efter förnyad läsning följer åter en lång tystnad. Så 
småningom pekar han på vissa likheter mellan sig själv och två av personerna i 
tablån. Han instämmer i betoningen av kompetens (i Olovssons tablå) och tanken 
om att det med politiska beslut är möjligt att korrigera utvecklingen (i hans egen 
tablå). Den sistnämnda personens tidsperspektiv stämmer dock inte med hans eget 
– framtid borde ingå.  

Efter en lång diskussion om innebörden i sammanställningarnas olika 
begrepp, då vi uppfattade att han egentligen argumenterade på ett sätt som stämde 
väl med det förhållningssätt som framträder i karakteristiken av honom i tablån, 
väljer han, när han till sist väljer, ändå den karakteristiken. Den mer detaljerade 
beskrivningen av representationen accepterar han och uppfattar som rimlig. 

Lars Sundbergs tidsperspektiv är nuet. Inriktningen är att lösa de problem 
som finns här och nu. Sundberg saknar en egentlig vision, hans diskurs handlar 
mycket om att förbättra situationen för ortens traditionella näringsliv. 
Rumsperspektivet är snarare regionalt än lokalt. Han förefaller mest intresserad av 
den regionala skogsindustrin och möjligheterna att utveckla denna. För Sundberg 
tycks det skogsindustriellt baserade samhället också vara framtidssamhället. 
Följaktligen så kommer man till rätta med också lokalsamhällets problem genom 
att förbättra villkoren och lösa problemen för skogsindustrin. 

Sundbergs förnuftssyn kan karaktäriserats som ’patronism’. I detta ligger en 
syn på staten som brukspatron, dvs. den som ordnar och ställer till rätta och ger till 
dem som behöver av sitt, dvs. brukets, i Sundbergs föreställning statens, 
ekonomiska överskott (jfr Hjern, 1991 s. 21ff). I hans eget förhållningssätt till 
lokalsamhället finns också inslag av patronism. Som representant för ett 
traditionellt familjeföretag av betydelse för bygden förefaller han uppleva sig ha ett 
särskilt ansvar. Hans tänkande är också influerat av de perspektiv som vissa 
utvecklingsteorier, exempelvis stapelteorin eller beroendeteorierna, har använt för 
att förklara utvecklingen i denna typ av region (jfr Sundin, 1980). Stapelteorin 
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betonar den ekonomiska och psykologiska bindning som blir en följd av att 
naturresurser exploateras och kontrolleras av externa intressen. Beroendeteorierna 
beskriver utvecklingsproblemen som relationsproblem där centrum dominerar och 
gynnas på periferins bekostnad vilket får en rad konsekvenser (jfr Seers, Schaffer & 
Kiljunen, 1979). En konsekvens är att periferin kommer att få starka drag av 
förhandlingsekonomi eftersom staten tvingats ingripa för att främja ekonomisk 
utveckling, något som också bidrar till utpräglade förhandlingsekonomiska drag i 
den typen av samhälle. 

Det samhälle han ser är ett skogsindustriellt samhälle med problem. Ett 
samhälle med en svag position i den förhandlingsekonomi som är central för 
honom. Beroendeförhållanden, politisk utsatthet och en politiskt svag position 
med handlingsförlamade, svaga politiker är viktiga orsaker till lokalsamhällets 
sårbarhet. Att reducera sårbarheten är betydelsefullt för Sundberg. Hur man skall 
gå till väga är däremot mera obestämt. Den potential som han ser är att utveckla 
den traditionella näringen. Enligt honom klarar man inte detta själva, man behöver 
stöd och hjälp. Politikerna, och inte bara lokalsamhällets, måste ta sitt ansvar. 
Staten bär ansvaret för att situationen är som den är, följaktligen måste staten 
också medverka till att lösa problemen. Den traditionella näringen är och måste 
vara basen för utveckling. Skogsindustrin har emellertid problem och dessa måste 
först lösas. Lösningen handlar om statligt ansvarstagande och omförhandling av de 
ekonomiska villkor som har fastställts i förhandlingsekonomin. Det viktigaste 
medlet för Sundberg är att förmå staten att ta sitt ansvar för den regionala 
utvecklingen. 

Sundberg är mycket snabb när han, vid återföringen, identifierar sig med 
Olovssons tänkesätt och menar att det är sådan han själv är. Han relaterar det till 
vad de ofta talade om i näringslivsstiftelsen; det postindustriella samhället som han 
menar innebär att man inte bara ska såga plank och bräder utan vara involverad i 
alla produktionsled och lokalt ytterligare förädla råvaran. I sitt fortsatta 
resonemang plockar han, som flera av de övriga, aspekter från de olika 
beskrivningarna som han sympatiserar med; 'politisk handlingsförlamning' känner 
han igen som problem, bättre 'PR' och 'förhållningssättspåverkan' behövs osv. Han 
relaterar dock hela tiden till och talar om den lokala träindustrins villkor. 

När vi senare går igenom den topografisk representationen i detalj och 
dessutom åter förklarar den innebörd som vi lägger i patronism tyckte han att det 
ändå stämmer väl på honom själv och han är dessutom nöjd med den bild som 
framträder.  

Sten Olovssons tidsperspektiv är mer framtidsinriktat än de båda andras. 
Han har också en tydligare framtidsvision. I hans föreställningsvärld finns en 
önskan om avgörande förändringar av lokalsamhället. Han ser ett framtida 
samhälle som karakteriseras av nytänkande, öppenhet, tolerans och mångfald, dvs. 
ett samhälle som är baserat på åtminstone delvis postmaterialistiska tankegångar 
(jfr Ingelhart, 1985). Rumsperspektivet är lokalt. För Olovsson är samhällets 
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integrering i marknadsekonomin en avgörande utgångspunkt och en förutsättning 
för att lokala livsvärden åtminstone delvis skall kunna bibehållas. 

Det samhälle han ser kring sig är ett lokalsamhälle i behov av förändring. Att 
omorientera det lokala näringslivet och förbättra företagsklimatet blir därför för 
honom ett huvudsyfte. Sysselsättningsproblemen har framför allt sin grund i det 
lokala näringslivets marknadsrelationer och lokala kompetensproblem. Som en 
naturlig följd av den marknadsekonomiska utgångspunkten betonar Olovsson en 
kompetens- och konkurrensstrategi med element som kommersialism, kompetens-
utveckling, nytänkande, idésatsningar och entreprenörskap. Ett funktionellt 
perspektiv med en starkare integrering i marknadssystemet är för honom en 
nödvändighet för att möta framtiden. Ekonomisk effektivitet och lönsamhet skall 
vara ledstjärnan för arbetet. Den viktigaste resursen i förändringsarbetet är 
människor, framförallt den utbildade personen inom framtidsnäringar.  

Hans förhållningssätt är dock i vissa avseende ambivalent. Å ena sidan 
pläderar han för lokalsamhällets integrering i marknadsekonomin, å andra sidan är 
en sådan handlingsinriktning förenad med osäkerhet och risk som leder till att han 
blir kluven och tveksam. Olovsson uppfattar dessutom vissa restriktioner. Alla 
alternativ är inte genomförbara; man måste också ta hänsyn till det politiskt 
möjliga.  

Efter presentationen av personbeskrivningarna vid återföringen säger 
Olovsson att han känner släktskap med två av personerna; dels med Bertilsson (jfr 
fig. 15:1) genom begrepp som mobilisering, småskalighet och mycket prat och lite 
handling, dels med den beskrivning som bygger på hans egen representation. Han 
konstaterar också att han mest liknar den sistnämnde. 

Henrik Bergman är en person som har lokalsamhället som referenspunkt 
eftersom det är den plats där han just då lever, men samtidigt ser han egentligen 
inga gränser. Han verkar lika gärna lokalt som globalt och har en stark 
framtidsinriktning – nuet är startpunkten för långsiktigt inriktade handlingar. Han 
uppfattar samhället som dynamiskt och för honom är förändringarna inget hot 
utan en möjlighet. Det lärande samhället är för Bergman något av en vision: Ett 
samhälle som har förändringsförmåga genom kompetenta och kunskapssökande 
människor. 

Bergmans syn på vad som är förnuftigt handlande kan sammanfattas i 
begreppet agentrationalitet. Den handlande individen är alltid ansvarig för sina 
handlingar och följaktligen bör valen vara medvetna och reflekterade och inkludera 
den kunskap som är tillgänglig vid varje tidpunkt. I hans föreställningsvärld 
möjliggör den befintliga kunskapen ett förnuftigt agerande samtidigt som den 
också innebär väsentliga begränsningar som försvårar ett rationellt, i meningen 
ansvarigt och långsiktigt, agerande. Det finns en grundläggande osäkerhet som är 
förknippad med det moderna samhällets utveckling (jfr Beck, Giddens & Lasch, 
1994). 
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Motsättningar och konflikter betonas sällan i hans föreställningsvärld. I 
lokalsamhället finns visserligen något av en motsättning mellan tradition och 
förnyelse, men för Bergman finns plats för båda. Samtidigt ser han ändå problem i 
lokalsamhället, nämligen ett alltför starkt fokus på lokalsamhällets traditionella 
näring och brist på kunskap och kompetens. Lokalsamhällets utveckling är för 
Bergman framför allt en fråga om kvalitativ växt. Ett berikande av samhället 
genom ökade kunskaper och livschanser (jfr Dahrendorf, 1979) för människor är 
viktigare än ensidig betoning av antal arbetstillfällen. Vitalisering av samhället och 
lärande blir sålunda viktiga syften. 

Lösningarna är tydliga om än inte särskilt konkreta. Lokalsamhället måste 
delvis omorienteras från den traditionella näringen och ytterligare diversifieras. 
Inför framtiden krävs en uthållig strategi för detta. Han är mycket medveten om att 
kortsiktiga anpassningar kan vara nödvändiga – den långsiktiga strategin måste 
ändå vara grunden. Förhållningssättet är väl i överensstämmelse med vad Quinn 
(1980) betecknade som logisk inkrementalism – ”a process of gradual evolution of 
strategy driven by conscious managerial thought”. En förutsättning för lokal-
samhällets utveckling är att det öppnas; nya idéer och nya människor måste ges 
plats. Kunskaps- och kompetensutveckling är grunden för utveckling. Sakkunskap 
måste också hämtas utifrån. Även för Bergman som person är kunskap viktigt – 
han är en person som i sitt liv betonar lärandet som livshållning. 

Vid återföringen vill Bergman höra den text som grundas på hans egen 
diskurs en extra gång. Han konstaterade sedan att den personen mest liknade hans 
sätt att tänka och tillade "jag hoppas det inte är önsketänkande". Utfallet på 
dimensionen perspektiv på tid förvånade honom eftersom historia saknas. Han är 
nämligen övertygad om att ett historiskt perspektiv är väsentligt och använder ofta 
historiska erfarenheter när han föreläser. Han kände också snabbt igen Sundberg 
bland typpersonerna. Tyvärr måste vi av tidsskäl avstå från att be honom relatera 
beskrivningarna i tablån till Holmgrens tänkesätt.  
 
Jämförelse mellan tänkesätten i Östskog I 
 
Det tycks finnas både viktiga skillnader och vissa gemensamma drag i aktörernas 
sätt att se på utveckling. Dessa likheter och skillnader uppfattas, enligt kommen-
tarerna vid återföringen, i hög grad också av aktörerna själva. Holmgren känner 
igen både Sundberg och Olovsson. Han tycker också att Bertilssons sätt att 
resonera  i vissa avseenden – för mycket prat och för lite handling och synen på 
passiviteten i lokalsamhället – liknar Olovssons. Olovsson identifierar snabbt både 
Holmgren och Sundberg och konstaterar att beskrivningen av Sundberg stämmer 
mycket bra och att han känner igen Holmgren främst därför att: 
 
Jag fick inte grepp på honom och det är hans problem och det faller ju lite här också att 
man inte riktigt förstår vad du vill och vad du är. Jag hittar inte profilen riktigt. Jag tror det 
är därför han hamnar där; profilen är allmän.  
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Sundberg karakteriserar Holmgrens tänkesätt som ”typisk administratör på 
någon kommun” och menar att det liknar Holmgren eller ännu hellre kanslichef 
Roger Blad. Det är svårare för honom att känna igen både sig själv och Olovsson. 
Han identifierar sig själv med den beskrivning som bygger på Olovssons 
representation och Olovsson med sin egen beskrivning. 

När Holmgrens och Sundbergs föreställningar jämförs kan en viss samsyn 
uppfattas. Centralt i bådas perspektiv är att de uppfattar samhället som en 
förhandlingsekonomi. Även om det för politikern Holmgren handlar om att 
balansera olika intressen, medan företagsledaren Sundberg snarare ger det 
demokratiska systemets representanter ansvaret för att lösa företagens och 
näringens problem tycks båda uppfatta samhället som en förhandlingsekonomi. 
Gemensamt i dessa aktörers perspektiv är också inriktningen på det befintliga 
näringslivet även om det också finns en avgörande skillnad i synsätt. För Holmgren 
är det väsentliga att balansera olika näringsgrenars intressen mot varandra, för 
Sundberg däremot står skogsindustrin i fokus. Sundberg ser sig uppenbarligen i 
första hand som representant för denna. 

Båda är inriktade på det som är – nuet – och de uttrycker också att det 
framtida samhället bör se ut ungefär som dagens. I Sundbergs fall handlar det dock 
om att lokalsamhället bör få en bättre framtida position i den förhandlingsekonomi 
som han lever i. Gemensamt för båda aktörerna är också föreställningen om att det 
är politikerna, och i Sundbergs fall även staten, som genom styrande och 
korrigerande åtgärder skall lösa problemen.  

Sundberg, som betonar politisk handlingsförlamning och sin egen vanmakt, 
tycks dock inte ha så stora förhoppningar om att politikerna och staten verkligen 
har förmåga och vilja att lösa lokalsamhällets problem. Holmgren däremot har en 
större tilltro till politikernas förmåga att med hjälp av social ingenjörskonst hantera 
dem. Han formulerar sin roll som politiker och aktör främst i termer av att hantera 
och balansera konflikter och motsättningar mellan olika intressen. En annan 
skillnad mellan de två aktörernas föreställningar är att Sundberg ser 
förändringsmöjligheter, problem och lösningar, framför allt ur sitt eget företags 
och sin egen närings, dvs. den lokala skogsindustrins, perspektiv medan Holmgren 
uppfattar att flera olika intressenter måste samverka för att komma till rätta med 
lokalsamhällets problem. 

Olovssons föreställningar som de framträder i kuben liknar varken 
Holmgrens eller Sundbergs. Han är den ende av de tre aktörerna som har 
målkomponent med i sin representation vilket kan tolkas som att han är mer 
visionär och framtidsinriktad. Hans tänkande är i större utsträckning präglat av 
både förändringsambitioner och marknadsinriktning än de båda övrigas. Dessa två 
vill ha mer av prolongering av det nuvarande samhället, medan Olovssons 
framtidssamhälle är ett postmaterialistiskt samhälle som skiljer sig från det 
nuvarande genom att öppenhet, mångfald och icke-traditionella näringar är viktiga 
kännetecken. 
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Medan Sundberg och Holmgren främst har sina referenspunkter i politiken 
och förhandlingsekonomin så har Olovsson sina i marknaden och det funktionella 
systemet. Förändring skall enligt hans sätt att se inte komma uppifrån eller utifrån 
utan initiativet skall komma från lokalsamhället (endogent). Människor är också 
mer centrala i förändringsarbetet än de finansiella resurser och naturresurser som 
betonas av Holmgren och Sundberg. De kompetens- och marknadspositions-
problem som lokalsamhället har skall lösas genom att man höjer den lokala 
kompetensen så att man kan konkurrera på marknaderna. Det är nytänkande, 
entreprenörskap och kommersialism, inte politisk styrning, som skall förändra 
lokalsamhället. 
 
Jämförelse mellan tänkesätten i Östskog II 
 
Vi visade ovan på en grundläggande samsyn mellan Holmgrens och Sundbergs 
tänkesätt. Båda uppfattar samhället som en förhandlingsekonomi, även om de har 
något olika perspektiv på detta samhälle beroende på skilda sociala positioner 
(socialdemokratisk politiker respektive företagsledare inom träindustrin). För 
Sundberg står exempelvis skogsindustrins intressen i fokus medan Holmgren 
försöker balansera olika intressen mot varandra. Gemensam är också inriktningen 
på materiella resurser och det befintliga näringslivet samt föreställningen om de 
lokala näringsproblemen som ett i huvudsak politiskt ansvar. Sundberg tvivlar dock 
på både viljan och förmågan hos politiker och stat, medan Holmgren hyser större 
tillit i detta avseende. Förutsättningen är dock enligt honom, att man lyckas få till 
stånd en samverkan med andra intressenter. 

Bergmans tänkesätt skiljer sig från både Holmgrens och Sundbergs. En 
skillnad är perspektivet på tid och rum. Bergman har en tydligare framtids-
inriktning och ser egentligen inga gränser i rummet. Hans tänkesätt innebär 
påtagliga förändringsambitioner och då främst i kvalitativa termer. De båda övriga 
fokuserar i högre grad det lokala och regionala nuet och uppfattar det framtida 
samhället som en förlängning av det nuvarande. Aktörerna har också sina 
huvudsakliga referenspunkter i skilda sociala system; Sundberg och Holmgren i 
politik och förhandlingsekonomi medan Bergman relaterar sig till det 
professionella och akademiska systemet. För honom står lärande, kunskap och 
kompetens i fokus och hans vision är det lärande samhället. Han uppfattar 
kvalitativ förändring, utveckling, som en möjlighet.  

Agentskapet har för Bergman en positiv laddning. Den individ som agerar 
medvetet och på basis av vetenskaplig kunskap, har enligt hans 
rationalitetsuppfattning möjlighet att bidra till att förändra samhället i en riktning 
som förbättrar människors livschanser. Förändringspotentialen finns för honom 
främst hos kompetenta och kunskapssökande människor och inte i materiella och 
politiska resurser som de övriga i den kausala gruppen tycks mena. I Bergmans 
handlingsbegrepp förekommer knappast konflikter och de motsättningar mellan 
olika intressen som är så centrala i Holmgrens handlingsbegrepp har ingen plats i 
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Bergmans. Den motsättning som kan spåras ligger i skärningen mellan det 
traditionella och det nya, men den tycks hanterbar – båda har en roll i den lokala 
utvecklingen. 

När det gäller synen på lämpliga handlingsinriktningar föreligger viss 
överensstämmelse mellan Holmgrens sociala ingenjörskonst och Bergmans logiska 
inkrementalism som båda har sina rötter i moderniteten och föreställningar om att 
samhället kan förändras och förbättras med hjälp av beprövad kunskap (vetenskap) 
och genomtänkt agerande 

En slutsats av jämförelsen blir att trots förändringarna i den kausala gruppens 
sammansättning står fortfarande två skilda perspektiv på lokal utveckling mot 
varandra. Det mer traditionella perspektivet som fokuserar förhandlingsekonomin, 
råvaror och finansiella resurser och som företräds av Holmgren och Sundberg 
kontra det mer omorienteringsinriktade perspektivet som betonar kunskaps-
sökande och kompetenta människor i den vitalisering av lokalsamhället som vore 
önskvärd. 
 
Analys av strategiformeringen i Östskog I  
 
Intenderad och realiserad strategi  
 
Intenderad strategi 
Den intenderade strategin kan inte förstås oberoende av aktörernas problem-
uppfattningar och föreställningar om Östskog i framtiden. När de personer som är 
aktiva utvecklingsprojektet intervjuas om sina problembeskrivningar innehåller 
dessa en gemensam kärna som handlar om att ungdomar lämnar samhället och om 
den bristande kontrollen över de lokala resurserna. 'Export' av gymnasieutbildade 
ungdomar och råvaror innebär att samhället ‘dräneras’ på viktiga resurser. 
Utvecklingen har långsiktigt negativa konsekvenser för befolkningsstruktur och 
samhällsservice och riskerar att leda till kris. 

När aktörerna talar om hur man skall komma till rätta med problemen är de å 
ena sidan överens om att det privata näringslivet måste breddas och stärkas genom 
fler lokala initiativ och nya småföretag. Å andra sidan anser de att den nödvändiga 
'andan' och framtidstron saknas i Östskog. Opinionsbildning för att öka med-
vetenheten om den potentiella krisen och om möjligheterna skulle kunna vara en 
väg att påverka andan. En sådan handlingsinriktning uppfattas dock som riskabel, 
då den kan skapa en negativ bild av samhället och ökad benägenhet att flytta. 

Föreställningarna om det framtida Östskog sammanfattas, något förenklat, i 
två skilda framtidsbilder eller synsätt. Enligt det ena synsättet söks det särpräglade 
främst i Östskogs naturresurser och deras förädlingspotential. Betoningen av 
träindustrins förädlingsmöjligheter och utveckling av det befintliga näringslivet 
innebär att det framtida samhället närmast blir en prolongering av det nuvarande. 
Den andra framtidsbilden grundas på idén om Östskog som ett attraktivt samhälle 
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med hög livskvalitet. Entreprenörskap, för lokalsamhället nya näringar och 
modern teknik betonas och förhoppningar ställs på att återvändare som 
entreprenörer och genom att tillföra kompetens skall bidra till att utveckla 
samhället. Respektive framtidsbild tycks ha stöd hos olika grupper; den 
förstnämnda hos personer som bott länge i samhället och den andra bland 
inflyttare och återvändare. 

Tre förhandlade dokument formulerar den intenderade strategin. De har 
utformats för olika ändamål och betonar delvis skilda strategielement, men stöd 
kan hämtas för båda framtidsbilderna i dem. Det prospekt som upprättades i slutet 
av Team Östskog-perioden och som bildar underlag för stiftelsebildningen lyfter 
fram rådgivning, idéanalys, utbildningsinsatser såväl för att förbättra kompetensen 
hos de existerande företagarna, som för att stimulera nya affärsidéer, 
kontaktförmedling och samarbete mellan lokala företag. Dessutom betonas 
nödvändigheten av att stimulera nytänkandet inom kommunen. Arbetet med att 
söka nya affärsidéer skall därför intensifieras och inriktas på att utnyttja 
lokalsamhällets naturliga och inneboende förutsättningar. Detta kopplas ihop med 
den existerande företagsamhetens lönsamhetsproblem när det anges att den 
innovativa verksamheten skall inplanteras i befintliga företag.  

Den ansökan som lämnades till de externa finansiärerna anpassades i hög 
grad till deras önskemål om en liknande strategi som i Västskog och framhåller 
bland annat att mänskliga resurser skall mobiliseras och idéer och uppfinningar 
stimuleras. Det tredje dokumentet utformades av näringslivsstiftelsens styrelse och 
näringslivschefen och är inte som de tidigare inriktat på olika typer av aktiviteter 
utan snarare på de områden som skall prioriteras: biltestverksamhet, 
dataverksamhet, småföretagsamhet, sågverk/snickerier och turism. Dokumentet 
anger tämligen konkreta mål och betonar att merparten av insatserna skall avse det 
befintliga näringslivet. Mobiliseringsåtgärder och inriktningen på idé- och 
uppfinnarverksamhet har däremot försvunnit bort. 

De skrivna dokument som anger den intenderade strategin är utpräglade 
förhandlingsdokument där olika önskemål kommer till uttryck. Dokumenten är 
utformade för att både tillfredsställa olika lokala intressen och de externa 
finansiärerna. Den intenderade strategin bildar därmed inte heller en sammanhållen 
helhet utan består av ett antal strategielement som delvis pekar åt olika håll. Vid 
samtal med aktörerna visar sig dessa ha en begränsad kunskap om innehållet. De 
tycks snarare betona olika delar i enlighet med sin egen uppfattning och någon 
gemensam strategi uttrycks inte. 

De olika dokumentens skilda innehåll låter sig inte enkelt sammanfattas och 
förslagen går delvis in i varandra. Den intenderade strategin skulle kunna 
karakteriseras med följande huvudaktiviteter och områden: 
• att främja och utveckla det befintliga näringslivet genom rådgivning, utbildning, 

och kontaktförmedling  
• att verka för samverkan mellan företag 
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• att tillvarata, utveckla och stödja uppfinnare, stimulera nytänkande och 
affärsidéutveckling och att i första hand inplantera nya idéer i befintliga företag 

• att förbättra företagsklimatet, påverka attityder och stimulera invånarna att 
delta i idéutvecklingen 

• att områdena biltestverksamhet, dataverksamhet, småföretagsamhet, 
sågverk/snickerier och turism skall prioriteras 

 
Realiserad strategi 
I detta avsnitt diskuteras de genomförda aktiviteterna i termer av realiserad strategi, 
dvs. i vad mån aktiviteterna kan anses bilda sammanhållna handlingsmönster. 
Syftet är främst att komma åt det underliggande och syntetiska och att uttrycka det 
i sammanfattande begrepp. I den tidigare beskrivningen av strategiformerings-
processen i Östskog organiserades aktiviteterna i nedanstående grupper (jfr kap. 
12). 

• Kundstyrt arbete 
• Samverkan mellan lokala företag 
• Breddning av näringslivet 
• Stöd till Bursele 
• Finansieringsaktiviteter. 
• Information och legitimering 
• Hemvändardagar och hedersutnämningar 

 
Under den första perioden kan tre skilda handlingslinjer urskiljas i de 

genomförda aktiviteterna. Den första handlingslinjen avser att förstärka den lokala 
företagsmiljön. Den andra inriktas mot att öka de lokala företagens 
konkurrenskraft och den tredje går ut på att säkerställa det fortsatta utvecklings-
arbetet 

Tillkomsten av näringslivsstiftelsen betyder att den lokala företagsmiljön 
förstärks. Exempelvis genom att den lokala servicen för företagare och blivande företagare 
förbättras. De får genom näringslivscentrumets kundstyrda arbete tillgång till 
samtalspartners, rådgivning, kontaktförmedling och hjälp att upprätta kalkyler och 
ansökningar. Aktiviteterna för att bredda näringslivet och stimulera nya typer av 
verksamheter riktas också till en del mot förstärkning av företagsmiljön. Det gäller 
såväl utredningen om tjänstesektorn och de lokala företagens behov av 
konsulttjänster, som aktiviteterna inom dataområdet för att öka den lokala 
kompetensen. En betydande infrastrukturell förstärkning uppnås när en lokal 
flygplats byggs. Även de aktiviteter som riktas mot biltestserviceföretagen för att 
förmå dem att samarbeta kan uppfattas som ett försök att stärka den lokala 
servicestrukturen för de internationella bil- och bilkomponentföretag som 
genomför sina tester i området och därigenom förbättra Östskogs ställning i 
konkurrensen om testverksamheten. Aktiviteterna bidrar dessutom till att öka 
kunskapen om denna relativt nya näring. 
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Figur 16:5 Realiserad strategi i Östskog I 
 

I huvudsak tycks dock ansträngningarna att få företagen inom träindustrin 
(sågverken) respektive biltestserviceföretagen att samverka ha sin grund i tanken 
om att det ökar de lokala företagens konkurrenskraft. I de dokument som 
beskriver målen för träindustrins gemensamma utvecklingsbolag anges flera 
tänkbara samverkansaktiviteter för att förbättra lönsamhet och konkurrensförmåga. 
Vid denna tidpunkt framförs dessutom krav på strukturrationaliseringar inom 
sågverksindustrin. Färre och starkare lokala enheter är nödvändiga för industrins 
långsiktiga överlevnad enligt de regionala myndigheternas strategiska program för 
branschen. Myndigheterna erbjuder också statliga medel till de företag som 
genomför strukturrationaliseringar. Östskogs politiker agerar för att länsstyrelsen 
skall ta en mer aktiv roll för att förändra strukturen och hoppas att det 
gemensamma bolaget skall bidra till att lösa problemet. 

De relativt omfattande aktiviteterna för att säkerställa fortsatt 
utvecklingsarbete består exempelvis av de återkommande försöken att finna nya 
finansiärer, olika slags informerande och legitimerande aktiviteter samt det arbete som 
drivs vid sidan av stiftelsen för att ta fram ett kommunalt näringslivsprogram för 
att ytterligare förankra arbetet i de politiska församlingarna. Flera av aktörerna 
uttrycker också sin oro för att inte kunna visa upp tydliga resultat av arbetet för 
medborgarna i Östskog. 

Informationsblad, kontakter med massmedia, föreningar och myndigheter, 
hemvändardagar, försöken att få de externa finansiärerna att ändra sitt beslut etc. 
är exempel på handlingar med säkerställande inslag. Styrelsens och 
näringslivschefens besök i Bursele för att erbjuda stiftelsens tjänster som närmast 
förefaller vara symbolhandlingar av legitimerande karaktär är ytterligare exempel. 
De informerande och legitimerande aktiviteterna intensifieras och ändrar karaktär 
över tid främst genom näringslivschefens agerande. Hans börjar tvivla på 
förändringsviljan hos ledande aktörer, tycker sig få svagt stöd och försöker 
säkerställa arbetet genom att vidga kretsen av engagerade personer. Han utarbetar 
tillsammans med en av företagarrepresentanterna i styrelsen ett förslag till 
marknadsföringsplan som skall ge en bredare plattform för utvecklingsarbetet, men 
den får inte får tillräckligt stöd i styrelsen. Näringslivschefen intensifierar då sitt 
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eget utåtriktade arbete för att försöka öka det lokala engagemanget. Hemvändar-
dagarna ges också en annan utformning den andra gången de ordnas. Inspirerade 
av ett besök i Västskog organiserar de hemvändardagarna så att föreningar och 
andra lokala aktörer får ta ett större ansvar. 

Även om vissa handlingslinjer och mönster går att urskilja i arbetet under den 
senare delen av den första perioden är de knappast tillräckligt integrerade, 
sammanhållna och konsistenta över tid för att förtjäna beteckningen realiserad 
strategi. Till detta kommer att arbetet åter avbryts och ändrar inriktning efter 
ganska kort tid.  
 
Aktörerna, den kausala gruppen och strategin  
 
I Västskogsfallet ställde vi frågan om varför den strategi som realiserades var 
möjlig. För den första perioden i Östskog är en intressantare fråga varför det inte 
var möjligt att realisera en sammanhållen strategi. I princip används samma 
byggstenar som tidigare; de ledande personernas utvecklingsföreställningar eller 
strategiska handlingsbegrepp, den intenderade strategin som den uttrycks i olika 
dokument och, i detta fall, de handlingslinjer som de genomförda aktiviteterna 
bildar. Den fortsatta diskussionen handlar främst om processens tredje fas och de 
personer som då bildade en kausal grupp. Personsammansättningen har varierat 
under processen och spår av de aktiviteter som genomfördes och de personer som 
var drivande i tidigare påverkar också den tredje fasen.  
 
Tänkesätt och strategier 
När projektets deltagare uttalar sig om problem och framtidsmöjligheter finns 
gemensamma drag men också skillnader. Den gemensamma kärnan handlar om att 
ungdomar lämnar samhället och att de lokala resurserna är externt kontrollerade. 
För att situationen skall förbättras bör ett starkare privat näringsliv utvecklas 
genom lokala initiativ. En förutsättning för detta är att samhällets 'anda' förändras 
och att framtidstron ökar. Haken är att de vägar man ser för att åstadkomma detta 
i stället riskerar att förvärra problemen. Den gemensamma problemuppfattningen 
är således formulerad på ett icke-handlingsskapande sätt. Skillnaderna gäller främst 
framtidsbilden av Östskog.  

I Östskog arbetar de mycket med skrivna dokument som konkreta uttryck för 
den intenderade strategin. Dokumenten är ett resultat av förhandlingar och de 
används också som argument när medel skall anskaffas. De ger en bild av de 
intenderade aktiviteterna som pekar i många olika riktningar; man verkar ha 
försökt tillfredsställa alla utan att i grunden hantera de latenta motsättningar som 
exempelvis kan ligga i de skilda framtidsbilderna. Grundläggande motsättningar i 
perspektiv blir kvarstående i dokumenten, som dessutom betonar skilda 
aktivitetsinriktningar i olika sammanhang. Konsekvensen blir en intenderad strategi 
som är oklar, icke-sammanhållen och icke-uppfattad. Detta innebär också att ingen 
egentligen ställer sig bakom strategin. Även de mest involverade aktörerna 
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förefaller endast uppfatta delar av strategin och då de delar som överensstämmer 
med deras egna uppfattningar. 

I den kausala gruppen står två perspektiv mot varandra när aktörernas 
strategiska handlingsbegrepp jämförs. Ett perspektiv fokuserar förhandlings-
ekonomin, existerande näringsliv, råvaror och finansiella resurser. Perspektivet 
omfattas av såväl Holmgren som Sundberg som båda funnits i samhället sedan 
länge och som i kraft av sina positioner har en viss makt. Mot detta perspektiv står 
ett perspektiv som bland annat uttrycks av den hemvändande näringslivschefen 
som lyfter fram marknadsekonomin, kreativa människor och nya idéer. Dessa idéer 
är mer inriktade mot förändring och liknande tankar framfördes också av några av 
aktörerna som deltog i de tidigare faserna. De skilda perspektiven har 
uppenbarligen haft betydelse för såväl aktiviteternas inriktning som för formerings-
processen. 

Betoningen av det existerande näringslivet som bas för utveckling framgår 
tydligt av de dokument som uttrycker de intenderade handlingarna. Även när 
dokumenten behandlar uppfinnarverksamhet eller åtgärder för att stimulera nya 
idéer betonas att dessa i första hand skall inplanteras i befintliga företag. Detta är i 
enlighet med Sundbergs idéer. Däremot finns i Sundbergs perspektiv inget som 
hänför problemen inom den egna näringen till förhållanden som näringen själv har 
ansvar för eller kan påverka. Problemen har i Sundbergs föreställningsvärld 
närmast orsakats av politikerna och staten. 

Även avsikter som är mera i samklang med Holmgrens föreställningsvärld 
uttrycks i dokumenten. De befintliga näringarna i samhället behöver effektiviseras, 
rationella metoder utvecklas som tar större hänsyn till behoven att avväga olika 
näringsgrenars intressen mot varandra och företagen måste fås att samarbeta för 
att bättre kunna möta framtiden. 

Det finns också intenderade aktiviteter av omorienterande natur som är mer i 
linje med Olovssons perspektiv. Avsikterna att stimulera nytänkande, förbättra 
företagsklimat och att stimulera invånarna till att delta i idéutvecklingen, som också 
återfinns i dokumenten, är delvis en reminiscens av idéer från den första fasen när 
en marknadsföringskonsult ledde ett försök att mobilisera Östskogarna. Dessa 
idéer tillsammans med föreslagna aktiviteter om att tillvarata, utveckla och stödja 
uppfinnare och affärsidéutveckling kan också ses som en eftergift till de externa 
finansiärerna. Även om Olovssons föreställningsvärld betonar nytänkande, 
entreprenörskap, kompetensutveckling och satsning på nya områden har han 
endast haft möjlighet att påverka innehållet i ett av dokumenten, styrelsens policy- 
och handlingsprogram, eftersom han kom in i processen senare än de övriga. 
Däremot rekryterades han med dessa idéer som utgångspunkt. Valet av 
dataverksamhet som ett område för förnyelse kan relateras till Olovssons långa 
erfarenhet från fältet. 

En jämförelse av de angivna huvudaktiviteterna i den intenderade strategin 
med de genomförda aktiviteterna visar att vissa aktiviteter har genomförts, några är 
delvis genomförda och andra är inte alls genomförda. De genomförda aktiviteterna 

404



sammanfattades tidigare i tre skilda handlingslinjer; aktiviteter för att förstärka den 
lokala företagsmiljön, öka de lokala företagens konkurrenskraft och säkerställa det 
fortsatta arbetet. Det går att finna stöd åtminstone för de två första 
handlingslinjerna bland de aktiviteter som föreslås i de dokument som formulerar 
intenderad strategi. 

Holmgren och Sundberg lägger stor vikt vid förhandlingsekonomin och dess 
regler har uppenbart påverkat processen. Arbetet är från början byggt runt olika 
intressegrupper. Denna samsyn är av avgörande betydelse för strategiformerings-
processen. Gruppen sätts samman med representanter för kommun, småföretagare 
och länsstyrelse. De mest omfattande aktiviteterna i processens inledning innebär 
ett försök till mobilisering uppifrån och ner, med kommunen och småföretagarna 
som gemensamma initiativtagare. Tre olika intressenter går in som organisationens 
stiftare och styrelsen sattes samman med olika intressen som utgångspunkt trots att 
stadgarna i princip delvis tillåter annat. Ytterligare ett exempel på 
förhandlingsekonomiperspektivets styrka – och också för styrkan i föreställningen 
om regionen som en utnyttjad periferi som är tydlig hos Sundberg – är att när man 
under slutet av tidsperioden ser över konceptet för näringslivsstiftelsen ger detta 
uppdrag till en konsult som i sin verksamhet har gett uttryck för detta perspektiv. 

Aktiviteter med anknytning till det perspektiv som betonar förhandlings-
ekonomin, traditionella näringar, naturresurser och finansiella resurser är 
förhållandevis dominerande också när det gäller de realiserade handlingarna. 
Perspektivet har, trots näringslivschefens delvis annorlunda perspektiv, färgat av 
sig på många av de aktiviteter som genomförs. Näringslivschefens nätverks-
byggande mot regionala myndigheter och att en viktig del av kontakt- och 
rådgivningsverksamheten rör stödansökningar är i sig naturliga aktiviteter i denna 
typ av region och verksamhet. Att initiera samverkan mellan de lokala företagen 
inom träindustrin syftar till en del till att förstärka de lokala företagens 
förhandlingsstyrka gentemot myndigheterna, men vissa aktörer hoppas också på att 
myndigheterna skall hjälpa till att strukturrationalisera sågverksindustrin. 
Huvuddelen av de aktiviteter som riktats mot att bredda näringslivet utgörs av 
utbildningsinsatser som åtminstone delvis finansieras med t ex AMS-medel. Något 
tillspetsat får aktiviteterna sin inriktning genom tillgången på finansiella resurser. 

 
Rollerna, interaktionen och den kausala gruppen 
Rollerna i formeringsprocessen är oklara. Näringslivschefen tilldelas rollen som 
tjänsteman och implementerare av en diffus strategisk inriktning. I realiteten 
kommer han knappast att tilldelas den roll som strateg som han föreställt sig. 
Holmgrens och Sundbergs traditionella och i miljön starka modell medför att 
Olovsson inte får något reellt stöd för sin modell. De deltagare utanför den kausala 
gruppen som delar Olovsson syn på utvecklingen lämnar av olika anledningar 
projektet och blir tämligen kortvariga i arbetet. Några av dessa tillhör också de 
mest aktiva när han rekryteras. Samtidigt läggs i princip hela arbetet över på 
honom. Effekten blir att projektet kom att sakna motor och att processen hindras. 
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Sundberg är representant för de lokala företagen i utvecklingsarbetet och som 
ägare och ledare för ett lokalt företag i den dominerande lokala näringen har han 
också en stark social position. Som person känner han ett ansvar för 
lokalsamhällets utveckling och som arvtagare till ett betydelsefullt lokalt företag bär 
han den traditionella näringen på sina axlar, något som präglar hans roll. Näringens 
situation är i hans perspektiv helt avgörande för samhällets utveckling. Han är 
följaktligen en person som har ”traditionen bakom sig att släpa på och inte 
visionen framför sig”.  

Kommunalrådet har genom sitt uppdrag ett ansvar för kommunens 
utveckling. Som framgått i diskussionen om hans föreställningar definierar 
Holmgren själv både sin roll som politiker och politikens roll. Denna roll – att 
skydda och ställa till rätta, att balansera och korrigera olika intressen – präglar 
också hans agerande i utvecklingsprojektet. Han har genom sin politiska position 
en maktbas som ger tillgång till både auktoritativa och allokativa resurser. 

Olovsson är nyinflyttad till Östskog och har ingen självklar social position i 
lokalsamhället vid sidan av uppgiften som näringslivschef. Det förekommer en viss 
misstro mot hans förmåga att hantera kommunala och andra myndigheter både 
från personer i den kausala gruppen och från andra som deltar i utvecklingsarbetet. 
Olovsson lyckas heller inte övertyga de övriga i ledningsgruppen om sin 
utvecklingsmodell och att de handlingar som blir en konsekvens av denna är 
berättigade. Till detta bidrar sannolikt att han inte har tillräcklig kunskap om de 
villkor som råder lokalt och de intressen olika grupper har. Det gör det svårare för 
honom att avgöra vilken typ av strategiskt agerande som är rimligt (jfr Fligstein, 
1997). 

Såväl Holmgren som Sundberg har utvecklat roller i projektet som står i 
överensstämmelse med deras föreställningar. Trots att de ser Olovsson som den 
som skall driva processen kompletterar och stödjer de inte honom i projektet. 
Snarare utformar de sina roller så att de "låser in" Olovsson i en roll som inte 
överensstämmer med inriktningen i hans strategiska handlingsbegrepp. De ledande 
aktörerna fungerar inte som en sammanhållen grupp. Aktörssammansättningen i 
projektet leder följaktligen till svårigheter att realisera en strategi. 

De konkurrerande synsätt och latenta motsättningar som finns under ytan 
präglar interaktionen både i den kausala gruppen och i styrelsen. Olovssons arbetar 
aktivt med styrelsen som helhet. VD-breven går exempelvis ut till samtliga 
ledamöter och även interaktionen inom den kausala gruppen sker i hög grad under 
och i anslutning till styrelsemötena och på ett tämligen formellt sätt. 
Näringslivschefen får starkare stöd hos vissa styrelsemedlemmar, men Sundberg 
och i ännu högre grad Holmgren har i kraft av sina sociala positioner ändå ett 
dominerande inflytande i styrelsen. Olovssons hanterar samarbetsproblemen på 
flera olika sätt. Han försöker mobilisera stöd också utanför den kausala gruppen 
och styrelsen, konfronterar de ledande personerna och styrelsen i ett försök att 
driva fram en förändring och slutligen säger han upp sig. 
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Analys av strategiformeringen i Östskog II 
 
Intenderad och realiserad strategi 
 
Den i Östskog dominerande problemuppfattningen har tidigare behandlats och har 
knappast i något avgörande avseende förändrats inför den andra perioden. 
Visserligen har en ny person kommit in i arbetet, men Bergmans uttalade syn på 
Östskogs problem stämmer i sina grunddrag med den givna bilden, även om han 
anser att man hellre bör lyfta fram möjligheterna än problemen. Hans bild av det 
framtida Östskog baseras på tanken om den attraktivitet som den goda livsmiljön i 
samhället innebär. 

Även i inledningen av den andra perioden framställs tre förhandlade 
dokument som uttrycker intenderad strategi. Ett nytt koncept för näringslivs-
stiftelsen och ett kommunalt näringslivsprogram tas fram och dessutom gör 
styrelsen vissa prioriteringar som protokollförs. De två förstnämnda dokumenten 
har likartat innehåll och är tämligen allmänt hållna. Sammantaget ger den 
intenderade strategin ett mer sammanhållet intryck än under föregående period. De 
mobiliserande insatserna, stödet till innovationer och uppfinningar, stimulans av 
nytänkande etc. har tonats ned och befintliga resurser, företag och näringar 
betonas starkare. 

Den strategiska inriktningen som den speglas i dokument och 
styrelseprioriteringar i periodens inledning innebär: 
• att utvecklingsarbetet skall inriktas mot det befintliga lokala näringslivet och 

bygga på lokala resurser 
• att större ekonomiska resurser bör anskaffas. 
• att olika former för samverkan skall utvecklas. 
• att vid sidan av det kundstyrda arbetet fyra områden prioriteras: Utbildning, 

samverkan mellan den statliga enheten och de lokala företagen, samverkan 
mellan träföretagen och export till Japan. 

 
Vid ytterligare ett par tillfällen diskuterar styrelsen den strategiska 

inriktningen. Efter ett par år väcks frågan om att man borde arbeta för att få 
externa etableringar till kommunen. I slutet av perioden behandlar styrelsen en 
verksamhetsplan för kommande period som också remissbehandlas. Den 
intenderade strategi som blir ett resultat innebär då i princip en kodifiering av det 
arbete som redan bedrivs. 
 
Realiserad strategi 
I ett tidigare avsnitt beskrevs och grupperades de aktiviteter som genomförs i 
Östskog under den andra perioden enligt nedanstående rubriker. När vi i detta 
avsnitt på basis av en systematisk genomgång och tolkning av aktiviteterna 
karakteriserar de handlingsmönster som utgör den realiserade strategin är avsikten 
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att komma åt det underliggande och syntetiska som färgar strategin och att 
begreppsliggöra den så att detta framgår. De genomförda aktiviteterna beskrevs 
tidigare med följande rubriker: 

• Kundstyrt arbete 
• Utbildningar för företag 
• Samverkan inom träindustrin 
• Samverkan mellan de lokala företagen och den statliga enheten 
• Samverkan inom samebyar och rennäring 
• Export till Japan 
• IT-frågor och datastrategier 
• Externa etableringar 
• Information, legitimering och marknadsföring 

 
Den kärna som framträder i det strategiska arbetet i Östskog under denna 

period fångas av begreppet koordinering av utvecklingsprocesser. 
Organiseringen av aktiviteterna – i nätverksform kring en central nod – grundas på 
samverkan och förankring som en integrerad del i arbetssättet. Aktiviteterna 
inriktas mot att åstadkomma lärande och kompetensutveckling, som har ett värde i 
sig för människor och organisationer, men som i detta sammanhang också är en 
aspekt av de aktiviteter som avser att komplettera och förstärka den lokala miljön. 
Tillsammans fångar dessa aspekter den realiserade strategin och ger färg åt de 
handlingsmönster som framträder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 16:7 Realiserad strategi i Östskog II 
 

Samverkan och förankring är centrala aspekter av den realiserade strategin. 
Den figur (13:2) som tidigare användes för att illustrera sättet att koordinera 
processerna visar en nätverksorganisering som har sitt centrum i näringslivschefen 
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Henrik Bergman. Han initierar och driver processer och kring honom formeras 
grupper som samordnas med andra projekt, styrelser och arbetsgrupper. I 
nätverken ingår lokala och regionala nyckelpersoner som i sin professionella roll också 
representerar organisationer som är viktiga för utvecklingsarbetet. Bland de lokala 
personerna återfinns företagare, ledande politiker, kommunala förvaltningschefer, 
gymnasieskolans rektor, arbetsförmedlingens chef, en bankdirektör, chefer i den 
statliga enheten, representanter för samebyarna etc. En avsevärd del av den 'lokala 
eliten' deltar således. Dessutom ingår ett flertal personer med regional förankring i 
länsstyrelse, länsarbetsnämnd och utvecklingsfond, i nätverk och arbetsgrupper. 
Näringslivschefen utvecklar under den andra perioden dessutom nätverk som 
sträcker sig in i såväl ledande internationella storföretag som i regering och riksdag.  

Utvecklingsarbetets legitimering är i hög grad inbyggd i sättet att organisera och 
genomföra aktiviteterna. Även det kundstyrda arbetet uppfattas som ett sätt att 
legitimera och förankra verksamheten. Genom att göra ett bra arbete och visa att 
stiftelsen och Näringslivscentrum fungerar som företagarnas ‘förlängda arm’ 
gentemot myndigheterna byggs förtroendet upp. För att arbetet också skall 
förankras hos de politiska partierna deltar näringslivschefen ibland i deras möten 
för att informera och diskutera. Huvudinriktningen i arbetet är ändå att ”hålla en 
låg profil” åtminstone tills resultat kan visas upp. Det handlar både om 
sekretesskrav, och att inte skapa förväntningar som inte kan uppfyllas. Med-
borgarna saknar djupare förståelse för näringsutvecklingsarbetets villkor och 
ouppfyllda förväntningar kan slå tillbaka på stiftelsen. 

De aktiviteter som rör IT-frågor och datastrategier och som syftar till att sätta 
igång lärande och kompetensutvecklingsprocesser inom detta område används 
som prototypiskt exempel för handlingsmönstren. Arbetet förankras och leds 
genom samverkan i en mindre grupp nyckelpersoner. När nya grupper organiseras 
för arbetet inom skolan och för en bredare lokal samverkan sprids det vidare. 
Arbetet accepteras, kodifieras och förankras formellt av det demokratiska systemet 
när kommunfullmäktige fastställer en datastrategi. De lokala förutsättningarna får 
påverka lösningarna och samordningsvinster söks. Erfarenhet och kunskap hämtas 
på vitt skilda håll – i andra småkommuner, i skolor i New York eller hos Microsoft. 
Ömsesidighet och utbyte även på kort sikt (datorer ställs på förvaltningschefers och 
lärares skrivbord) är viktiga aspekter på samma gång som långsiktigt tänkande 
framhålls som arbetets ledstjärna. När resultat börjar uppnås sprids information i 
vidare kretsar och även massmedia används för att legitimera och marknadsföra. 
När reguljära aktiviteter har kommit igång lämnar Bergman över till andra. Den 
lokala miljön kompletteras och förstärks när kunskapen om den nya tekniken och 
användningen av den ökar och det dessutom leder till att Östskogs image 
förbättras. 

De utbildningar för företagen som genomförs har lärande- och 
kompetensutveckling som sitt uttalade syfte. De första kurserna läggs upp så att de 
ska stödja de IT- och datarelaterade aktiviteterna och stimulera intresset att 
använda datorn som hjälpmedel i företagen. De organiseras på liknande sätt som 
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övriga aktiviteter och innebär en lärprocess även för dem som driver 
utbildningarna. För många och för långa kurser erbjöds till en början för att passa 
företagens behov.  

En stor del av de genomförda aktiviteterna är inriktade på samverkan. Det 
gäller inte bara de som i ovanstående sammanställning betecknas som samverkan 
utan också exempelvis försöken att utveckla lokala företags marknadskontakter 
genom ökad export till Japan. Samverkan med lokal förankring organiseras tvärs 
över organisationsgränser och kompletteras med personer och resurser från andra 
organisationer i nätverksform. Vid samverkan inom rennäringen används 
exempelvis kompetenspersoner i den lokala träindustrin för att hjälpa till att bygga upp 
kompetensen inom rennäringen. I samverkan med den statliga enheten används de 
internationella kontakter som en av cheferna har för att bistå lokala företag i deras 
export av den produkt som utvecklats genom samarbetet. Den ömsesidiga nyttan lyfts 
fram – de lokala företagens produkt- och marknadsutveckling skall gynnas och den 
statliga enheten få möjlighet, att tack vare bättre produkter, arbeta mer rationellt. 

Samverkan mellan självständiga småföretag kräver uthållighet och ett 
långsiktigt förhållningssätt – det handlar i grunden om sociala processer. Det 
framgår inte minst av samverkansaktiviteterna inom träindustrin. Vid flera tillfällen 
tar man två steg framåt, snubblar och måste backa igen. Under den senare delen av 
perioden får aktiviteterna en annan karaktär. De blir främst en fråga om 
förhandlingar och politiska påtryckningar för att säkra de lokala företagens råvara.  

Arbetet med externa etableringar som blir en synlig, och tidvis omfattande, del 
av stiftelsens verksamhet innebär också att den lokala miljön kompletteras och 
förstärks med nya typer av verksamheter som gör den lokala arbetsmarknaden 
mer varierad. Aktiviteterna under perioden avser dels att fastare förankra ett av de 
internationella företagen i den lokala miljön, dels att få tjänsteföretag att etablera 
enheter i Östskog. Även vid dessa etableringar är koordinering av involverade 
personer och organisationer en central aspekt. Arbetet handlar om att visa upp, 
argumentera för och marknadsföra Östskog när företag överväger att etablera sig. 
Argumentationen grundas i att det långsiktigt skall vara ”rationellt och ekonomiskt 
försvarbart”; den välskötta kommunen och den goda livsmiljön; att de som 
etablerat sig är nöjda inte minst med den kompetenta och utvecklingsvilliga 
personalen; möjligheten till ekonomiskt stöd nämns men ”i en bisats”. När en 
enhet etableras gäller aktiviteterna att bistå med kontakter och information och att 
socialt ta hand om nyckelpersoner etc. så att etableringen kan ske på ett smidigt 
sätt.  
 
Aktörer, kausal grupp och strategi 
 
I förra avsnittet behandlades både den intenderade och den realiserade strategin 
under den andra perioden. Vi begreppsliggjorde den realiserade strategin i syfte att 
fånga dess kärna. I detta avsnitt tar vi, när vi relaterar aktörerna i den kausala 
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gruppen, deras tänkesätt, roller och interaktion till strategin, ett steg mot svaret på 
frågan om vad som gjorde den realiserade strategin möjlig. 
 
Tänkesätt och strategi 
Två av personerna i den kausala gruppen, Holmgren och Sundberg, har deltagit i 
arbetet sedan starten. Under den omprövningsfas som föregår andra perioden har 
de huvudansvaret för den intenderade strategi som formuleras i koncept och 
program. Denna ligger också väl i linje med deras tänkesätt exempelvis i 
betoningen av att arbetet skall inriktas mot lokala resurser och det lokala 
näringslivet med samverkan som utvecklingsverktyg (jfr Holmgrens strategiska 
handlingsbegrepp).  

När Bergman kommer in i projektet är den intenderade strategin formulerad i 
sina huvuddrag och hans inflytande på denna begränsat. Styrelsen fastställer 
tillsammans med näringslivschefen de prioriterade områdena och det är främst 
dessa som han haft möjlighet att påverka. Samverkan inom träindustrin fanns med 
sedan tidigare period men övriga områden är nytillkomna. Särskilt 
utbildningssatsningen har tydligt stöd i Bergmans strategiska handlingsbegrepp. I 
hans föreställningsvärld är omorientering och diversifiering centrala handlings-
inriktningar vilket tyder på att den intenderade lokala orienteringen enligt hans 
tänkesätt är för snäv. 

Den realiserade strategins aktiviteter innehåller vid jämförelse med den 
intenderade både planerade och framväxande inslag. Den lokala inriktningen, 
särskilt tydlig under den inledande fasen men en del av arbetet också senare, är i 
enlighet med de förhandlade dokumenten liksom den nätverksstruktur för 
samverkan och förankring som byggs in i den strategiska processen. Över tid 
utvecklas strategin till att innehålla aktiviteter som såväl inriktas på det befintliga 
lokala näringslivet och lokala resurser, som på aktiviteter av mer omorienterande 
och diversifierande karaktär. Strategin uppfyller då samtidigt kraven från personer 
och grupper som har en mer traditionell syn på utvecklingen och från dem som vill 
ha mer omfattande förändringar.  

IT-frågor och datastrategier är exempel på framväxande aktiviteter som 
Bergman driver. Hans strategiska handlingsbegrepp har en generell karaktär och 
innehåller få konkreta och specificerade handlingsinriktningar. Lärande, kunskap 
och kompetens är centrala aspekter som passar i många olika sammanhang och 
konstellationer. Under 1990-talet börjar begreppet ”den nya ekonomin” dyka upp 
och förknippas med kunskap, kompetens och informationsteknikens utveckling. 
Detta passar väl in i Bergmans strategiska tänkesätt och när han börjar som 
näringslivschef är han redan kommunens datasamordnare och har ansvar för att 
utveckla en strategi för de kommunala förvaltningarnas datorisering. Detta leder 
sedan vidare till ytterligare satsningar som integreras i näringsutvecklingsstrategin. I 
samband med den strategiska översyn som görs i slutet av den andra perioden 
kodifieras och formaliseras det framväxande strategielementet. Quinn (1980) 
relaterar detta till logisk inkrementalism och menar att planen (den intenderade 
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strategin) används som en mekanism för att i efterhand kodifiera och justera 
”agreed-upon goals, commiment patterns and actions sequences” (s. 41). 

Även de externa etableringarna hör till de framväxande elementen. Satsningen 
inleds genom att tillfällen uppkommer och genom tillfälligheter. När insikten 
sprids om att de är möjliga och förmodligen också nödvändiga för att motverka 
den neråtgående trenden kodifieras handlingslinjen på motsvarande sätt som 
datasatsningarna. Även detta strategielement ligger i linje med Bergmans tänkesätt 
genom att tillföra ny kompetens och vara en form av diversifiering i förhållande till 
näringslivet i övrigt. 

Begreppet koordinering av utvecklingsprocesser har vi uppfattat som kärnan i 
det strategiska arbetet. Det fokuserar sättet att organisera och förankra 
aktiviteterna snarare än innehållet och det tycks vara accepterat av de tre 
personerna i den kausala gruppen. Avsikten att åstadkomma lärande och 
kompetensutveckling är också centralt i många av aktiviteterna och i Bergmans 
handlingsbegrepp. En annan central aspekt av den realiserade strategin är att 
aktiviteterna skall komplettera och förstärka den lokala miljön.  

 
Roller och interaktion i den kausala gruppen 
Trots att situationen inom den kausala gruppen i åtminstone ett avseende liknar 
den som rådde under föregående period – två olika perspektiv på utveckling står 
mot varandra – har i denna period en strategi realiserats. Vi har argumenterat för 
att en förutsättning för att en strategi skall realiseras är att den person som har en 
potential att driva en viss strategisk inriktning också får stöd för sin 
handlingsinriktning inom den kausala gruppen. Detta för oss över till interaktionen 
i den kausala gruppen och de roller som utformas i denna. 

För att kunna utöva agentskap behöver vi tillgång till en teori som ger oss en 
föreställning om oss själva som agenter menar exempelvis Harré (1983) och Hollis 
(1987) (se kap. 2). En sådan föreställning tycks vara integrerad i Bergmans 
strategiska handlingsbegrepp. Han uppfattar sig som agent och tar i utveckling-
sprojektet rollen som hjulets nav genom att initiera och koordinera de processer 
som sätts igång. Rollen accepteras och uppskattas av de övriga i den kausala 
gruppen och även av styrelsen. De övriga ledande aktörerna förmedlar information 
och stödjer honom när det behövs; ett exempel är när de kommunala företrädarna 
ordnar lokaler till de företag som etablerar sig i Östskog. I övrigt har de andra 
aktörerna en relativt tillbakahållen roll. Aktörerna i den kausala gruppen och 
förvaltningschefen Blad hålls också väl informerade om vad som pågår exempelvis 
genom de personliga veckobrev som Bergman skriver. 

En förklaring till att Bergman ges så fria händer i arbetet är det förtroende de 
övriga har för honom redan från början. Hans erfarenhet av och tidigare position i 
länsförvaltningen är viktig i samarbetet med två aktörer som betonar 
förhandlingsekonomin. Holmgren och Sundberg var dessutom engagerade i 
rekryteringen av Bergman och uppfattar honom som en kapabel person och ett bra 
val. Detta uppväger mer än väl de kritiska röster som också hörs om hans 
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begränsade erfarenhet av företagande. De är också angelägna om att arbetet skall 
komma i gång och uppfattas som legitimt av olika intressenter. Bergmans sociala 
kapabilitet visar sig i organiseringen av arbetet och när utvecklingsarbetet börjar ge 
synliga resultat stärks näringslivschefens och stiftelsens ställning. De sociala 
positioner som näringslivschefen skaffar sig i nationella sammanhang bidrar också 
till att synliggöra och legitimera arbetet. 
 
Analys av aktörernas och processernas institutionella 
inbäddning 
 
I Östskog inleds utvecklingsprojektet tre år senare än i Västskog och i en helt 
annan lokal situation. Glesbygds- och inlandskommunen Östskog har vid 1980-
talets ingång en relativt god situation. En liten industrisektor innebär att samhället 
påverkas marginellt av 1970-talet industrikris. Den statliga lokaliseringen leder 
dessutom till ett tillfälligt trendbrott i den nedgång i befolkningstalen som präglar 
1900-talets andra hälft. Under tillbakagången ligger strukturella problem som 
Östskog delar med många andra kommuner och som blir synliga när ungdomar, 
och i högre grad kvinnorna, flyttar. En annan och bidragande orsak till samhällets 
sårbarhet är den begränsade lokala kontrollen över den främsta naturresursen 
(skogen) som har konsekvenser för de små, men lokalt dominerande, skogs-
industriiföretag som bär upp företagartraditionen. Problemet är delvis politiskt och 
relaterat till inomregionala intressemotsättningar. Långsam tillbakagång, som 
indikerar sårbarhet och latenta problem, snarare än akut kris, präglar således 
Östskogs situation.  

Även om industrikrisens direkta effekter är begränsade får omvandlingen i 
krisens spår större konsekvenser. Offentlig förvaltning och affärsdrivande verk 
svarar för en stor andel av sysselsättningen och samhället drabbas av de 
förändringar inom offentlig sektor som får sitt genomslag under 1990-talet (jfr kap. 
9). Även i Östskog påverkar konjunkturnedgången arbetsmarknaden några år in på 
1990-talet, men verkningarna blir inte alls lika omfattande som i Västskog och 
uppvägs dessutom något av de tjänsteföretag som etableras under den andra 
perioden 

Under de tio år processen följs, urskiljs åtta faser av varierande längd (fig. 
16:8). Den första perioden pågår fyra år, arbetets inriktning förändras flera gånger 
och processen indelas i fyra faser. När de intresseorganisationer som tillsammans 
med kommunen finansierar projektet överraskande lämnar det följer en 
omprövningsperiod på drygt ett år som bildar övergång till den andra perioden. 
Denna präglas av större kontinuitet även om den strategiska inriktningen förändras 
även under denna. Den inleds i fas fem när en ny näringslivschef tillträder och blir 
en ledande aktör. Under fas 8 avvecklar han sitt engagemang i arbetet och 
efterträds av en ny näringslivschef. 

413



Fortsättningsvis analyseras hur processens olika faser länkas i varandra med 
tonvikt på hur den institutionella inbäddningen och strukturella förhållanden 
påverkar agenternas möjligheter att mobilisera olika sociala system. 
 

Faser Kritisk händelse Karakteristik Sociala system och strukturer 

ÖI Fas 1 
1986 

Kommunstyrelsen 
tillskjuter medel 

Konsensusbyggande och  
konsultledd mobilisering 

Lokal förhandlingsekonomi, 
konsulter, lokalsamhälle 

Fas 2 
1987 

Mobiliseringen 
avbryts 

En organisation byggs upp Lokal och regional förhandlings-
ekonomi, intresseorganisationer 

Fas 3 
1988 

Olovsson blir  
näringslivschef 

Planering och legitimering Lokal och regional förhandlings-
ekonomi, intresseorganisationer.  

Fas 4 
1989, aug 

Finansiärerna drar  
sig ur 

Omprövning och omstart Lokal och regional förhandlings-
ekonomi, stödsystem 

ÖII Fas 5 
1990, nov 

Bergman blir 
näringslivschef 

Lokal förankring, koordinering  
 och professionalisering 

Marknad, lokal och regional 
förhandlingsekonomi, stödsystem 

Fas 6 
1992 

Tjänsteföretags-
etablering 

Den strategiska agendan  
vidgas 

Lokal och regional förhandlings-
ekonomi, stödsystem, 
koncernstrukturer 

Fas 7 
1993, aug 

Hot mot sågverks-
industrin 

Omorientering och  
upprätthållande försvar 

Förhandlingsekonomi, stödsystem, 
koncernstrukturer, massmedia, 
konkurrenslagstiftning 

Fas 8 
1995 

Bergman lämnar Administration och förvaltning Förhandlingsekonomi 

 
 
Figur 16:8 Den strategiska processens faser i Östskog. 
 
 
Konsensusbyggande och konsultledd mobilisering 1986 
 
Fasen startar när kommunstyrelsen satsar medel på ett projekt för 
näringsutveckling. Då pågår redan uppbyggandet av kommunala närings-
organisationer i många kommuner och även i Östskog förekommer aktiviteter som 
uppmärksammar det lokala näringslivet. Förväntningar och krav på ökat politiskt 
engagemang i näringsfrågor föregår kommunstyrelsebeslutet. Företagarna sätter 
dessutom press på det kommunala engagemanget genom att avstå från den 
majoritet de föreslås få i projektgruppen. Fasen karakteriseras av två parallella 
processer konsensusbyggande i gruppen och ett konsultlett mobiliseringsförsök. 

Utvecklingsarbetets konstituerande princip – intresseorganisering – tycks tas 
för given och därmed anges också vem som har rätt och skyldighet att delta. 
Projektet organiseras från start med institutionell förankring i politik och ekonomi 
och enligt förhandlingsekonomiska spelregler. Gruppmedlemmarna, politiker och 
företagare, utses av kommunstyrelsen respektive företagarnas lokala intresse-
organisation. Tjänstemän från företagarorganisationen och kommunen adjungeras 
till gruppen. En länsstyrelserepresentant utses för att legitimera arbetet och 
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underlätta framtida finansiering. Arbetet leds således av personer som deltar på 
basis av sina roller och positioner i befintliga sociala strukturer. Samma bland-
administrativa organisationsprincip kännetecknar det fortsatta arbetet. En avvikelse 
från principen förekommer. Journalisten och konsulten Kaspersen, med personligt 
engagemang i utvecklingsfrågorna, representerar inte någon organisation men hon 
tillåts ändå delta under de inledande faserna, trots att hennes legitimitet i 
sammanhanget också ifrågasätts. En marknadsföringskonsult anlitas som 
projektledare och idégivare.  

Gruppen försöker få till stånd någon form av konsensus kring närings-
utvecklingsfrågor genom diskussioner och andra betydelseskapande aktiviteter. 
Konsensus uppnås i två avseenden; ett i huvudsak gemensamt sätt att formulera 
problemen och en uppfattning om lokal näringsutveckling som ett gemensamt 
ansvar för i första hand politiker och företagare. Däremot lyckas man inte komma 
fram till någon gemensam vision eller uppfattning om den framtida inriktningen.  

Vid den aktuella tidpunkten är lokal mobilisering något av ett mode och en 
produkt i konsulters verktygslåda. Det finns i samhället ett intresse för att använda 
socialt kapital i lokal näringsutveckling. Den lokala mobilisering som påbörjas i 
Östskog är konsultinitierad och genomförs med traditionella marknadsförings-
aktiviteter. Symboliska agerande för att mobilisera medborgarna påbörjas (debatter, 
grillparty, idékampanj etc.), men då försöket avbryts efter kort tid och konsulten 
lämnar projektet överges också mobiliseringstanken. Ingen av de övriga i gruppen 
uttrycker i efterhand stöd för idén; de är snarare skeptiska. De båda strategiska 
aktörer som deltar har dessutom strategiska handlingsbegrepp som inte talar för att 
någon av dem skulle driva en sådan strategi.  
 
En näringslivsorganisation byggs upp 1987 
 
Slutet på mobiliseringsfasen innebär att en helt annan aktivitetsinriktning väljs. I 
gruppen är de överens om hur problemen skall uppfattas och vilka som har ansvar 
för att försöka lösa dem. När en näringslivsorganisation i stiftelseform byggs upp i 
den andra fasen påbörjas en professionalisering för att överföra det konkreta 
arbetet på anställda tjänstemän. Något formellt beslut om en kommunal 
näringslivsorganisation är ännu inte fattat. 

Valet av stiftelseformen har både symboliska och materiella konsekvenser. 
Formen markerar organisationens självständiga karaktär i förhållande till 
kommunen och dess relation till flera åtminstone formellt jämställda intressenter 
(kommunen, företagarorganisationen, högskolan). Vidare undviks offentlighet och 
den byråkratiska procedur som förbinds med kommunal verksamhet. Holmgren 
har en aktiv roll när lokaler anskaffas och i förhandlingar om medel (kommunala 
och arbetsmarknadspolitiska). Kaspersen talar för tanken om att kultur och 
ekonomisk utveckling hör ihop och att de därför bör finnas i samma lokaler. 
Denna idé uttrycks vid denna tidpunkt av flera forskare. Organisationsförslaget 
och idéerna sprids till en bredare krets via pressen. En offentlig debatt som ordnas 
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under näringslivsdagarna är ett annat verktyg för att sprida idéerna och legitimera 
arbetet hos medborgarna och de företrädare för regionala och nationella stödorgan 
som deltar. 

De kommunala företrädarna vill inte att kommunen skall ha hela ansvaret för 
finansieringen och gruppmedlemmarna utnyttjar därför sina personliga nätverk för 
att skaffa resurser. Förutom till gängse statliga stödorgan vänder de sig till ett par 
nationella intresseorganisationer. Ansökningarna bygger på en reviderad version av 
det grundkoncept som marknadsföringskonsulten tog fram och anpassas till de 
externa finansiärernas önskan att pröva Västskogsmodellen med attitydpåverkan, 
mobilisering av socialt kapital och satsning på uppfinnare och innovationer i andra 
industriella miljöer. Finansiärerna beslutar, att tillsammans med kommunen, 
finansiera verksamhetens första tre år.  
 
Planering och legitimering 1988-1989 
 
Den tredje fasen inleds när Olovsson tillträder. Då är stiftelsen bildad, lokaler 
ordnade och en styrelse håller på att tillsättas. Fasen avslutas abrupt när de externa 
finansiärerna, efter halva den överenskomna tiden och med hänvisning till att 
stiftelsen inte följt gjorda överenskommelser, drar sig ur projektet. Vid samma 
tillfälle säger näringslivschefen upp sig. De personer som bildar styrelse är delvis 
desamma (politikerna och företagarna) som de som utgjorde projektgruppen under 
tidigare faser. Kaspersen och kommunens kanslichef ingår inte längre i den direkta 
ledningen. Efter ett år återkommer kanslichefen som adjungerad medlem. Det är 
ett led i Olovssons försök att förbättra relationerna till den kommunala 
förvaltningen. 

Vi karakteriserar fasen med begreppen planering och legitimering. Det 
förstnämnda markerar att många av de aktiviteter som planeras inte resulterar i 
konkreta handlingar och en sammanhållen strategi formeras inte heller. En hel del 
aktiviteter av symbolhandlingskaraktär genomförs för att visa medborgarna ”att 
något görs” (hemvändardagar, besök i den konkursdrabbade byn etc.). Över tid får 
aktiviteterna en mer legitimerande inriktning då näringslivschefen söker stöd 
utanför ledningsgruppen och styrelsen i sina försök att mobilisera socialt kapital.  

Under denna fas skall enligt planerna de direkt näringsutvecklande insatserna 
ta fart. När vi tidigare i kapitlet behandlade de strategiska aktörernas tänkesätt och 
interaktion, konstaterade vi att den kausala gruppen inte fungerar som en 
sammanhållen grupp. Konkurrerande synsätt, latenta motsättningar och oklara 
roller präglar interaktionen i gruppen och kretsen kring denna. Och detta bidrar, 
tillsammans med andra omständigheter, till att Olovsson säger upp sig.  

Svårigheterna att realisera en strategi har sina rötter i tidigare faser. Skilda 
synsätt om arbetets inriktning från tidigare faser kvarstår i dokumenten. Under de 
tre första faserna lämnar flera personer arbetet och det tycks i huvudsak vara de, 
som omfattar synsätt på utvecklingen som liknar Olovssons, som försvinner bort. 
När han rekryteras är Kaspersens inflytande tydligt. Hon tar de första kontakterna 
via sitt personliga nätverk, informerar Olovsson och ser till att de övriga träffar 
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honom. Även andra i den ursprungliga gruppen stöder aktivt valet. Holmgren och 
Sundberg är visserligen med på beslutet, men tycks inte ha varit övertygade. I 
Olovssons tänkesätt har inte heller förhandlingsekonomin någon central roll, för 
honom är marknadens villkor avgörande. Kaspersen fortsätter, även då hon inte 
längre deltar i ”den inre cirkeln”, att på olika sätt engagera sig i arbetet genom 
opinionsbildning och stöd till Olovsson 

Ansökan till de externa finansiärerna anpassas till deras önskemål om att 
Västskogsmodellen skall användas, men innehåller aktiviteter som redan prövats 
och förkastats i Östskog. Det finns därför inget egentligt intresse av att återigen 
genomföra mobiliseringsaktiviteter eller att genom opinionsbildning öka 
krismedvetenheten då det dessutom förväntas leda till ökad utflyttning. En 
idékampanj är också redan genomförd, om än av helt annat slag än Västskogs idé- 
och uppfinnartävlingar. Det finns inte heller någon i den kausala gruppen, utom 
möjligen Olovsson, som har ett handlingsbegrepp som innebär att personen med 
övertygelse skulle kunna driva en sådan inriktning. När Olovsson försöker 
mobilisera ett bredare stöd för arbetet utarbetas ett förslag, som innebär att 
befolkningen än en gång skall mobiliseras med verktyg hämtade från kommersiell 
verksamhet. Han tycks inte vara medveten om att det redan prövats och helt 
saknar stöd hos tongivande personer; föga förvånande antas förslaget inte heller i 
styrelsen. Olovsson fortsätter ändå att informera i företag, föreningar och andra 
organisationer och att bygga nätverk för att få stöd i lokalsamhället. 

Vid flera tillfällen hänvisas till strukturella principer på ett sätt som påverkar 
processen. När finansiärerna avbryter samarbete i förtid hänvisar de till att gjorda 
överenskommelser inte följs. De strategiska aktörerna har inte förväntat sig detta 
och försöker därför genom lobbying, via bland annat den regionala 
företagarorganisationen, få finansiärerna att ändra beslutet. Detta lyckas inte och då 
återstår enbart kommunala medel. Ansökningar till ett antal affärsdrivande verk 
och privata företag med verksamhet i Östskog görs då. Flera av dessa planerar 
neddragningar och rationaliseringar med negativa konsekvenser för lokalsamhället. 
I styrelsen finns förväntningar om att de som motprestation skall bidra till 
utvecklingsarbetet. Från samtliga kommer avslag som refererar till de regler som 
gäller för deras typ av verksamhet och som förhindrar att de går in med resurser.  

Näringslivschefen hålls utanför arbetet med det kommunala näringslivs-
programmet vilket är helt legitimt enligt det politiska systemets regler. I stället får 
först en konsult och senare Blad ansvaret för att komma med ett förslag. Arbetet 
förhalas dock och bidrar till att möjligheterna att formera en strategi försämras 
eftersom de politiska besluten inte fattas. Olovsson lyfter i slutet av fasen upp de 
problematiska relationerna mellan stiftelsen och kommunen på bordet och 
konfronterar de kommunala företrädarna i styrelsen. Blads promemoria  markerar 
det politiska systemets principer genom att hävda, att stiftelsens uppgifter ska vara 
av ”mycket operativ” karaktär, dvs. strategiska frågor är politikernas ansvar. Vid 
samma möte tycks reglerna omtolkas eftersom Olovsson nu tillåts delta i 
programarbetet.  
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Omprövning och omstart 1989-1990 
 
Den fjärde fasen inleds när de externa finansiärerna lämnar projektet och innebär 
att former och innehåll omprövas. Den tidigare fasen är en besvikelse, arbetet 
kritiseras i massmedia och i efterhand uppfattas näringslivschefens företag allmänt 
som det viktigaste resultatet. Högskolan drar sig ur som stiftare och hänvisar till 
högskolans regler. Flertalet inblandade personer lämnar också arbetet och till slut 
återstår en trojka; Holmgren, Sundberg och Blad. De omfattar alla en mer lokalt 
förankrad och traditionell syn på utvecklingen.  

Fasen påminner om den andra fasen; det handlar åter om att bygga en bas för 
fortsatt arbete genom att pröva organisationsformen, ordna finansiella resurser, 
utveckla ett nytt koncept, avgöra vilka som ska leda arbetet och att förankra och 
legitimera det hos intressenterna. Sundberg väljer en konsult som utformar ett 
koncept för stiftelsen. Vid ett seminarium om konceptet markerar företagarna att 
utvecklingsarbetet skall avse de befintliga lokala företagen. Arbetet legitimeras 
politiskt när det kommunala näringslivsprogrammet, som i princip bygger på 
stiftelsekonceptet, remissbehandlas och antas av kommunfullmäktige. Nu tar 
kommunen formellt ansvar för stiftelsen.  

Med stöd i det finansiella huvudtemat i program och koncept söks ett 
betydligt större belopp än tidigare från presumtiva finansiärer. Ansökningar riktas 
nu i huvudsak till statliga organisationer. De flesta avslår ansökningarna och 
hänvisar till principiella skäl. Holmgren förhandlar, med bistånd av Sundberg, med 
berörda myndigheter och projektet finansieras slutligen genom arbetsmarknads-
politiska medel och ett infrastrukturanslag till inlandskommunernas lokala 
näringslivskanslier. De förstnämnda medlen är mindre strikt reglerade, tillåter i 
högre grad lokala lösningar än andra stödformer och båda anslagen är uttryck för 
decentraliseringstrenden. Arbetet under fasen är i linje med både Holmgrens och 
Sundbergs strategiska handlingsbegrepp. 

 
Lokal förankring, koordinering av aktörer och professionalisering 1990-1991 

 
Den andra periodens första fas inleds när den nye näringslivschefen Bergman 
börjar. Det finns nu finansiella resurser, lokaler, en stiftelse med ett koncept som 
accepterats både politiskt och av företagarna och en styrelse är under tillsättning. 
Fasen karakteriseras med begreppen lokal förankring, koordinering av aktörer och 
professionalisering. Lokal förankring syftar såväl på den strategiska inriktningen 
som på sättet att organisera arbetet. En betoning av befintliga företag och resurser 
och en uttalad avsikt att verksamheten skall hålla låg profil och inte skapa 
överdrivna förväntningar är ett av resultaten av den föregående fasens 
omprövning. Professionalisering anger att anställda tjänstemän står för huvuddelen 
av arbetet. Styrelsen fastställer den strategiska inriktningen, men tar en relativt 
passiv roll under denna och följande faser. Finansieringsfrågorna, som tidigare fått 
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stor uppmärksamhet, hamnar längre ned på dagordningen och uppmärksamheten 
förskjuts mot verksamhetens innehåll. 

Den intressebaserade grunden i organiseringen kvarstår, men på denna bygger 
näringslivschefen en mer flexibel nätverksorganisation som innebär en breddning 
lokalt då fler sociala system knyts till arbetet. Lokala och regionala nyckelaktörer 
inom olika funktionella system relateras till utvecklingsarbetet genom samverkan i 
mindre grupper och nätverk. Nätverken, som grundas i tanken om ömsesidigt 
utbyte, bidrar både till att legitimera arbetet och att kompetenta personer och andra 
resurser mobiliseras. Bergman tar rollen som koordinator av projekt och processer. 
Flertalet initieras under denna fas men företagssamverkan inom träindustrin och 
det uppdrag att utveckla kommunens datastrategi som Bergman fick redan som 
kultur- och fritidschef fanns tidigare. Kommunfull-mäktige fastställer under fasen 
en datastrategi som syftar till att samordna och knyta ihop kommunen och det 
lokala näringslivet och som blir en del i det näringsutvecklande arbetet. 
Koordinering av utvecklingsprocesser utgör, som framgått, kärnan i den strategi 
som realiseras och är väl i linje med Bergmans SHB. 

Trots den intenderade strategins starka betoning av det befintliga näringslivet 
och lokala resurser påbörjas parallellt arbete för att få ett internationellt 
bilkomponentföretag att investera i Östskog och den biltestverksamhet som är 
under framväxt. För Bergman ger det erfarenhet av storföretags koncernstrukturer 
och de regler som förknippas med dessa och det kan ses som en inledning till de 
förändringar i den strategiska inriktningen som följer. Efter kort tid tolkas 
nämligen den valda inriktningen som otillräcklig för att bryta den nedgående 
trenden och när möjligheter samtidigt öppnar sig för att få andra internationella 
storföretag att etablera enheter i Östskog tas nya frågor upp på den strategiska 
agendan, som vidgas i den sjätte fasen. 

 
Den strategiska agendan vidgas 1992-1993 
 
Den kritiska händelse som inleder den sjätte fasen är att ett internationellt 
storföretag tar kontakt därför att man planerar att etablera en tjänsteproducerande 
enhet inom stödområdet och Östskog övervägs som ett alternativ. Lågkon-
junkturen i kombination med pågående rationaliseringar börjar synas i arbetslös-
hetsstatistiken men dess konsekvenser är ändå relativt begränsade. Koncernlogiken 
verkar när ett externt ägt lokalt företag försätts i konkurs. Den kausala gruppen blir 
inte långvarig i ledningen för projektet. Sundberg avgår i slutet av den första fasen 
och ersätts under 1992 som ordförande i stiftelsen av annan företagsledare i 
sågverksindustrin. Denne ger Bergman sitt uttalade stöd och bytet får inga 
omedelbara strategiska konsekvenser.  

Den kritiska händelsen startar ett mångårigt arbete för att få tjänsteföretag att 
etablera sig i kommunen och blir en viktig del av den realiserade strategin. I 
bakgrunden finns de statliga satsningarna för att få privata tjänsteföretag att 
etablera enheter inom stödområdet som nu börjar få genomslag i företagens 

419



agerande (jfr kap. 9). Vissa statligt finansierade projekt knyts också till Näringslivs-
centrum exempelvis det som avser att främja kvinnors företagande. När styrelsen i 
december 1992 diskuterar den strategiska inriktningen kodifieras det arbete som 
bedrevs under förra fasen när biltestverksamhet och datafrågor läggs till de tidigare 
prioriterade områdena. Arbete pågår redan för att utveckla en datastrategi för 
skolan och gymnasieskolans rektor har en plats i stiftelsens styrelse. Däremot fattas 
inga formella beslut om att de skall arbeta med tjänsteföretagsetableringar.  

Under samtliga faser är kontakter med statliga myndigheter och stödsystem 
viktiga och en del av arbetet med externa lokaliseringar handlar om att bistå 
företagen i dessa avseenden. I arbetet med att marknadsföra Östskog hos tilltänkta 
etablerare mobiliseras via nätverken också en rad representanter för lokalsamhällets 
institutioner som skola och lokal företagsamhet. Bergman deltar med viss 
regelbundenhet i de politiska partierna möten för att samla upp synpunkter, 
informera om och legitimera utvecklingsarbetet. Sammantaget används flera olika 
sociala system, inklusive internationella storföretag, i arbetet. 
 
Omorientering och upprätthållande försvar 1993-1995 
 
Yttre händelser i form av problem med den lokala sågverksindustrins råvaru-
försörjning präglar tillsammans med stor massmedial uppmärksamhet den sjunde 
fasen, som inleds när företrädare för den lokala träindustrin uppmärksammar 
Assidomäns (senare Domäns) framtidsplaner. Dessa uppfattas som ett hot mot de 
lokala sågverkens råvaruförsörjning. Ytterligare en av de strategiska aktörerna, 
Holmgren, avgår under fasen och ersätts i stiftelsen av sin efterträdare på 
kommunalrådsposten. Holmgren har då varit med om att lotsa flera av 
tjänsteföretagsetableringarna i hamn främst genom att bistå vid anskaffning av 
lokaler. Inte heller denna förändring tycks på något markant sätt påverka den 
strategiska inriktningen. Under sista kvartalet 1994 bidrar konjunkturuppgången 
och företagsetableringarna till att sysselsättningssituationen, främst för kvinnor, 
förbättras. 

Under 1993-94 engagerar sig flera lokala aktörer, däribland näringslivschefen 
och kommunala företrädare, för att undanröja hotet mot de lokala sågverken. 
Bakom förändringarna ligger de avregleringar som karakteriserar denna tid. Nu 
mobiliseras delvis också andra typer av strukturella regler och resurser. De 
förhandlar med företrädare för Domän och agerar via sina nätverk och det 
politiska systemets alla nivåer. Även massmedia används vid några tillfällen och 
slutligen vänder de sig till Konkurrensverket för en konkurrensrättslig prövning.  

Parallellt pågår, med varierande intensitet, de lokalt inriktade projekt som 
inleddes under den femte fasen liksom arbetet med datastrategin och externa 
lokaliseringar. Flera olika strategiska riktningar har således växt fram och de är väl 
förenliga med Bergmans SHB.  

Östskog ses nu som ett föredöme; strategiskt arbete med informations- och 
kommunikationsteknik som integrerad del är helt i linje med rådande tidsanda. 
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Frukterna av arbetet skördas när befolkningen tillfälligt ökar under 1994 och den 
positiva massmediala behandlingen bidrar till att det blir allmän uppslutning kring 
strategin. Under 1995 kodifierar styrelsen, efter remiss till olika intressenter, den 
realiserade strategin som intenderad för nästa period. 
 
Administration och förvaltning 1995 
 
Den avslutande fasen betecknas som en administrations- och förvaltningsfas. Den 
bildar en övergångsfas som påminner om den fjärde fasen genom att få nya projekt 
sätts igång. Den kritiska händelsen är att Bergman, som haft en dominerande roll i 
arbetet, lämnar näringslivsstiftelsen för nationella uppdrag. Redan under 1994 drar 
han ned något på sitt engagemang i arbetet när han får en plats i regeringens IT-
kommission. En av de anställda i stiftelsen, Maria Sundberg (se kap. 13), går in 
som vikarie. Under 1995 blir det uppenbart att den valda lösningen inte fungerar 
och Bergman beslutar sig för att avgå som näringslivschef. Han fullföljer dock 
arbetet med en påbörjad tjänsteföretagslokalisering. Ordföranden i stiftelsen 
föreslår Sundberg som ny näringslivschef och hon tillträder i november 1995. 
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Kapitel 17 Individ, ledningsgrupp och 

strategisk process 
 
 
 
Den teoretiska konstruktion på individnivå som vi utvecklat – det strategiska 
handlingsbegreppet – kan bidra till att förklara hur en viss strategi är möjlig. SHB 
är en syntes av tidigare erfarenheter i form av en kognitiv struktur och därmed en 
handlingspotential som kan utlösas. I vår tillämpning uttrycker begreppet 
föreställningarna om situationen i lokalsamhället och lämpliga handlingar inför 
framtiden. Begreppet inbegriper antagandet att om handlingar utlöses så sker det i 
enlighet med handlingsbegreppet, dvs. vi postulerar en personlig och därmed lokal 
handlingslogik. Det strategiska handlingsbegreppet är en grundläggande teoretisk 
abstraktion på individnivå som åstadkommer en tät länk mellan tänkande och 
handling. Handlingsbegrepp har olika utseende och egenskaper och det krävs olika 
omständigheter för att utlösa dem. SHB kan ses som en handlingsformerande 
mekanism (jfr Hedström & Swedberg, 1996) på individnivå som uttrycker en 
persons intention och personliga projekt. 

I kapitel 4 behandlades organisationsforskningens syn på relationen mellan 
kognitiv samstämmighet och organiserad handling. Den dominerande uppfatt-
ningen tycks vara att kognitiv samstämmighet är nödvändig för att hålla samman 
strategiskt agerande. Ståndpunkten kritiseras av forskare, som föreslår alternativa 
förklaringar och att begreppet bör differentieras genom att lyfta fram samspelet 
mellan kognitiva, sociala, och politiska processer. Vi förutsätter inte likartade SHB 
och vi bestämmer inte heller a priori vem eller vilka som faktiskt står bakom en 
strategi. På en mycket allmän nivå är de strategiska aktörerna i projekten överens 
om att utveckla lokalsamhället, men vi har också visat att deras SHB kan skilja sig 
avsevärt och att de ändå handlar tillsammans så att en strategi formeras. 

I det följande börjar vi med att presentera en typologi för SHB (jfr fig. 14:2). 
Denna används i den jämförande analysen av hur gruppsammansättning och olika 
grupprocesser inverkar på förutsättningarna för strategiformeringen som därefter 
följer (jfr fig. 14:3). Kapitlet avslutas med att de två processernas dynamik jämförs, 
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Typologi över strategiska handlingsbegrepp 
 
Vi har tidigare diskuterat strategiska handlingsbegrepp som visar både skillnader 
och likheter i sitt innehåll och sin uppbyggnad, och vi har empiriskt grundade 
representationer av SHB för tio strategiska aktörer i formeringsprocesser. I detta 
avsnitt analyserar vi de presenterade begreppen, men nu med syfte att induktivt 
finna grupper i materialet som förenas av liknande egenskaper. I första hand 
används de vid den jämförande analysen i detta kapitel, men kategoriseringen kan 
också ses som ett första försök att finna en typologi för SHB. Det material som vi 
använder oss av är de representationer av handlingsbegreppen som presenterats i 
tidigare kapitel och även de tolkningar som där gjordes1. Valet av dimensioner vid 
kategoriseringen grundas i studiens fokus på agentskap och förändring. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17:1 Dimensioner och värden vid kategoriseringen av strategiska handlingsbegrepp. 
 

Grupp 1: Proaktiva idédrivna handlingsbegrepp 

 
De strategiska handlingsbegreppen karakteriseras av en förändringsambition med 
idémässigt innehåll. Den önskade förändringen innehåller starka inslag av kvalitativ 
                                                      
1 Observera att i detta material ingår också förstudiens två huvudpersoner. (se bilaga 4) 
2Jämför Webers (1983/1920) begrepp Wertrationalität och Zweckrationalität som uttrycker 
olika typer av social handling. Von Wright (1986) menar att värderationalitet har inriktning 
på målen och vad som är önskvärt för att människan ska leva ett gott liv medan den 
instrumentella rationaliteten handlar om att behärska medlen. 

Förändringskraft Proaktiv  Reaktiv 
 

Förändringsambition 
 

Kvalitativ idédriven Omorientering Anpassning 

Förändringsbas 
 

Mänskliga resurser Entreprenörer Materiella resurser 

Problemuppfattning Aktörsproblem  Strukturberoende 
 

Sociala strukturer Vidare strukturer 
 

Förhandlingsekonomiska Ekonomiska 

Förnuftssyn2  Värderationalitet 
 

 Instrumentell 

Innehåll Kunskap, tjänster 
 

 Industri 

Perspektiv på rum Vidsträckt, marknad Nationellt, regionalt Lokalt 
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växt, om än definierade på olika sätt. Människan (den medvetna och upplysta) är 
den som kan åstadkomma förändring och därför är problemen förknippade med 
aktörsproblem. Värderationalitet betonas tillsammans med instrumentell rationa-
litet. Det rätta sättet att leva problematiseras och en vidare uppsättning strukturer 
än de ekonomiska och förhandlingsekonomiska lyfts fram. Eftersom idén står i 
centrum är perspektivet på rum vidsträckt. Tänk globalt och handla lokalt är ett 
sätt att uttrycka detta. Innehållet varierar, men kunskap och tjänster fokuseras i 
något större utsträckning än industri. 

I det presenterade materialet har person B från förstudien, Bergman och 
Bertilsson denna typ av handlingsbegrepp. Gruppen består av personer med olika 
bakgrund (socialdemokratiskt kommunalråd, näringslivschef, företagare/upp-
finnare). 
 
Grupp 2: Proaktiva omorienterande handlingsbegrepp 
 
Handlingsbegreppen i denna grupp karakteriseras också av proaktivitet och 
förändringsambitioner. Förändring skall ske genom omorientering av näringslivet 
med ekonomiska aktörer (entreprenörer) som viktiga förändringsagenter. 
Problemen är förknippade med aktörerna och instrumentell (fr.a. ekonomisk) 
rationalitet är en utgångspunkt. Rumsperspektivet är marknaden och främst ekono-
miska och förhandlingsekonomiska strukturer lyfts fram. Inriktningen av 
handlings-begreppet kan vara både mot industri och kunskap/tjänster.  
De två personer i materialet som hör till denna grupp är Olovsson och per-sonen A från 
förstudien (näringslivschef, socialdemokratiskt kommunalråd). 
 
Grupp 3: Reaktiva omorienterande handlingsbegrepp 

 
Handlingsbegreppet är vagt, reaktivt och allmänt stödjande. Det har en idémässig 
bas i tanken om välfärd åt alla men saknar handlande subjekt. Strukturproblem och 
bristande förnyelse i ett tillväxtorienterat industrisamhälle innebär behov av 
omorientering. Vetenskapen som institution och den rikliga tillgången på materiella 
resurser ger den nödvändiga basen för förändring.  

En av de personer som vi studerat (Strandvik) kan inte på ett rimligt sätt 
inordnas i övriga kategorier varför dennes handlingsbegrepp tills vidare bildar 
denna grupp. 

 
Grupp 4: Reaktiva anpassande handlingsbegrepp 
 
I denna grupp är förändringsambitionerna begränsade till anpassning till ändrade 
förutsättningar. Materiella resurser är basen för förändring och industrin står i 
centrum i denna grupp. Instrumentell rationalitet (ekonomisk) är utgångspunkten 
och ekonomiska och förhandlingsekonomiska strukturer lyfts fram. Problemen är 
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kopplade till strukturella beroenden och perspektivet på rummet är framför allt 
regionalt och lokalt.  

De fyra personer som ingår i denna grupp är Holmgren, Persson, Sundberg 
och Öster (två socialdemokratiska kommunalråd och två personer med 
företagarerfarenhet). 
 
Gruppsammansättning och handlingslogik 

 
En grundläggande fråga i den fortsatta framställningen är hur en grupp aktörer 
samverkar för att göra en viss strategi möjlig och vilka konsekvenser som 
sammansättningen av SHB har för strategin. En annan fråga rör hur aktörernas 
positioner i olika sociala system utanför ledningsgruppen inverkar på gruppens 
möjligheter att formera en strategi.  

 
Sammansättningen av strategiska handlingsbegrepp 
 
Ett strategiskt handlingsbegrepp uttrycker en potential, som kan utlösas under 
vissa villkor. I en strategisk ledningsgrupp behövs också åtminstone någon aktör 
som är drivkraft och ledare i processen. I figur 17:2, som redovisar 
sammansättningen av handlingsbegreppen, utnyttjar vi den utvecklade typologin 
och karakteriserar såväl drivkraftens (den egentlige strategens eller tilltänkte 
ledarens) handlingsbegrepp, som de övriga gruppmedlemmarnas. I tre av 
grupperna har drivkraften ett proaktivt handlingsbegrepp och i den fjärde ett 
reaktivt anpassande. Den sistnämnda gruppen (VII) kännetecknas av att de 
strategiska aktörerna båda har reaktiva och väsentligen homogena handlings-
begrepp. Det råder en relativt hög grad av konsensus varför gruppens handlings-
repertoar endast är marginellt utökad i förhållande till var och en av de ingående 
individernas. 

I de fall där processens egentliga drivkraft eller tilltänkte ledare har ett 
proaktivt handlingsbegrepp kompletteras denne av personer med reaktivt 
anpassande handlingsbegrepp. Dessa grupper kännetecknas av heterogena SHB-
relationer som dock är av olika karaktär. I VI betecknas relationerna som heterogena 
och kompletterande – de strategiska handlingsbegreppen är möjliga att förena och 
konkurrerar inte nödvändigtvis med varandra. Det kan innebära att gruppens 
handlingsrepertoar utökas (positiv emergens) och också att gruppens medlemmar 
kan komplettera varandra i arbetet. Relationerna i ÖI karakteriseras däremot som 
heterogena och rivaliserande. Två av handlingsbegreppen, de reaktivt anpassande, är 
relativt lika, medan det tredje och proaktivt omorienterande uttrycker en annan 
strategisk riktning. Konsekvensen kan, men behöver inte, bli att 
handlingsrepertoaren reduceras i förhållande till de i gruppen ingående individernas 
(negativ emergens). Utfallet är beroende av vilka konsekvenser som konkurrensen 
mellan handlingsbegreppen har i det specifika fallet. I ÖI blockerar exempelvis de 
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två med reaktiva handlingsbegrepp den person som har ett proaktivt 
handlingsbegrepp, vilket innebär formeringsproblem.  
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Figur 17:2 Den kausala gruppens sammansättning och strategin 

 
I ÖII kvarstår de två aktörerna från ÖI som har reaktivt anpassande 

handlingsbegrepp medan aktören med ett proaktivt omorienterande SHB ersätts av 
en med ett proaktivt idédrivet SHB som är tämligen öppet och abstrakt, och 
inbegriper vad Fligstein (1997) kallar en omfattande världsbild. SHB-relationerna 
karakteriseras därför som heterogena och förenligt inramade, dvs. de reaktiva anpassande 
handlingsbegreppen kan ”innefattas” i det proaktivt idédrivna. Emergensens 
karaktär är öppen men kan innebära en något utökad handlingsrepertoar. 

När de strategiska handlingsbegreppen speglas i intenderad och realiserad 
strategi ger detta underlag för att bedöma aktörernas inflytande på strategin. I 
diskussionen av intenderad strategi använder vi ett par av de dimensioner, 
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frågornas vidd och omsättning, som Dutton och Duncan (1987) föreslår för att 
karakterisera de strategiska frågor som samtidigt finns på en ledningsgrupps 
agenda. Vi har kompletterat med en dimension som anger hur sammanhållna 
frågorna är. I VI handlar det om en tydlig entreprenöriell strategi. En persons 
handlingsbegrepp har ett starkt inflytande på både intenderad och realiserad 
strategi, men också en av de övriga står för några inslag. Omsättningen av frågor är 
låg och trots att en vid uppsättning frågor är aktuella kännetecknas agendan av att 
vara väl sammanhållen. Inriktningen på en självtillits- och mobiliseringsstrategi är i linje 
med strategens syntes som den uttrycks i dennes SHB. Också de aktiviteter av 
imageskapande natur som kännetecknar och bidrar till att färga och hålla samman 
strategin är helt i samklang med strategens handlingsbegrepp. 

Både den intenderade och den realiserade strategin i VII tycks vara förenliga 
med aktörernas strategiska reaktivt anpassande handlingsbegrepp. Påverkan från de 
krav som ställs på agendan av andra lokala intressenter leder till en hög 
frågeomsättning och till frågor som inte är särskilt väl sammanhållna. Frågevidden 
är också tämligen begränsad. Den realiserade strategin karakteriseras bäst som en 
adaptiv övervintringsstrategi. Den intenderade strategin i ÖI och VII har vissa likheter. 
Även i ÖI är frågornas omsättning hög och strategin inte sammanhållen. Det som 
skiljer är att frågevidden är betydligt större, och det går därför att finna delar i den 
intenderade strategin som är i linje med var och en av de strategiska aktörernas 
SHB. Den rivaliserande heterogenitet som karakteriserar SHB-relationerna har 
sannolikt bidragit till de formeringsproblem som gör processen ryckig. Nya 
riktningar väljs flera gånger och processen avbryts abrupt. Processen karakteriseras 
därför som intermittent agendasättande.  

Frågorna under ÖII har begränsad vidd, omsättningen är låg och de är 
tämligen väl sammanhållna. Den intenderade strategin i periodens inledning är av 
allt att döma formad i enlighet med de från tidigare period kvarstående aktörernas 
tänkesätt. Över tid tillkommer dock frågor, som är mer förenliga med den nye 
näringslivschefens SHB. Den realiserade strategin och sättet att genomföra den har 
vi karakteriserat som en logiskt inkrementell processkoordinerande strategi. Den är 
uppenbarligen formerad i enlighet med näringslivschefens SHB.  

Diskussionen ovan antyder några aspekter av varför en viss strategi är möjlig. 
De fall där en sammanhållen strategi formeras visar att åtminstone någon aktörs 
SHB har relativt stor överensstämmelse med den realiserade strategin. Relationen 
mellan SHB i en ledningsgrupp och den intenderade strategin visar större variation 
och är mindre tydlig. Kognitiv samstämmighet med avseende på SHB är inte en 
förutsättning, utan konsekvenserna av skilda SHB beror på i vilken utsträckning 
handlingsbegreppen konkurrerar med varandra och hur konkurrenssituationen 
inom en grupp hanteras.  
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Gruppens positioner i sociala system 
 
Aktörerna i ledningsgruppen är genom sina sociala roller och positioner förankrade 
i olika sociala system. En sådan inplacering förser dem med tillgång till de resurser 
som en viss struktur reglerar. De kan därigenom utvidga sitt handlingsutrymme 
genom att individuellt eller i grupp mobilisera olika strukturella regler och resurser. 
Resurserna är inte bara materiella utan kan också vara sådant som auktoritet 
baserad på aktörens kompetens, förmåga att leda, eller på fördelar i form av 
ideologiskt stöd (jfr Whittington, 1989). I vissa situationer kan en sådan förankring 
också leda till att gruppens handlingsutrymme minskar. Förankringen handlar i 
första hand om att de ingår i sociala system, men tidigare erfarenhet av ett visst 
system har också betydelse då en aktör får ökad förståelsen för hur det fungerar, 
men också personliga nätverk till andra aktörer i systemet. 

Aktörerna har främst positioner i kommunal politik och förvaltning och i 
företagande. Med tanke på uppgiftens karaktär är det inte överraskande att i första 
hand kommunala företrädare och företagare mobiliseras. Strategiska frågor som 
lyfts upp på en agenda tenderar att aktivera intressen och ge upphov till politiska 
processer eftersom de kan komma att påverka hur resurser allokeras (Dutton, 
Fahey & Narayanan, 1983). Kommunen har ett territoriellt ansvar och förväntas 
lösa problem i lokalsamhället och i samtliga fall ingår också ledande lokala politiker 
med nära relationer till den kommunala förvaltningen i den kausala gruppen. 
Under den studerade perioden blir dessutom kommunernas ansvar för den lokala 
näringsutvecklingen mer uttalad.  

Att utveckla det lokala företagandet är en central uppgift och 
ledningsgruppen är beroende av företagare för att kunna formera en strategi. I 
både Östskog och Västskog är erfarenhet av företagande en grund för vilka som 
inbjuds att delta i arbetets ledning. I Västskog är initiativtagaren själv företagare 
och en av de övriga tillfrågas delvis därför att han under hela sin karriär arbetat i 
ortens ledande storföretag. Den tredje personen rekryteras därför att han förväntas 
bidra till att ”öppna den kommunala kassakistan”. I Östskog är intressen redan 
från första stund grund för organiseringen och avgörande för vilka som tillåts 
delta. Det märks i hur stiftelsen byggs upp, styrelsen utses och i den kausala 
gruppens sammansättning. Här ingår under båda perioderna ett kommunalråd, en 
representant för företagarorganisationen och en näringslivschef. 

De fyra fallen uppvisar också skillnader i positionssammansättning som tycks 
ha med lokala förhållanden och strategisk inriktning att göra. I Östskog har 
förhandlingsekonomin traditionellt en viktigare roll än i Västskog och det påverkar 
organiseringen. I VI har gruppen en bred förankring i lokalsamhället (olika typer av 
företagande, ideella föreningar, uppfinnarorganisationer etc.), som är i linje med 
den strategiska självtillitsinriktningen med mobilisering av hela befolkningen. I VII 
har gruppen en betydligt snävare förankring. Båda aktörerna är anställda i den 
kommunala förvaltningen och verksamheten professionaliseras alltmer. Om ÖII 
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jämförs med ÖI så är gruppens sociala positioner i andra system relativt lika. 
Näringslivschefens positioner på nationell nivå och bakgrund talar dock för ökad 
bredd i nätverken.  

Uppgiftens karaktär, den strategiska inriktningen och lokal praxis är av 
betydelse för hur ledningsgrupperna sätts samman och för gruppmedlemmarnas 
förankring i andra sociala system. Detta inverkar på de regler som åberopas i 
arbetet och på möjligheterna att mobilisera de resurser som behövs i arbetet. 
 
Grupprocesser och strategi 
 
I föregående avsnitt visade vi att kausala grupper, trots heterogena 
handlingsbegrepp i vissa situationer är i stånd att formera en strategi men också att 
formeringsproblem kan uppstå. Homogena SHB och kognitiv samstämmighet med 
avseende på handlingsbegrepp är således inte en förutsättning för strategi-
formering. I detta avsnitt ger vi exempel på några grupprocesser som kan inverka 
på strategin. Vi börjar med en diskussion om rekryteringssätt och fortsätter med 
några aspekter av interaktionen inom ledningsgruppen. 
 
Rekrytering 
 
En central fråga när individers betydelse i strategiska formeringsprocesser ska 
förstås är vilka individer som ingår i den kausala gruppen och hur de rekryteras. 
Normann (1975) menar att en organisations dominerande idéer och 
maktförhållanden styr rekryteringen till en grupp. De processer som analyseras i 
denna studie beskrivs från en tidpunkt då ännu ingen organisation tillskapats, vilket 
i sig inte innebär att makt och dominerande idéer inte har betydelse. Genom 
rekrytering kan strategiska aktörer försäkra sig om att ’rätt personer’ deltar och 
därigenom verka för att bibehålla de dominerande idéerna och en viss strategi. 

Processerna i fallen initieras på olika sätt, vilket har konsekvenser både för 
vilka personer som deltar och för hur de rekryteras. I både Östskog och Västskog 
finns kontinuitet i personsammansättningen och några av aktörerna deltar under 
båda perioderna. Rekryteringen till ledningsgruppen skiljer sig en del mellan fallen. 
I VI kan den karakteriseras som informell och entreprenörsstyrd. Initiativtagaren till 
utvecklingsprojektet har stort inflytande på rekryteringen av övriga strategiska 
aktörer. Dennes idéer om hur lokal utveckling skall ske påverkar vem som 
rekryteras och de övriga rekryteras båda till de roller de sedan tar och 
vidareutvecklar. Deras tidigare och dåvarande sociala positioner har betydelse för 
att just de rekryteras, men dessutom uppfattas de som personer med engagemang i 
lokalsamhällets utveckling. När den ene senare utses till kommunalråd med ansvar 
för näringslivsfrågor sker detta på politisk väg. Den som tillsammans med 
kommunalrådet bildar ledningsgrupp i VII rekryteras formellt av kommunalrådet 
till rollen som näringslivskonsult under föregående period, men också här har 
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projektets initiativtagare ett visst inflytande. När denne under andra perioden blir 
ordförande i föreningen sker rekryteringen av andra, men hans position inom 
näringslivsorganisationen har då en viss betydelse. 

I Östskog representerar kommunalrådet majoritetspartiet och företagaren är 
ordförande i företagarorganisationen och representerar denna. När den första 
näringslivschefen rekryteras för att leda arbetet och implementera en strategi är 
personer som deltar i inledningsskedet, men som sedan lämnar utvecklingsarbetet, 
mest aktiva i rekryteringen. Deras syn på hur arbetet skall bedrivas liknar 
näringslivschefens. Att de försvinner påverkar sannolikt möjligheten att formera en 
strategi. Övriga strategiska aktörer har däremot en mer passiv roll vid 
rekryteringen. När näringslivschefen i ÖII rekryteras har de däremot ett avgörande 
inflytande.  

En grundläggande skillnad mellan fallen är att i Västskog rekryteras de 
strategiska aktörerna i första hand som kompetenta och intresserade 
samhällsmedborgare. I Östskog däremot sker organiseringen utifrån intressen, och 
personerna ingår i gruppen som representanter för sådana. Rekryteringen i VI 
präglas av projektets initiativtagare och den mobiliseringsstrategi som utvecklas 
och sker med tydlig hänvisning till olika roller i arbetet. I ÖI rekryteras 
näringslivschefen till att leda en liknande strategi, men av en grupp som sedan 
försvinner ur projektet. Övriga i den kausala gruppen har positioner i 
förhandlingsekonomin och har andra idéer om hur arbetet skall bedrivas, idéer 
som är för givet tagna i regionen. När de rekryterar under ÖII har den nye 
näringslivschefen deras förtroende vilket underlättar strategiformeringen. 

De strategiska idéerna påverkar hur och till vilka roller rekrytering sker varför 
de idéer som vägleder rekryteringen av en ledare bör vara sådana som övriga 
strategiska aktörer kan acceptera och ställa sig bakom.  
 
Ledningsgruppernas interaktion – en karakteristik 
 
I den tidigare framställningen har vi visat att fallen skiljer sig åt med avseende på 
sammansättningen av gruppen och handlingsbegrepp. Fortsättningsvis jämför vi 
fallen för att belysa hur interaktionen i den kausala gruppen inverkar på 
möjligheterna till gemensamt agerande. Först karakteriserar vi allmänt inter-
aktionen3 och därefter diskuterar vi de olika aspekter av interaktionen som 
Giddens (1984) lyfter fram; betydelseskapande, maktutövning och legitimering. 
Syftet är att belysa hur dessa kan bidra till att göra de strategier som växer fram 
förståeliga.  

Interaktionen i VI och ÖI präglas båda av heterogena SHB i lednings-
gruppen, men konsekvenserna blir olika. I VI karakteriseras interaktionen med 

                                                      
3 Under karakteristiken ligger dels relationerna mellan SHB, dels relationer mellan 
aktörerna som har sin grund i processernas initiering och organiseringens konstitution. 
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begreppen samarbete och icke-konkurrens. De skilda handlingsbegreppen kompletterar 
varandra men skulle ändå kunna leda till konkurrens inom gruppen. De övriga 
accepterar emellertid, i den situation som råder i lokalsamhället, den modell som en 
av dem står för som strategisk inriktning. Strategen har en social kapabilitet som 
motiverar samarbetet hos de övriga och förser dem med en modell som definierar 
de handlingar som är önskvärda och legitima. Internt talar de övriga om dennes 
övertygelsekraft och han har också kunskap om det lokala interaktionsfältet och 
dess olika intressenter (inklusive massmedia). Personerna i ledningsgruppen förstår 
varandras SHB och utnyttjar heterogeniteten för att stödja den strategiska 
processen. 
 

Analysdimension VI VII ÖI ÖII 
Karakteristik av 
kausala gruppens 
interaktion 

Samarbete och 
icke-konkurrens 

Samarbete under  
konsensus 

Icke-förtroende 
och konkurrens 

Förtroende och 
legitimitet 
 

 
Figur 17:3 Ledningsgruppernas interaktion – en karakteristik. 
 

I Östskog präglas interaktionen av den huvudmanna- och exekutivrelation 
som finns mellan aktörerna i ledningsgruppen. Positionen som näringslivschef 
tillskapas för att få någon som på heltid leder utvecklingsarbetet. Under ÖI 
karakteriseras interaktionen med begreppen icke-förtroende och konkurrens. Närings-
livschefen saknar, åtminstone delvis, kunskap om det lokala interaktionsfältet och 
intressen inom detta. Han uppfattar handlingsbegreppen hos de övriga i 
ledningsgruppen men förstår dem inte. De i sin tur intar en huvudmannaposition 
men har inte fullt förtroende för näringslivschefen. En orsak är att han inte har 
erfarenhet av hur den regionala och lokala förhandlingsekonomin fungerar. De har 
dessutom, enligt sina SHB, i grundläggande avseenden en syn på hur lokal 
näringsutveckling bäst åstadkoms som skiljer sig från den som uttrycks i 
näringslivschefens SHB och denne lyckas heller inte få gensvar för sin modell. 

I ÖII förändras interaktionen när en ny näringslivschef tillträder. De övriga i 
gruppen uppfattar honom som kapabel och hans SHB har egenskaper som gör att 
den konkurrens som präglade interaktionen under den tidigare perioden undviks. 
Interaktionens karaktär fångas med begreppen förtroende och legitimitet. Det 
förtroende som näringslivschefen har utvecklas över tid till legitimitet inom den 
kausala gruppen. Dennes sociala kapabilitet gör att de regler som dennes SHB 
anvisar för utveckling accepteras av de övriga, och att denne över tid agerar allt 
mer självständigt. I VII har sammansättningen förändrats och interaktionen 
karakteriseras som samarbete under konsensus. De strategiska aktörerna liknar 
varandra i sin syn på den strategiska inriktningen, detta torde underlätta 
samarbetet, men likheten i SHB-sammansättning begränsar samtidigt gruppens 
handlingsrepertoar. 
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Ovanstående diskussion antyder interaktionssituationens betydelse för 
konsekvenserna av SHB-sammansättningen. När SHB och individerna konkurrerar 
med varandra kan detta innebära formeringsproblem. Kännetecknas situationen av 
heterogena SHB och icke-konkurrens bidrar interaktionen till att strategin ändå kan 
möjliggöras och hållas samman. De begrepp som använts i karakteristiken av 
interaktionen, samarbete och förtroende, avspeglar skillnader i de former för den 
samverkan som växer fram vid organiseringen. I den ena processen leder 
mobiliseringen fram till en horisontell struktur i den kausala gruppen som bäst 
beskrivs med (äkta) samarbete. I den andra resulterar organiseringen i en vertikal 
struktur som karakteriserar arbetet och som bäst karakteriseras av det förtroende 
som huvudmannen ger eller inte ger exekutivet. 

 
Kommunikation och betydelseskapande 

 
Processerna skiljer sig åt med avseende på den kommunikationsform som 
dominerar inom de kausala grupperna vid byggandet och bevarandet av den 
strategiska agendan (se fig.17:4). I Västskogsfallen är kommunikationen över-
vägande muntlig och informell, internt inom gruppen men också gentemot det 
lokala interaktionsfältet. Tillsammans med övrigt symboliskt agerande bidrar 
kommunikationen till att bygga och bevara agendan framför allt under VI. De 
dokument som produceras är allmänna och kopplade till de tre organisationer som 
är nav för utvecklingsarbetet. Några egentliga sammanhållande dokument om 
strategins inriktning finns inte förrän mot slutet av VII när organisationen 
ifrågasätts och är hotad. Under VII växer antalet anställda och ett ökat inslag av 
formaliserade strategiska diskussioner inom arbetsorganisationen vid 
omorienteringen av den strategiska agendan blir då en konsekvens. 

 
Analysdimension VI VII ÖI ÖII 
Sammanhållande 
kommunikationsform 

Muntlig, informell Muntlig, informell Skriftlig, formell Skriftlig, informell 

 
Byggande och bevarande 
av agendan 

 
Symbolisk handling 
(historieberättande 
och gemensamma 
framträdanden) 

 
Strategiska 
diskussioner och 
arbetsplatsmöten, 
historieberättande 

 
Strategiska 
diskussioner. formella 
dokument och beslut, 
VD-brev 

 
Föredragningar, 
strategiska 
diskussioner och 
formella beslut, 
veckobrev 

 
Fig. 17:4 Kommunikation och betydelseskapande 
 

I Östskogsfallen, framförallt under ÖI, dominerar den skriftliga och formella 
kommunikationen. Formella strategiska diskussioner i näringslivsstiftelsen bygger 
den strategiska agendan och skriftliga dokument produceras för att finna finan-
siärer till projektet och att hålla samman strategin. Dokumenten kan betecknas som 
”önskelistor” som ger något till de intressen som deltar i arbetet och aktörerna 
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tenderar senare att komma ihåg endast ”sin del” av den strategiska inriktningen. 
Näringslivschefens skriftliga och formella VD-brev under perioden står för en 
viktig del av kommunikationen också inom den kausala gruppen. Även under ÖII 
är viktiga delar av kommunikationen skriftlig, t.ex. i relationen med 
näringslivsstiftelsen. De veckobrev som sänds till de övriga i den kausala gruppen 
(och kommunens kanslichef) är nu mer informella. Under övergångsfasen i ÖII, 
och i övrigt när situationen är oklar involveras en större grupp. Kommuni-
kationens intensitet ökar då, sannolikt beroende av ett behov av att förankra och 
legitimera arbetet hos centrala intressegrupper. Över tid ökar den muntliga kom-
munikationens betydelse i ÖII. 

Betydelseskapandet, att definiera mening och sammanhang, är en viktig 
aspekt inte minst i samband med omprövningar. Framför allt under VI används 
symboliskt agerande för att bygga och vidmakthålla den strategiska agendan. På en 
allmän nivå är aktörerna i VI överens om att göra något för att vända utvecklingen. 
De är också överens om att ett ökat småföretagande, gärna baserat på den indu-
striella traditionen och uppfinningar, är en del av en framtida strategi. Deras SHB 
skiljer sig emellertid väsentligen. Projektets drivkraft använder därför konsekvent, 
och helt enligt ”handboken” (som denne inte läst), symboliskt agerande för att 
bygga och ständigt påminna om den strategiska idén med dess värderingar och 
ideal. De historier som berättas av honom och de övriga, vid kontakter och 
gemensamma framträdanden, lyfter fram den djärve entreprenören och uppfinna-
ren som gör något för bygden som förebild. De illustrerar självtillitens betydelse 
och demonstrerar, genom historien om de räddade industrilokalerna, agentskapet 
som en möjlighet. Kärnan i historierna uttrycker tydligt strategens SHB och deras 
ständiga närvaro påminner om den strategiska riktningen. Historieberättandet är ett 
exempel på symbolisk handling för att skapa mening.  

De delade erfarenheterna och interaktionen inom gruppen innebär inte att 
kognitiv samstämmighet växer fram. Det gäller åtminstone inte med avseende på 
de strategiska handlingsbegreppen Däremot får de förståelse för varandras SHB 
och de övriga i gruppen ställer sig bakom strategens SHB, även om de inte delar 
hans modell. De väljer att utifrån sina egna SHB stödja och skydda strategen och 
den strategiska inriktningen. Semantiska regler i form av kryptiska etiketter bidrar 
till att hålla samman agerandet i VI. Bougon (1992) hävdar att individer i en grupp 
kan bindas samman genom ett fåtal viktiga etiketter som benämner en persons inre 
begrepp. Genom att de använder samma etiketter för begrepp med olika person-
liga innebörder underlättar detta för medlemmarna att agera enligt gruppens 
intentioner. I Västskog talar aktörerna om vikten av småföretag, men de avser inte 
samma sak. När strategen syftar på det lilla företaget som ger sin ägare sitt 
levebröd, så syftar de övriga snarare på det lilla företaget som ett embryo till något 
som kan växa till ett stort företag till gagn för lokalsamhället. 

De två som bildar den kausala gruppen i VII har stora likheter i sina reaktiva 
SHB och konsensus råder i detta avseende. Historierna berättas fortfarande, men 
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över tid med allt mindre intensitet. Tonvikten i de historier som nu berättas är en 
annan och förankrar utvecklingsprojektet i historien i stället för att påminna om 
strategins inriktning. Historierna handlar om de tidiga svenska industrialisternas 
vedermödor i början, men de lyckas ändå och blir betydelsefulla i samhället. De har 
en symbolisk betydelse och riktas förutom mot omgivningen, också mot den grupp 
människor som arbetar på utvecklingscentrumet. Genom historierna påminns de 
om att svårigheter är naturliga men kan övervinnas. Den strategiska agendan 
förändras, men nu med utgångspunkt från strategiska diskussioner och 
arbetsplatsmöten. Agerandet är snarare reaktivt utifrån omgivningens tryck. 
Kritiken från omgivningen tvingar fram en konkretisering av småföretagsbegreppet 
som nu ges ett tydligare innehåll (små företag med en marknad utanför 
lokalsamhället med möjlighet att växa). Möjligheten och behovet av att använda 
begreppet småföretag som kryptisk etikett är nu inte heller lika viktig.  

Symboliskt agerande och informell kommunikation framstår som viktigare 
Västskog än i Östskog. Det symboliska agerande som förekommer i Östskog riktas 
mot det lokala interaktionsfältet och har mindre betydelse för att hålla samman 
ledningsgruppen. Ett möjligt skäl kan vara att arbetet att bygga den strategiska 
agendan sker i den intressesammansatta stiftelsens styrelse och att arbetet där är 
mer formaliserat till underlag och formella beslut. Detta sätt att arbeta överförs 
under ÖI till den kausala gruppens interaktion. Framför allt skiljer sig situationen i 
VI från de övriga fallen. Orsaker kan vara projektets framväxande karaktär och 
självtillits- och mobiliseringsstrategi tillsammans med strategens SHB och person. 
En sådan strategi kräver mångas engagemang och motivation, något som 
underlättas genom symboliska handlingar och informell kommunikation. 
Symboliskt agerande och betydelseskapande får då också betydelse i den kausala 
gruppens interaktion. När arbetet efter hand knyts starkare till kommunen och 
projektets drivkraft lämnar tappar det symboliska agerandet i betydelse och också i 
Västskog formaliseras diskussionen något.  

Projektets inriktning, framväxt och organisering tycks således ha viss 
betydelse för betydelseskapandets roll i formeringsprocesserna. En intressant 
iakttagelse är att när historierna används i processerna tycks de vara i samklang 
med respektive persons SHB. 

 
Inflytande och maktbaser 
 
Även begreppet makt kan bidra till att förklara hur gemensamt strategiskt agerande 
är möjligt också inom grupper med varierande SHB. I detta avsnitt undersöker vi 
dels idén att starka kognitiva modeller kan ge innehavaren en maktbas, dels att 
olika positioner inom och utom den kausala gruppen ger medlemmarna olika 
förutsättningar för inflytande.  
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Analysdi-
mension 

VI VII ÖI ÖII 

Makt 
 

Strategen har ej 
formell auktoritet. 
Modellmakt och 
makt att bestämma 
agendan.  
 
 

Ledaren har 
formell 
auktoritet.  

Huvudmannen har formell 
auktoritet över näringslivs-
chefen. Formella positioner 
inom lokal politik och 
företagandet ger tillgång till 
auktorativa och allokativa 
resurser.  

Huvudmannen har direkt 
auktoritet men näringslivs-
chefen ges stort handlings-
utrymme. Position i det 
politiska systemet ger 
tillgång till allokativa 
resurser. 

 
Figur 17:5 Makt och strategi 
 

Bråten (1973, 1985) lyfter fram den makt som en stark modell innebär. Den 
som har en modell över ett visst område har ett övertag över dem som saknar en 
sådan. Begreppet modellmakt har släktskap med social kapabilitet, men betonar 
starkare den kognitiva dominans som en stark modell innebär. Starka modeller 
finns i båda fallen men den inverkan de har på strategiformering är helt olika. I VI 
har projektets drivkraft en stark modell (SHB) som genomsyrar såväl intenderad 
som realiserad strategi. Den är proaktiv, konkret och innehåller tydliga 
handlingslinjer. När egentliga alternativ saknas blir en sådan modell en auktoritativ 
resurs också när samarbetet i övrigt sker på jämställd bas. Inflytande baseras på 
person och förmåga att bestämma agendan och inte på formell auktoritet och 
position inom ledningsgruppen. Näringslivsgruppens ledare har formell auktoritet 
över den egentlige strategen som arbetar som konsult. Också i ÖI finns en i 
regionen stark modell. Den innehas dock inte av den som skall driva strategin, 
denne förstår den inte heller, utan av de övriga i den kausala gruppen.  

Den starka modellen i VI riktar in, ger vägledning och bidrar till att hålla 
samman det strategiska arbetet. I ÖI däremot fungerar den i stället blockerande 
och åtminstone en del av näringslivschefens initiativ försvåras. Situationen med 
avseende på samarbetet i ledningsgruppen är en möjlig orsak till de olika utfallen. 
Det ena fallet karakteriseras av icke-konkurrens och det andra av konkurrens inom 
gruppen. I den senare situationen har vem som innehar en modell betydelse för 
hur den kan användas för att sätta agendan. I ÖI talar, åtminstone i efterhand, 
tidsandan för näringslivschefens modell och också finansiärerna står bakom den. 
Modellen konfronteras emellertid med den starka modell som innehas av personer 
med positioner inom det politiska systemet och den lokala företagsamheten. 
Positionerna ger dem möjligheter till inflytande i processen som näringslivschefen 
saknar, och de har dessutom som huvudmannarepresentanter direkt auktoritet 
över honom. I en situation av icke-konkurrens är formell makt av mindre 
betydelse, men den latenta makten i en formell ledarposition finns där alltid som en 
möjlighet. När kontraktet för drivkraften bakom projektet i Västskog inte förnyas 
kan detta exempelvis vara ett uttryck för maktutövande. 
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Trots att finansiärerna av projektet i ÖI ville pröva en liknande modell för 
arbetet som i VI sker detta inte. Den andra modellens styrka i regionen visas av att 
vid omstarten så anlitar näringslivsstiftelsens ordförande, med pengar från sitt 
företag, en konsult som utformar ett program som har liknande utgångspunkter. 
Programmet tas senare i kommunfullmäktige med tämligen små justeringar. När 
den nye näringslivschefen tillträder får denne ett relativt stort handlingsutrymme 
och ett stort inflytande på agendan i kraft av det förtroende och den legitimitet 
som han har. Den tillgång till allokativa resurser som kommunalrådspositionen ger 
används då för att stötta utvecklingsarbetet. 

Situationen i VII präglas av att kommunalrådet också är formell chef för den 
andre personen i ledningsgruppen, som i sin tur är föreningens ordförande under 
en del av perioden. De strategiska handlingsbegreppen är likartade men i 
situationer med skilda uppfattningar kan relationen över- och underordnad vara av 
betydelse. Trots den personella kopplingen mellan näringslivsgruppen och 
föreningen avtar föreningens betydelse och därmed också betydelsen av positionen 
som dess ordförande. 

Erfarenheterna ovan visar att möjligheterna till strategiformering och 
innehållet i en strategi avgörs i interaktionen mellan strategiska aktörers SHB och 
deras relativa makt (jfr Walsh & Fahey, 1986). Starka modeller kan ge inflytande i 
sig i en situation av icke-konkurrens, men vid konkurrens inom ledningsgruppen 
har det också betydelse vem som innehar den starka modellen. Även om en 
situation präglas av icke-konkurrens finns makten alltid närvarande som en 
möjlighet att utnyttja vid meningsskiljaktigheter. 
 
Legitimitetens betydelse 
 
Genom att åberopa normer och regler legitimeras egna handlingar, idéer och krav 
och delegitimeras andras. Legitimitetsbegreppet kan därför bidra till förståelsen för 
interaktionen i den kausala gruppen och hur en viss strategi är möjlig. En ledares 
frihet att driva en viss strategisk inriktning, hänger till en del samman med dennes 
legitimitet inom (och utom) den grupp som denne är beroende av. Legitimitet kan 
således ses som en resurs i det strategiska arbetet. Saknas legitimiteten finns små 
möjligheter att etablera och förändra den ordning som ger regler för handlingar 
(Karlsson, 1991). Vad som är legitimt eller inte har sin grund i de strategiska 
aktörernas erfarenheter och de regler som åberopas i utvecklingsarbetet. 
Symboliskt agerande, språk, trosföreställningar och myter, dvs. en del av aspekter 
som behandlats tidigare, är några nyckelbegrepp vid legitimering (jfr Pettigrew, 
1985). 

När vi jämför de kausala grupperna inom VI och ÖI respektive ÖI och ÖII 
framstår betydelsen av att såväl den tilltänkte strategen som strategin har legitimitet 
inom den kausala gruppen. I VI har initiativtagaren och dennes modell legitimitet 
hos de övriga redan från starten av projektet. Föreningens stadgars första paragraf 
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är i sig en provkarta på regler för hur lokalsamhällets medborgare skall agera för att 
bidra till lokalsamhällets utveckling. Genom att acceptera modellen bidrar de 
övriga till arbetets legitimitet. Legitimiteten internt (och externt) underhålls genom 
gemensamma framträdanden, semantiska regler, historieberättande (myter) etc. I 
ÖI har inte näringslivschefen legitimitet inom ledningsgruppen. De övriga har båda 
funnits där i en miljö där den förhandlingsekonomiska modellen tas för given och 
där dess regler åberopas som en självklarhet i arbetet. Näringslivschefen bristande 
erfarenhet av förhandlingsekonomin minskar dennes legitimitet i den kausala 
gruppen. Hans modell uppfattas inte som legitim av de övriga och i det fortsatta 
arbetet lyckas han inte legitimera sin modell genom mekanismer som kan förändra 
maktförhållanden. Han misslyckas exempelvis med att få gehör för sin marknads-
föringsplan som syftar till att mobilisera lokalbefolkningen  

I ÖII betraktas den nye näringslivschefen vid rekryteringen som kunnig och 
kapabel. Det förtroende som denne åtnjuter i ledningsgruppen och hans erfarenhet 
av förhandlingsekonomin ger honom som person (och hans modell) legitimitet 
från första stund. När denne senare får uppmärksamhet i omgivningen och lyckas 
sätta Östskog på kartan förstärks förtroendet för honom, samtidigt som han 
genom sin information till övriga i gruppen ger sina handlingar legitimitet. Han 
driver en strategi som tar hänsyn till övrigas intressen och önskemål samtidigt som 
han agerar utifrån sitt eget SHB. 

Legitimitetens betydelse som resurs i arbetet framgår av ovanstående 
erfarenheter, som också visar svårigheten att åstadkomma egentliga resultat när den 
tilltänkte ledaren saknar legitimitet i ledningsgruppen.  
 
Rollutformning, gruppstruktur och strategi 

 
När ett antal individer inom en grupp interagerar med varandra utvecklas en 
struktur och en viss rollsammansättning. Grundfrågan i detta avsnitt är vilka roller 
som utvecklas, och vilka konsekvenser rollsammansättningen har för 
möjligheterna att transformera handlingarna till en strategi. En tes i den fortsatta 
diskussionen är att konsistens mellan roll och en persons strategiska 
handlingsbegrepp, dvs. en individs identifikation med sin roll, kan stärka kraften i 
handlandet och därmed i agentskapet. En annan är att det i en ledningsgrupp vid 
strategiformering utformas roller som på olika sätt kan bidra till att en strategi 
formeras. Stöd till den som driver en strategisk idé krävs vanligen från gruppen 
och vilka förutsättningar som är nödvändiga för detta är en fråga i det följande. 

Som framgått skiljer sig sammansättningen av de strategiska aktörernas 
handlingsbegrepp i fallen. I detta avsnitt söker vi därför mekanismer med 
avseende på rollutformningen i en kausal grupp som kan bidra till att förklara 
gemensam handling. Endast i VII är gruppens SHB homogena. I övriga fall är de 
mer heterogena, men heterogeniteten har olika konsekvenser för möjligheterna att 
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realisera en strategi. Den rollsammansättning som utvecklas kan bidra till att 
förklara hur strategin är möjlig. Den heterogena, men inte rivaliserade, SHB-
sammansättningen i VI innebär förutsättningar för roller i strategiformeringen 
som kompletterar varandra. Strategens starka ställning i gruppen, som 
initiativtagare till och drivkraft i ett lokalt mobiliseringsprojekt, och dennes sociala 
kapabilitet gör att hans position i gruppen som strateg och drivkraft inte 
ifrågasätts. Strategens SHB genomsyras också av agentskapet som möjlighet. 
Informellt rekryteras de övriga redan från första stund för att fylla de roller som 
de sedan vidareutvecklar med utgångspunkt från sina SHB.  
 

Analysdimension VI VII ÖI ÖII 
Rollutformning och 
arbetssätt 
 

Kompletterande 
och i enlighet med 
SHB. Informellt. 
Formar själva 

Färre personer 
som ska fylla 
rollerna. Proaktiv 
strateg saknas. 

Oklara roller. Delvis i 
enlighet med SHB. Två 
blockerar den tredje 

Näringslivschefen 
nod i viktiga 
nätverk och 
drivande. 

 
Figur 17:6 Rollutformning, SHB och strategier. 
 
De ställer sig bakom idéerna och stödjer strategen och balanserar dennes kreativa 
personlighet i roller som legitimerar, skyddar och stöttar med resurser. 
Kommunalrådet hanterar den kommunala organisationen och är den som formellt 
ansvarar för kommunens näringspolitiska inslag. Föreningens ordförande 
legitimerar och informerar om projektet utåt och balanserar och jämkar det 
interna arbetet. De roller som utvecklas kompletterar varandra och rollerna som 
strateg/entreprenör/drivkraft; byråkrat/politiker/”muddlare” och legitimerare/ 
statsman är tydliga och framstår som betydelsefulla. Rollerna utvecklas i samklang 
med innehavarnas SHB i en situation av icke-konkurrens inom gruppen. Strategen 
har ett proaktivt idédrivet SHB och de med kompletterande roller reaktivt 
omorienterande respektive anpassande. Strategiformeringen ansågs allmänt under 
denna period framgångsrik och som ett mönster för andra. Sammantaget är den 
kausala gruppen under denna period stark. 

Situationen i ÖI liknar föregående situation med heterogena SHB. 
Konsekvenserna blir dock andra och arbetet präglas av konkurrens mellan 
näringslivschefen och övriga. Näringslivschefen rekryteras som tjänsteman och 
förväntas implementera en diffus och vid strategi. Rollerna i gruppen är oklara, 
näringslivschefen ges rollen som exekutiv och övriga i ledningsgruppen 
representerar huvudmannen – den intressesammansatta stiftelsen. Näringslivs-
chefens SHB har en proaktivt omorienterande inriktning med tonvikt på 
marknadsorientering. Denne får inte det stöd han vill ha och behöver, utan de 
övriga utnyttjar sina starka positioner i den lokala förhandlingsekonomin för att 
blockera åtminstone en del av hans initiativ. De övrigas SHB (båda reaktivt 
anpassande och relativt likartade) uttrycker den i samhället starka 
förhandlingsekonomiska modellen och de utvecklar båda roller konsistenta med 
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respektive handlingsbegrepp. Kommunalrådet har ett politiskt ansvar för 
kommunen och agerar utifrån detta, han är och tillåter sig vara politikern som kan 
bidra genom att allmänt stödja och att arbeta med infrastrukturella frågor. 
Stiftelsens ordförande känner ett ansvar för lokalsamhällets utveckling som han 
förknippar med bättre villkor för träindustrin – där han själv är verksam som 
företagare. Aktörssammansättningen och brister i den inflyttade näringslivs-
chefens sociala kapabilitet gör att gruppen i väsentliga avseenden inte fungerar 
som en sammanhållen kausal grupp och att dennes ansträngningar, att vara den 
strateg han förväntar sig vara, blockeras. Någon sammanhållen strategi utvecklas 
aldrig och arbetet avstannar tillfälligt.  

Även i ÖII kännetecknas situationen av heterogena SHB och också under 
denna period står två perspektiv mot varandra – en ny näringslivschef rekryteras 
som tillsammans med kommunalrådet och företagaren utgör ledningsgrupp. 
Under denna period realiseras emellertid en strategi i projektet. Näringslivschefens 
SHB innehåller föreställningen om agentskapet som en möjlighet och är 
konsistent med den roll som agent och utvecklingsprojektets nav, drivkraft och 
koordinator av viktiga nätverk som denne utvecklar i projektet. Övriga accepterar 
rollen, informerar och stödjer i det konkreta arbetet. Den nye näringslivschefen 
ges relativt fria händer och han efterfrågar inte heller direkt aktivitet från de 
övriga. Han har deras förtroende, personlig erfarenhet av förhandlingsekonomins 
och kommunorganisationens sätt att fungera, och stor social kapabilitet. Dennes 
SHB är också tillräckligt öppet för att integrera övrigas SHB. Projektetet tilldrar 
sig stort intresse som ett framgångsrikt exempel under denna period. 

Situationen i VII skiljer sig från de övriga genom att ledningsgruppen präglas 
av homogenitet och konsensus med reaktivt anpassande SHB. De två i 
ledningsgruppen deltog i utvecklingsarbetet också under föregående period, men 
situationen är nu i viktiga avseenden förändrad. Såväl entreprenörens drivkraft 
som statsmannens legitimerande kraft försvinner och dessa roller skall nu också 
fyllas av de två i den kausala gruppen. Relationen dem emellan karakteriseras dels 
av relationen chef – anställd, dels relationen chef för Näringslivsgruppen och 
föreningens ordförande. Den arbetsfördelning som tidigare utvecklats inom 
organisationen formaliseras och vidareutvecklas under perioden. De två i 
ledningsgruppen kan inte med sina SHB fylla de nya roller som de också förväntas 
fylla. Att två personer försvunnit innebär också förlust av resurser från de sociala 
system där de var förankrade. Sammantaget är ledningsgruppen både mer 
begränsad och mindre stark än under tidigare period. Strategin karakteriseras 
också av reaktivitet och ständiga anpassningar till nya förhållanden och 
omständigheter som bestäms av andra. Diskussionen visar tydligt vad som händer 
när personer lämnar eller tillkommer i den kausala gruppen. Förutsättningarna för 
emergens förändras med strukturen och aktörerna tvingas fylla roller som de inte 
riktigt identifierar sig med. I det andra fallet däremot tillkommer en aktör med ett 
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proaktivt idédrivet handlingsbegrepp som, i motsats till sin företrädare, tillåts 
agera enligt sitt SHB och att vara den agent som han förväntar sig vara. 

Diskussionen antyder några viktiga aspekter vid strategiformeringen. 
Egenskaper som social kapabilitet och ett SHB som inbegriper agentskapet som 
en möjlighet, är viktiga resurser som förknippas med en strateg. Konsistens 
mellan roll och SHB kan stärka kraften i handlandet, varför åtminstone ett 
proaktivt handlingsbegrepp är önskvärt i en strategisk ledningsgrupp. Ett 
proaktivt SHB är således en, men inte tillräcklig, förutsättning för att ledaren med 
kraft skall kunna leda en strategi. Heterogena SHB kan leda till helt skilda 
konsekvenser beroende på situationen inom gruppen och den rollsammansättning 
som utvecklas. En gruppstruktur med kompletterande roller där rollinnehavarnas 
SHB också är konsistenta med förväntningarna på rollen utvecklar emergens och 
stärker gruppen. Vid konkurrens inom gruppen kan styrkan i motsatta SHB ge 
rakt motsatt effekt och roller utvecklas som i stället blockerar handlings-
möjligheterna.  
 
Processernas dynamik och inbäddning 
 
De två processerna utvecklas ur delvis skilda situationer. I båda kommunerna har 
socialdemokraterna stabil politisk majoritet och skogsbaserade näringar är viktiga. 
Västskog har en stor industrisektor som domineras av stora företag och är via 
koncernlogiken utsatt för starkt omvandlingstryck och känsligt för konjunktur-
svängningar. Östskog däremot har en liten industrisektor som domineras av små 
företag inom träindustrin och en relativt stor offentlig sektor. Samhället har ett mer 
perifert läge, en förhandlingsekonomi som lokalt är mer institutionaliserad än i 
Västskog och en mer gynnsam inplacering i stödsystemen. Krisen i Västskog är 
tydlig, medan förloppet i Östskog är mer smygande. I båda fallen manifesterar 
omvandlingstrycket sig i nedläggningar och minskande sysselsättning. De skilda si-
tuationerna ger bakgrunder till processerna som har konsekvenser för den fortsatta 
utvecklingen. 

Kritiska händelser som påverkar aktivitetsinriktning och processförlopp kan 
ge idéer om vilka krafter som är av betydelse och om hur relationerna till det lokala 
interaktionsfältet och övrig inbäddning påverkar processerna. När faser och 
förlopp i de två processerna jämförs framträder intressanta skillnader (jfr fig.15:10 
och 16:8). I tidiga faser tycks processen i Västskog förlöpa i enlighet med de 
strategiska aktörernas strategiska val och handlingar. Därefter följer ett skeende där 
de kritiska händelserna är en konsekvens av andra aktörers agerande. Växande 
kritik, utvärdering och slutligen nedläggning av organisationen indikerar 
legitimitetsproblem. En möjlig tolkning är att de strategiska aktörerna inte har 
förmått att relatera till och anpassa verksamheten till inflytelserika aktörer i det 
lokala interaktionsfältet. 
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Förloppet i Östskog är ett annat, där påverkar inte aktörer i det lokala 
interaktionsfältet utanför den kausala gruppen processen på samma sätt. Däremot 
rör ett par kritiska händelser den vidare institutionella inbäddningen, nämligen 
relationerna till de externa finansiärerna respektive till aktörer av betydelse för den 
lokala träindustrins råvaruförsörjning. Den förstnämnda händelsen innebär att 
processen stoppas upp och att flera aktörer lämnar arbetet, men frånsett några 
kritiska tidningsartiklar tycks den inte få några större konsekvenser i det lokala 
interaktionsfältet.  

Det är uppenbart att relationerna till andra aktörer i interaktionsfälten skiljer 
sig. Relationernas karaktär har delvis sin grund i hur projekten initieras och 
konstitueras, men torde också sammanhänga med skillnader i de lokala interak-
tionsfältens egenskaper. Formeringsprocesserna är, i varierande utsträckning och 
på skilda sätt, relaterade till olika sektorer (se fig. 10:1 och 12:2) och dessa 
relationer får konsekvenser för processerna och deras utfall. Några huvudteman i 
den fortsatta diskussionen rör relationerna främst till det lokala interaktionsfältet 
men också till den vidare inbäddningen. Ett första tema rör vilka samhällssektorer 
som involveras, ett andra hur de strategiska aktörerna mobiliserar olika strukturella 
egenskaper för att få med sig andra aktörer inom skilda sektorer medan ett tredje 
avser de inflytanden som förmedlas via andra aktörers strategiska agerande och 
som kan fungera som antingen med- eller motkrafter för de strategiska aktörerna. 
 
Initiering och inledande aktivitetsinriktning 
 
I Västskog (fig.17:7) växer projektet fram ur en händelse (rivningsbeslutet) och ett 
enskilt initiativ. Utifrån initiativet utvecklas en rad aktiviteter och händelser som 
resulterar i en ideell förening och en stiftelse. Processen initieras i den frivilliga 
sektorn och alla (medborgare, företagare, politiker) förväntas delta. Den konsti-
tuerande principen för arbetet beskrivs bäst som territoriell integration och lokal 
identitet. Solidaritet och lokal ideologi är viktiga regler som åberopas och socialt 
kapital är resurser som mobiliseras under den inledande fasen. 

Initiativet i Östskog har en annan bakgrund och en annan konstituerande 
princip. Här utvecklas det ur det lokala företagarintressets krav på ökat kommunalt 
engagemang i näringslivsfrågor. Redan vid försöket med en konsultledd lokal 
mobilisering samarbetar den privata (lokal företagsamhet) och den offentliga 
sektorn (kommunen). Denna organisatoriska ram manifesteras i den formellt 
fristående stiftelse som tidigt bildas, och där de båda sektorerna arbetar 
tillsammans enligt de förhandlingsekonomiska spelregler, som är för givet tagna i 
denna region och kongruent med de strategiska aktörernas SHB. Den 
konstituerande principen beskrivs bäst som intresseorganisering och ömsesidigt utbyte. De 
regler som åberopas är föreställningen om gemensamma intressen och ömsesidigt 
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ansvar för att utveckla näringslivet. Kommunala medel finansierar arbetet i 
inledningsskedet. 
 
Analysdimension Västskog Östskog 
Initiering och initialvillkor 
 

Kris, entreprenöriellt initiativ, (enskilda 
individer) 

Långsam tillbakagång,    
kommunstyrelsebeslut, krav på 
kommunalt engagemang i 
näringsfrågor 

Konstituerande princip Territoriell integration och lokal 
identitet.  

Intresseorganisering och 
ömsesidigt utbyte 

Dominerande sociala system/sektor 
• Vem får (förväntas) delta? 
• Vilka centrala regler och 

resurser mobiliseras?  

Frivillig sektor 
Alla (medborgare, företagare, politiker).  
Solidaritet, lokal ideologi, socialt kapital 

Offentlig och privat sektor 
Politiker, företagare, 
(tjänstemän) 
Förhandlingsekonomiska 
spelregler, kommunala medel 

Inledande aktivitetsinriktning Lokal mobilisering Lokal mobilisering 
Organisationsuppbyggnad Ideell förening, stiftelse (VUC) Stiftelse 

 
Figur 17:7 Initiering och inledande aktivitetsinriktning. 
 

Båda processernas inledande aktivitetsinriktning har lokal mobilisering som 
syfte, men skillnaderna är stora. I Västskog sker mobiliseringen underifrån, med 
bas i föreningen och med aktiviteter (symboliska handlingar med målet att stärka 
lokalsamhället) som färgar strategin under de första faserna. Arbetet mobiliserar 
socialt kapital och försöker att lokalt skapa nya värderingar, men också att förankra 
det i den lokala politiken. Krisen visar sårbarheten i näringssammansättningen och 
demonstrerar behovet av självtillit och förnyelse. Initiativtagarens SHB, med lokal 
mobilisering som centralt inslag, stöder arbetet under de första faserna, men 
intensiteten i mobiliseringen avtar över tid. I Östskog sker mobiliseringen uppifrån 
genom en konsult som i huvudsak via information och marknadsföring försöker 
mobilisera befolkningen. Försöket blir kortvarigt och lämnar inga egentliga avtryck. 
Två av de strategiska aktörerna är med från början, men ingen av dem har ett SHB 
som antyder lokal mobilisering som ett möjligt handlingsalternativ.  
 
Sektorsförskjutningar och andra förändringar 
 
Under processen sker förskjutningar inom och mellan olika sektorer med avseende 
på var aktiviteterna sker, från vilka sektorer resurser mobiliseras och vilka sektorer 
och företagssegment4 som är målet för arbetet. I Västskog utvecklas processen ur 
den frivilliga sektorn och via ett gradvist ökat kommunalt engagemang, leder den 
till professionalisering och en näringslivsfunktion inordnad i den kommunala 
förvaltningen. Denna läggs senare ner efter kritik, bland annat från det befintliga 
företagandet.  

                                                      
4 Begreppet företagssegment avser nytt resp. redan befintligt företagande i lokalsamhället. 
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När organiseringen fullbordas i Västskog och kommunen efter hand knyts 
närmare utvecklingsarbetet agerar den frivilliga och offentliga sektorn i ett 
samarbete som symboliseras av gemensamma lokaler. Organisationerna tar över 
uppgifter som föreningen tidigare ombesörjt och arbetet professionaliseras. 
Aktiviteter för att stödja potentiellt företagande5, tillsammans med aktiviteter för 
att påverka andan i lokalsamhället dominerar en strategi som i huvudsak härrör 
från en av de strategiska aktörerna med ett SHB som stöder aktivitetsinriktningen. 
När denne slutar och föreningen får finansierings- och successionsproblem 
eroderas självtillits- och mobiliseringsstrategin, och när lågkonjunkturen slår till 
och koncernlogiken blir synlig, samtidigt som budgeten dras ned, omprövas 
strategin och aktiviteterna blir mer reaktiva till sin karaktär.  
 

Analysdimensioner Västskog Östskog 
Sektorsförändring Från frivillig, via frivillig och offentlig sektor i 

samarbete, till offentlig 
Privat och offentlig sektor i lokal 
förhandlingsekonomi 

Strategins förändring Från självtillit och mobilisering till adaptiv 
övervintring 

Från intermittent agendasättande 
till logiskt inkrementell 
processkoordinerande 

Vem driver? Organisation och 
sektor 

Från ideell förening till kommunen Från stiftelsen till näringslivsc-
hefen 

Varifrån mobiliseras 
resurser? 

Från socialt kapital (frivillig sektor), via 
socialt kapital och kommun i förening, till 
kommun och stödsystem 

Kommun och stödsystem 

Mot vilka sektorer och 
grupper riktas aktiviteterna? 

Från frivillig sektor och potentiellt 
företagande, via potentiellt företagande, till 
potentiellt och befintligt företagande 

Befintligt och potentiellt 
företagande 

Vilka nätverk mobiliseras? Från sammanbindande, via samman-
bindande och överbryggande, till 
överbryggande 

Från överbryggande till över-
bryggande och nätverk av lokala 
eliter 

Vilka legitimerings-
handlingar? 
 

Från ideologikonstruktion och konformistisk 
förklaring till anpassning och information 

Från information till reciproka 
handlingar (ömsesidigt utbyte) 

Företagarintressets 
mobilisering 

Från medborgare till aktivering av intresse 
(befintliga företagare) 

Företagarintresse inordnat i 
näringslivsstiftelsen 

 
Figur 17:8 Förändringar i sektorer, delprocesser och aktiviteter 
 

Tyngdpunkten i arbetet ligger nu hos den kommunala näringsorganisationen, 
medan föreningens aktiviteter visserligen har samma etiketter, men saknar kraft i 
utvecklingsarbetet. Den adaptiva övervintringsstrategi, med inriktning på kund-
styrd verksamhet, legitimeringsaktiviteter och samverkansförsök som utvecklas, är 
kongruent och samspelar helt med de nu strategiska aktörernas SHB. När 
näringsorganisationen utvärderas visar sig latenta politiska motsättningar och kon-

                                                      
5 Med potentiellt företagande avses uppfinnare, nyetablerare, lokaliseringar och kundstyrt 
arbete vid rekonstruktioner 
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kurrens om inflytandet över utvecklingsresurserna. Organisationen ersätts av en ny 
som anses vara mera tidsenlig och där befintligt företagande får större inflytande. 

I Östskog sker samarbetet mellan sektorerna inom stiftelsen och baseras från 
början på intresserepresentation. Förändringarna sker inom denna organisatoriska 
ram och rör relationen stiftelse (huvudman) och näringslivschef (exekutiv), och hur 
den senare söker stöd i olika sektorer vid sidan av stiftelsen. När konsultens lokala 
mobilisering avbryts, stiftelsen bildats och en näringslivschef rekryterats utvecklas 
den strategiska agendan. De egentliga näringsutvecklande aktiviteterna är det 
kundstyrda arbetet och aktiviteter för att stimulera samarbete. Många av de övriga 
som planeras kommer aldrig igång eller är tillfälliga symbolhandlingar. 
Näringslivschefens SHB tillåts inte få genomslag i strategin och när denne saknar 
stöd hos stiftelsen vänder han sig direkt till den frivilliga och privata sektorn. 
Arbetet normaliseras aldrig och när finansiärerna avbryter samarbetet, 
näringslivschefen slutar och ansträngningarna att finna andra finansiärer misslyckas 
så avstannar det för en tid. Strategin karakteriseras därför som intermittent 
agendasättande. 

I den omprövning som sker är finansieringen en nyckelfråga och den 
förhandlingslösning som utnyttjar nya möjligheter till lokalt anpassad användning 
av arbetsmarknadspolitiska medel säkrar arbetet framåt. En ny näringslivschef 
rekryteras och genom en nätverksorganisering med honom som central nod 
utvidgas relationerna till både privat och offentlig sektor ytterligare. Den strategiska 
agendans tidigare inriktning på det befintliga näringslivet vidgas när den senare 
kompletteras med aktiviteter mot internationella storföretag. Näringslivschefen, 
med ett proaktivt idédrivet SHB, blir snabbt en alltmer drivande kraft och får stor 
frihet att driva den logiskt inkrementella strategi som utvecklas. Arbetet övergår i 
en förvaltande fas när denne under en tid till största delen ersätts av en vikarie som 
senare efterträder honom som näringslivschef. 

Processerna tenderar över tid att bli mera lika och i takt med professio-
naliseringen utvecklar sig en förhandlingsekonomisk lösning med kommun och 
företagarintressen som samverkar med i huvudsak offentlig finansiering. Lokal 
mobilisering och den privata sektorns betydelse kan vara stor i initialskedet men 
erfarenheterna från Västskog antyder svårigheterna att bevara dess kraft.  
 
Delprocesser och aktiviteter 
 
Mobilisering av resurser och stödsystem 
I processerna finns exempel både på hur den strategiska inriktningen inverkar på 
kontaktmönster och resursmobilisering och på att stöd med en viss inriktning 
påverkar det strategiska arbetet. I processen i Västskog mobiliseras det sociala 
kapitalet till en början, men efter hand ökar betydelsen av kommunala resurser och 
kopplingar till andra resurser och stödsystem. Samarbetet med STU och liknande  
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organisationer är helt i linje med den strategiska inriktningen och initiativtagarens 
SHB och erfarenheter. Under senare faser i processen tar ambitionen att bevara 
organisationen och säkra resurser över hand och arbetet drivs i en riktning som 
inte stämmer med de uttalade strategiska avsikterna. I Östskog har det sociala 
kapitalet underordnad betydelse och under stiftelsens första period söker aktörerna 
medel för en inriktning som inte stämmer överens med de strategiska aktörernas 
SHB. När inriktningen senare inte följs slår det tillbaka på organisationen och 
finansiärerna lämnar projektet. Under senare faser finns möjlighet att använda 
resurserna friare och därmed bättre möjligheter att åstadkomma en sammanhållen 
strategi. 

I huvudsak finansieras verksamheten med kommunala och statliga medel, 
men även andra källor används till en del, särskilt i tidiga faser. Kommunerna 
finansierar främst grundorganisationen och lokalkostnader, medan statliga medel är 
betydelsefulla vid finansiering av projekt som knyts till näringsorganisationerna och 
i konkurrensen om etableringar. De används också för att stödja nyföretagande 
och expansion i befintliga företag. Östskogs inplacering i stödsystemet underlättar i 
konkurrensen om lokaliseringar även om andra förhållanden också har betydelse.  

Om ovanstående polariseras kan antingen strategins krav styra resursmobi-
liseringen och eller de tillgängliga resurserna strategin, dvs. strategistyrd respektive 
organisationsstyrd resursanskaffning. I mindre polariserad form förefaller strategin 
styra resursmobiliseringen eller, i varje fall vara överensstämmande med den, i de 
första faserna i Västskog och under senare faser i Östskog tillåter de resurser som 
mobiliseras relativt stor frihet i strategin. De är också under dessa perioder som 
strategierna i efterhand framstår som framgångsrika. Under övriga delar av 
processerna tenderar finansieringen att inverka begränsande på strategin (Västskog) 
eller leda till en utfästelse om en strategi som sedan inte följs (Östskog) med 
negativa konsekvenser för arbetet. 
 
Nätverk och legitimeringsaktiviteter 
Vilka grupper i samhället som aktiviteterna riktas mot inverkar på hur nätverken 
mobiliseras och handlingarna legitimeras. En stor skillnad mellan processerna är 
den vikt som den frivilliga sektorn har i arbetet. I Västskog är syftet att både 
påverka anda och att förbättra företagandets infrastruktur. Lokal mobilisering 
förutsätter utnyttjande av territoriella (sammanbindande) nätverk och att 
engagemang och aktivitet i den frivilliga sektorn skapas. De territoriella nätverken 
är centrala i arbetet och de kompletteras över tid med ökat inslag av funktionella 
(överbryggande) nätverk. De senare dominerar helt under processens senare faser 
och ökar i betydelse när arbetet professionaliseras och statliga stödsystem blir 
viktigare. De territoriella nätverken tycks inte ha samma betydelse i Östskog trots 
den etikettsmässiga likheten i inledande aktiviteter. Aktiviteterna riktas här i 
huvudsak mot den privata sektorn (befintligt och potentiellt företagande). De 
överbryggande nätverken dominerar och när senare under processen lokala eliter 
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mobiliseras i en nätverksorganisering skapar detta i första hand överbryggande 
nätverk till funktionella system. 

En förklaring till skillnaderna finns troligen i grunden till den lokala 
mobiliseringen. I den ena processen härrör initiativet ur den frivilliga sektorn och 
drivs av en aktör i enlighet med dennes SHB. I den andra är den en del av en 
anlitad konsults verktygslåda och en del av det mode som börjar utvecklas. Ingen 
av de redan då signifikanta aktörerna har SHB som egentligen stöder en sådan 
inriktning. En annan förklaring kan vara att den lokala förhandlingsekonomin här 
är mer institutionaliserad. Stödsystem snarare än självtillit är det lokala sättet att 
göra saker och den lokala mobiliseringen har därför mindre kraft.  

En mellansektoriell organisering karakteriseras vanligen av att det inte finns 
någon tydlig existensgrund för arbetet, vilket gör ständig legitimering nödvändig. 
Utvecklingsarbetet måste legitimeras i samhället och också mot olika sektorer och 
intressegrupper. Det uttalade syftet i Västskog är att ändra andan och symboliska 
handlingar för att påverka ideologin är därför ett dominerande inslag, i den andra 
processen mobiliseras den frivilliga sektorn mer kortvarigt och ideologi-
konstruerande aktiviteter har mindre utrymme. Initialfasen i Västskog utspelar sig i 
den frivilliga sektorn och det är därför nödvändigt att legitimera arbetet i det 
politiska systemet genom att åberopa gällande spelregler och att arbetet avser att 
följa dem, dvs. legitimering genom konforma förklaringar. I senare faser sker 
legitimeringshandlingar också som anpassning, exempelvis när strategierna omprö-
vas för att öka legitimiteten hos det befintliga företagandet. När detta inte lyckas 
läggs organisationen ner och en ny bildas. I Östskog legitimeras arbetet från början 
hos företagarna och i det politiska systemet genom näringslivsstiftelsen. I båda 
processerna finns inslag av information och under de perioder när respektive 
projekt tilldrar sig nationell uppmärksamhet bidrar detta till legitimitet för arbetet.  
 
Företagarintressets mobilisering 
 
I båda interaktionsfälten utgör det befintliga lokala näringslivet en central 
intressegrupp. I princip finns i Östskog en intresseorganisation för företagare och 
representanter för denna deltar i utvecklingsarbetet tillsammans med kommunens 
ledande politiker. Befintliga företag, och särskilt vissa delar av företagsamheten, har 
från start stark representation i arbetet. De ställer krav på att utvecklingsresurserna 
i första skall satsas på befintliga företag, exempelvis föreslås tidigt att innovationer 
och uppfinningar bör inplanteras i dessa. Den lokala förhandlingsekonomins insti-
tutionalisering formar arbetet och den kausala gruppen avspelar rådande makt-
förhållanden. Den lokala träindustrin och främst representanter för sågverken 
dominerar i arbetet. Träindustrin är under starkt omvandlingstryck och beroende 
av det politiska systemet. De lokala företagen i den framväxande näringen 
biltestservice tycks däremot inte vara intresserade av att delta och saknar också 
representation. 

447



 
 
 

I Västskog finns flera intresseorganisationer och flera kommunalråd. Ett av 
kommunalråden har näringsutveckling som sin speciella uppgift och de andra tar 
hand om övriga uppgifter. Företagarorganisationerna har litet inflytande på 
utvecklingsarbetet under 1980-talet. Projektets uppbyggnad innebär att företagare 
och andra mer deltar som enskilda individer än som intresserepresentanter. 
Strategin inriktas mot uppfinningar och innovationer som ska ge upphov till nya 
företag och bara i mindre omfattning mot befintliga företag. I samband med att 
lågkonjunkturen leder till problem i de lokala företagen och förstärker 
omvandlingstrycket ökar deras intresse för näringsutvecklingsresurserna och de 
börjar ställa krav. Kraven tas upp av lokala politiker och används i den politiska 
retoriken för att ifrågasätta organisationens konstitution och kommunalrådets 
dubbla roller. Även enheter som näringslivsorganisationen satsat på får problem 
som slår tillbaka på organisationen och till detta kommer neddragningar inom 
offentlig sektor som gör att anslagen till organisationen minskas. En aspekt av 
rådande ledningsmode, ”slimmade organisationer” utnyttjas som argument för att 
lägga ned den och besluta om en mindre organisation. 

För företagen är kostnaderna för att delta små (jfr Pierre, 1992). I huvudsak 
används offentliga medel för att finansiera utvecklingsarbetet och kommunen är 
beroende av företagen för att kunna åstadkomma resultat. Lågkonjunktur, ökat 
omvandlingstryck och verksamhet som är beroende av politiska beslut tycks öka de 
befintliga företagens intresse för att delta.  
 
Tidsanda och moden 

 
Ett flertal exempel i processerna visar att rådande tidsanda och moden kan fungera 
både möjliggörande och begränsande för de projekt som de utrycks i enskilda 
aktörers strategiska handlingsbegrepp och i deras agerande. Dessa inflytanden från 
den institutionella inbäddningen inverkar via andra aktörer som har relationer till 
utvecklingsprojekten. Om aktörerna och deras projekt uppfattas som rationella, 
och därmed legitima, kan det underlätta när resurser skall mobiliseras. Det ökade 
intresset för företeelser som ligger i tidsandans framkant ger publicitet som kan 
verka legitimerande. Lokal mobilisering och strategiskt arbetet med inriktning på 
IT är exempel från två av de strategiska perioder som behandlats och där 
respektive strategs SHB är kongruent med det mode som råder. I ett fall är 
handlingsbegreppet i enlighet med tidsandan men den strategen förhindras av 
andra inom den kausala gruppen med större makt och ett annat synsätt. Det finns 
också exempel, (nedläggningen av näringslivsorganisationen i Västskog) på att 
rådande moden utnyttjas av andra aktörer som argument mot ett visst sätt att 
bedriva arbetet och för förnyelse. 
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Processernas krafter och dynamik 
 

I kapitlet jämförs de två konkreta processer, uppdelade på fyra fall, som vi 
studerar. Syftet var att utifrån de analysutgångspunkter som presenterats (kap.14) 
upptäcka likheter och skillnader i de krafter som påverkar processerna och få en 
antydan om de mekanismer och omständigheter som verkar på processerna. Några 
preliminära idéer om individer och deras SHB, interaktionen i den kausala gruppen 
och processernas dynamik och inbäddning är ett resultat av diskussionen.  

De strategiska handlingsbegreppen är komplexa och inte möjliga att härleda 
från demografiska variabler. Den abstraherade typologi med indelning i proaktivt 
idédrivna respektive omorienterande och reaktivt omorienterande respektive 
anpassande SHB som presenteras har här i huvudsak funktionen att vara ett 
hjälpmedel i den komparativa analysen, men kan också vidareutvecklas när vi har 
fler exempel på SHB. Handlingsbegreppen förefaller ha en förklaringskraft i de 
fyra fall som vi diskuterar och bidrar till att göra strategin mera begriplig. 
Åtminstone en aktör har i de fall där en sammanhållen strategi formeras ett 
handlingsbegrepp som är kongruent med den strategiska inriktningen, och även i 
det fall där en sådan inte formeras är de strategiska handlingsbegreppen centrala i 
förklaringen. I de processer som senare framstår som framgångsrika har agenter 
med proaktiva idédrivna SHB avgörande betydelse, och idéerna är dessutom i de 
fallen kongruenta med tidsandan och de moden som växer fram.  

Jämförelsen antyder också att sammansättningen av SHB i den kausala 
gruppen kan ha betydelse för den strategiformering som sker. Homogena 
handlingsbegrepp är i sig inte en förutsättning och konsekvenserna av heterogena 
sådana tycks vara beroende av heterogenitetens form och interaktionen i gruppen. 
Heterogenitet kan i vissa situationer öka formeringskraften och i andra minska den. 
Flera interaktionsmekanismer i gruppens sammansättning antyds i jämförelserna; 
kommunikationsmekanismer som symboliska handlingar och kryptiska etiketter, 
mekanismer som har anknytning till makt som social kapabilitet och starka 
modeller, men också legitimitet eller förtroende som en aktör har eller inte har. 
Hur rollerna i en grupp formeras, och därmed gruppens struktur, och dess relation 
till individernas SHB tycks också vara av betydelse. 

Diskussionen antyder några intressanta aspekter av processernas dynamik 
som inverkar på organisering och strategiformering i den typ av mellansektoriell 
organisering som vi studerar. En är att lokala företagarintressen tenderar att, i tider 
av starkt omvandlingstryck eller lågkonjunktur, mobiliseras över tid. Det tycks 
också finnas ett institutionaliseringstryck som över tid leder till att lokal 
företagsamhet och kommunen arbetar tillsammans i lokala förhandlings-
ekonomiska lösningar. En annan är betydelsen av att de strategiska aktörerna 
hanterar sina olika kontextuella rötter och lyckas relatera till och få legitimitet hos 
viktiga aktörer inom det lokala interaktionsfältet. Det tycks vidare finnas en 
tendens till relativt kortvariga strategiska perioder, som sammanhänger med 
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ledningsgruppens sammansättning och strategisk inriktning. En förklaring är att 
mellansektoriell organisering har behov av kontinuerlig legitimering och nätver-
kande, eftersom den inte har en naturlig existensgrund. En annan är det ständiga 
tryck som åstadkoms av omvandling, koncernlogik och konjunkturer. 
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Kapitel 18 Individer och agentskap i 

strategiska processer 
 
 
 
I detta avslutande kapitel drar vi samman trådarna. Vi börjar med att repetera 
arbetets problem, syften och grundläggande argumentationslinjer. Därefter 
diskuterar vi de bidrag som studien ger och lyfter då specifikt fram de viktiga 
krafter och mekanismer som våra konkreta studier antyder. Vi relaterar dem också 
till annan forskning. I avhandlingen fokuserar vi individer i strategiska processer. 
Avhandlingens problem formuleras som: Vad betyder enskilda individer, deras 
föreställningar och handlingar i strategiska processer? Huvudsyftet är att, med fokus på 
individer och ledningsgrupp, förklara hur och varför strategier framträder på det 
sätt som de gör, genom att lyfta fram några krafter och mekanismer som driver 
processerna. Detta gör vi genom att utveckla ett sammanhängande perspektiv för 
studiet av mänskligt agentskap och tillämpa perspektivet på några strategiska 
förändringsprocesser vid lokal ekonomisk utveckling. Speciellt diskuterar vi den 
inverkan som individens föreställningar och ledningsgruppens interaktion kan ha 
för strategiformeringen. 

De argumentationslinjer som vi driver i avhandlingen ligger under problem 
och syften. En är att strategiska processers komplexitet bör hanteras och att därför 
den teoretiska abstraktionen bör ske inom mer omfattande referensramar. En 
andra är att det analytiska paradigmet inte är tillräckligt för att förstå och förklara 
handling och därför bör ersättas av ett som bättre svarar mot handlingars 
inneboende logik. Vi ser på människan som ett handlande subjekt, en agent, med 
förmåga att ’handla på annat sätt’ och menar att individens syn på verkligheten, 
som den avspeglar sig i individers syntes av sina erfarenheter och personliga 
begrepp, är en väg till förståelse av avsiktlighet och intentionalitet i strategiska 
processer. En tredje linje argumenterar för att lösa upp forskningens 
aktör/strukturdualism med utgångspunkt i metateorier som fusionerar individ och 
samhället som ömsesidigt beroende av varandra. 
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En syntetisk och handlingslogisk ansats 
 
I centrum för framställningen står strategiformering, som vi uppfattar som en 
process som äger rum inom öppna system och därmed också påverkas av olika 
inflytanden. Flera av de begrepp som också vi använder är etablerade inom 
forskningsfältet. Begrepp som strategiformering, intenderad och realiserad strategi, 
strukturer etc. är några exempel. I avhandlingen föreslår vi emellertid ett 
kompletterande sociokognitivt perspektiv på strategi, med delvis andra utgångs-
punkter, som vi benämner en syntetisk och handlingslogisk ansats. Därmed får 
också begreppen förändrad innebörd. Perspektivet utvecklas med både en mental 
och en handlingsdimension som utgångspunkt.  

Med förankring i processforskning och den kritiska realismen granskar vi hur 
individen behandlats inom strategiforskningen och hävdar att huvuddelen av 
forskningen i väsentliga avseenden bygger på alltför enkla antaganden. Vi lyfter 
utifrån granskningen fram några centrala tankelinjer som vi driver vidare mot ett 
kompletterande perspektiv på strategi (jfr fig. 6:2 och 6:7). Perspektivet betonar 
individer, processer och den kontextuella inbäddningen, och försöker också ge mer 
realistiska antaganden om såväl individen som relationen individ och samhälle, 
genom att förena aktörs- och strukturorienterade förklaringar. Människans 
agentskap sätts i centrum och därmed valmöjligheter och handlingsutrymme. Den 
kritiska realismens idé, om att mekanismer i öppna system kan vara vilande och 
utlösas endast i vissa situationer, hanterar vi genom distinktionen mellan 
begreppen potential och fakticitet. Perspektivet är således beskrivande och 
förklarande och inte predicerande. 

Vi delar den klassiska strategitraditionens antagande att strategiska processer 
har avsiktliga och intentionella inslag och uppfattar strategi som de handlings-
mönster som växer fram i komplexa processer i dynamiska kontexter. I den 
konkreta tillämpningen innebär detta att vi ser ett utvecklingsprojekts realiserade 
strategi som dess praxis för att förändra ett samhälles situation. Individerna är 
inbäddade i sociala sammanhang och de formerade strategierna ger i varierande 
grad uttryck för avsikt eller framväxt. Den realiserade strategin uttrycks genom att 
vi försöker begreppsliggöra dess underliggande syntes. Genom detta underlättas en 
jämförelse med individernas strategiska handlingsbegrepp.  

Perspektivet utgår från en individ med potential för agentskap som utlöses 
under vissa förutsättningar. En strategisk aktör tillför egna värderingar och 
bedömningar och ger därför alltid något personligt till strategiska beslut och 
processer. Individen antas kognitivt fungera syntetiskt och i sin personliga 
begreppsvärld sammansmälta och integrera erfarenheter och idéer till en helhet – 
en mental struktur uppbyggd av begrepp – som ger skäl för och anger tendensen i 
handlingsinriktningen. Vi gör en konstruktion som uttrycker det personliga i 
strategiformeringen och vi konceptualiserar den som agentens strategiska 
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handlingsbegrepp (SHB). Den ömsesidiga relationen mellan det mentala och 
handling understryks därmed. Vi lämnar genom konstruktionen den traditionella 
forskarbestämda universella rationalitetsnormen till förmån för lokal rationalitet 
och individens handlingslogik. 

De strategiska aktörerna bildar en ledningsgrupp som har struktur (kausal 
grupp) och därmed egna krafter och benägenheter. I vårt perspektiv utgår vi från 
de enskilda individernas SHB och definierar inte på förhand några mekanismer 
som åstadkommer gemensam handling. Vi antar att olika grader av konsensus kan 
utvecklas i ett samspel mellan kognitiva, sociala och politiska processer och att 
konsensus inte nödvändigtvis är en förutsättning för gemensamt agerande. En 
individ är, exempelvis genom positioner och roller, inbäddad i olika sociala system 
som byggs upp av komplexa och integrerade sociala strukturer. Dessa erbjuder en 
mångfald regler och resurser vars tvetydighet gör att de kan utnyttjas på olika sätt 
och också användas för att formera och legitimera vitt skilda strategier. 

Individ och strategiskt ledarskap diskuteras av Finkelstein och Hambrick 
(1996) i en översikt av särskilt nordamerikansk forskning. Även om deras 
argumentation i många avseenden liknar vår är perspektiven, exempelvis i 
metateoretiskt avseende, i grunden olikartade. Genom att positionera vårt 
perspektiv mot deras tydliggörs skillnaderna mellan perspektiven, trots de likheter 
som finns i flera avseenden.  

Finkelstein och Hambrick ser också strategi som en sociokognitiv företeelse 
och individen som en nyckelaktör i strategiska processer. Argumentet är att 
tvetydigheten och komplexiteten i den strategiska uppgiften gör att de som formar 
strategin också präglar den. Vi behöver således förstå strategen för att förstå 
strategin. De utgår från att individen agerar utifrån sin egen blandning av 
erfarenheter, motiv och dispositioner – detta har släktskap med vår syn att 
individens syntes av erfarenheter återspeglas i dennes personliga begrepp. Vi delar 
också, trots vårt fokus på individen, deras syn på att strategier snarare formeras 
inom ramen för en koalition av individer och att ledningsgruppen (som inte 
behöver vara formaliserad) är av betydelse när strategier skall förklaras och förstås. 

I sättet att förstå strategerna och omgivningen finns dock avgörande 
skillnader. Handlingsutrymmet avgörs i deras perspektiv av uppgiftsomgivning, 
organisation och exekutivets orientering. De är starkt påverkade av Carnegie-
skolans inriktning på universell rationalitet och sätt att uppfatta omgivningen. När 
individen fattar beslut utifrån vad hon vet, tror och vill är detta, med deras 
utgångspunkter, ett resultat av mänskliga begränsningar. Antagandet att individen 
kognitivt fungerar syntetiskt har en avgörande inverkan på vårt perspektiv, som i 
stället betonar lokal rationalitet och individens strategiska handlingsbegrepp som 
ett uttryck för dennes handlingspotential. Strategi handlar om att skapa mening i 
komplexa fält och därmed om att göra kreativa bedömningar, något som aldrig kan 
ersättas av analys.  
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Deras konstruktion exekutiv orientering används för att komma åt strategiska 
val och baseras på de två huvudaspekterna psykologiska egenskaper och 
observerbar erfarenhet. Tanken är att det är möjligt att förstå strategen via 
psykologiska attribut. Sådana kan vara begreppsligt klara, men de kritiseras 
samtidigt av Finkelstein och Hambrick för tveksam validitet och för att vara 
svåråtkomliga i strategiska studier. Exekutivets erfarenheter (tid på posten, 
utbildning etc.) är förhållandevis enkla att mäta (dvs. tillgängliga, tillförlitliga och 
reliabla), men deras relevans begränsas av att relationen mellan variablerna och 
strategi är av karaktären ”black box”. Liksom andra analytiskt inriktade forskare är 
ändå Finkelstein och Hambrick fångna i empiristontologin och dess predikatlogik. 
Genom att i konkret forskning använda enkla individtyper, baserade på 
demografiska karakteristika, tar de ifrån individerna deras interna komplexitet och i 
sättet att behandla omgivningen förlorar individerna resurser för handling.  

Vårt perspektiv grundas i metateoretiska antaganden som skall ge utrymme 
för mänskligt agentskap och förklaringar till detta. Vi betonar därför syntes och 
handlingslogik och använder andra sätt att komma åt strategernas orientering. 
Genom det strategiska handlingsbegreppet försöker perspektivet fånga aktörernas 
uppfattning om situationen och hur denna bör hanteras för att därigenom 
åstadkomma en tätare länk mellan föreställningar och strategiskt agerande. Mot 
bakgrund av ovanstående diskussion menar vi att vårt perspektiv kan ses som ett 
bidrag till en sociokognitiv teori om vad de ledande individerna – deras 
föreställningar, handlingar och interaktion – betyder i strategiska formerings-
processer.
 
Formeringsprocessernas centrala drivkrafter 
 
Vi demonstrerar nedan hur vårt perspektiv kan användas för att förklara de 
konkreta strategiformeringsprocesser vid mellansektoriell organisering som vi 
tidigare diskuterat. Avsikten är inte att fastslå om en strategi är bättre än någon 
annan i något avseende, utan endast att lyfta fram viktiga aspekter av hur och 
varför strategier framträder på de sätt som de gör. Vilka krafter och mekanismer 
gör strategierna möjliga? Finns tyngdpunkten i förklaringarna hos agent eller 
kontext? Hur hänger olika inbäddningsskikt samman och hur samspelar olika 
krafter? Den sammanfattande diskussionen bygger på analyserna av strategiforme-
ringen i kapitel 15-17. 
 
Entreprenöriell mobiliserings- och självtillitsstrategi 
 
Vid den entreprenöriella mobiliserings- och självtillitsstrategin har strategin sitt 
ursprung i agentfunktionens vem, dvs. entreprenören/strategen, som ger en 
konkret modell för strategins vad och hur. Aktiviteterna karakteriseras av försök att 
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mobilisera mänskliga resurser genom att påverka tänkesätt och anda, och också att 
förnya näringslivet och reducera lokalsamhällets sårbarhet genom att utveckla och 
stödja småföretagandet. Strategens SHB har starkt genomslag och är kongruent 
med både den intenderade och den realiserade strategin. Ett proaktivt idédrivet 
SHB med föreställningen om agentskap som en möjlighet och en agent med social 
kapabilitet, dvs. förmåga att övertyga och förse andra med en modell för det 
strategiska arbetet, är två aspekter som gör strategin möjlig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 18:1 Den entreprenöriella mobiliserings- och självtillitsstrategin – centrala drivkrafter. 
 

Ledningsgruppen präglas av heterogena, men varandra kompletterande, SHB 
som förstärker agentfunktionen. Övriga i ledningsgruppen ställer sig bakom 
strategen som, i egenskap av initiativtagare till projektet, har inflytande redan vid 
rekryteringen. Denne har också makt i kraft av sin starka modell (SHB). De 
ledande aktörerna förefaller vara rekryterade till de roller som de vidareutvecklar i 
enlighet med respektive SHB och ledningsgruppens sammansättning avspeglar de 
sektorer som involveras i arbetet. Gruppens interaktion präglas av samarbete och 
icke-konkurrens. Detta, tillsammans med den struktur som utvecklas, gör gruppen 
till en stark ledningsgrupp som ger kraft till strategiformeringen. 

Strategin har sitt ursprung och sin kraft, framför allt i de tidigare faserna, i 
den frivilliga sektorn och dess sociala kapital, för att senare kompletteras med 
kommunala regler och resurser. De strategiska aktörerna visar i arbetet mot det 
lokala interaktionsfältet medvetenhet om både legitimeringens och nätverkandets 
betydelse. Strategin ställer krav på handlingar som syftar till att skapa en ny lokal 
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ideologi och symboliskt agerande gentemot det lokala interaktionsfältet används 
för att ständigt påminna om strategin. Kommunens engagemang innebär också 
behov av förankring och legitimering i det politiska systemet, något som sker 
genom att försäkra att politikens spelregler skall respekteras (konformistisk 
förklaring). Det symboliska agerandet är helt kongruent med strategens SHB och 
en viktig del av dennes handlingsrepertoar. Företagarna deltar i arbetet som 
individer inom ramen för den frivilliga sektorn, men har som organiserat intresse 
mindre betydelse.  

Ett tydligt drag är att strategin och strategens SHB är kongruent med rådande 
tidsanda och moden. Detta bidrar till att ge strategin legitimitet och underlättar 
därmed möjligheten att mobilisera resurser. Den legitimitet som finns i omvärlden 
för strategin förstärks sannolikt av det medvetna utnyttjandet av massmedia. 
Finansieringen av projektet är strategistyrd, dvs. sker framför allt under de första 
åren, genom att strategins aktiviteter styr finansieringen av projektet. 

En strategi som i omgivningen allmänt uppfattades som framgångsrik 
formerades. Agentfunktionen är centrumet i förklaringen och strategin beskrivs 
bäst som sammanhängande och konsistent med strategens SHB. En drivande 
strateg, som ser agentskapet som en möjlighet, stöttas av en stark ledningsgrupp 
som kan hantera det lokala interaktionsfältet. Detta gör, tillsammans med rådande 
moden och en längre högkonjunktur, strategin möjlig. 
 
Logiskt inkrementell processkoordinerande strategi 
 
Beteckningen logiskt inkrementell processkoordinerande strategi refererar både till 
strategins hur och vem och antyder också att agenterna är centrala i förklaringen. 
Logiskt inkrementell betyder att strategin utvecklas stegvis i en process, som drivs av 
en strateg utifrån en medveten tanke eller idé om förändringens långsiktiga 
riktning, även om kortsiktiga anpassningar till andra krafter också är nödvändiga. 
Processkoordinerande syftar på att arbetet leds med strategen som central nod i ett 
informellt nätverk. Strategen, med ett proaktivt idédrivet SHB och social 
kapabilitet, är central i förklaringen av den realiserade strategin. Dennes sociala 
kapabilitet bidrar till att relationerna till väsentliga delar av det lokala 
interaktionsfältet och den vidare inbäddningen utvecklas. 

Trots den heterogenitet i SHB-sammansättning som kännetecknar lednings-
gruppen utvecklas en struktur i gruppen som möjliggör strategiformeringen. 
Strategens SHB är öppet och abstrakt och omsluter de övriga aktörernas, varför 
konkurrens inom gruppen med avseende på SHB undviks. Den intenderade 
strategi som inledningsvis formuleras är inte påverkad av strategen och hans 
modell, däremot av gruppens övriga medlemmar och är i enlighet med deras SHB. 
Den är utgångspunkt för den inledande aktivitetsinriktningen, men över tid 
utvecklas aktiviteterna i en riktning som är mer överensstämmande med strategens 
SHB. Strategen är rekryterad av de övriga i ledningsgruppen och har deras 
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förtroende. Han tillåts därför vara en strateg som självständigt organiserar arbetet 
och driver aktiviteterna med sig själv som nod. Hans roll är i enlighet med den 
agentskapsambition som uttrycks i hans SHB. Ledningsgruppens övriga 
medlemmar tar i huvudsak allmänt stödjande, relativt passiva roller.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 18:2 Den logiskt inkrementella processkoordinerande strategin – centrala drivkrafter 

 
Arbetet karakteriseras av intresseorganisering på basis av politik (kommunen) 

och företagande (intresseorganisation) och tanken om ömsesidigt utbyte och 
gemensamt ansvar, dvs. har en förhandlingsekonomisk uppbyggnad. Denna 
princip avspeglas även i ledningsgruppens sammansättning. När ledande lokala 
aktörer i funktionella system knyts till strategens nätverksorganisering bidrar detta 
både till att realisera strategin och att legitimera den. Även denna överbyggnad 
bygger på tanken om ömsesidigt utbyte och differentierar och fördjupar samtidigt 
arbetets intresseorganisering.  

Det strategiska arbetet finansieras i huvudsak organisationsstyrt och 
avreglerat, dvs. medlen är inte på förhand bundna till specifika aktiviteter utan ger 
utrymme för val. Strategen arbetar medvetet även med strukturer i den vidare 
institutionella inbäddningen, och utvecklar genom överbryggande nätverk 
relationer till personer i andra sociala system, exempelvis utnyttjas koncernlogiken 
på ett medvetet och möjliggörande sätt. Det strategiska arbetet uppmärksammas i 
massmedia som tidsenligt och framgångsrikt, något som tillsammans med 
information bidrar till att legitimera strategin och strategen. 
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Sammanfattningsvis blir strategin möjlig genom en socialt kapabel aktör med 
ett SHB som omfattar idéen om mänskligt agentskap. Denne har förtroende i 
ledningsgruppen något som tillåter honom att utforma en roll som är kongruent 
med hans SHB. Ledningsgruppen är genom sina centrala sociala positioner 
förankrade i det lokala interaktionsfältet och kan därigenom bidra till ett vidgat 
handlingsutrymme. De aktiviteter som utvecklas stöds dessutom av rådande 
tidsanda och moden. 
 
Adaptiv övervintringsstrategi 
 
Den adaptiva övervintringsstrategin karakteriseras både av handlingar för att hjälpa 
företagen att överleva i rådande lågkonjunktur och att säkerställa 
näringslivsorganisationens överlevnad. Den tidigare intenderade strategin förändras 
när omständigheterna ändras. Kärnan i aktiviteterna är anpassning av den 
kundstyrda verksamheten till den rådande lågkonjunkturen och legitimering av 
näringslivsarbetet i det lokala interaktionsfältet. De aktiviteter som syftar till att 
komplettera företagsmiljön har sin grund i befintliga stödmöjligheter och i 
ansträngningar för att bevara den existerande näringslivsorganisationen. Strategins 
grund finns utanför agentfunktionen och tyngdpunkten i förklaringarna finns i 
krafter inom det lokala interaktionsfältet. En växande kritik mot arbetet mobiliserar 
intressen och lägger ett tryck på aktiviteterna, som tillsammans med aktörernas 
strategiska handlingsbegrepp bidrar till att förklara varför strategin är möjlig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 18:3 Adaptiv övervintringsstrategi – centrala drivkrafter 
 

Ledaren har ett reaktivt anpassande SHB, som lyfter fram intressen, 
beroenden och strukturella hinder, och när arbetet drabbas av kritik för att inte 
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tillräckligt intressera sig för befintliga företag anpassas strategin delvis till kritiken. 
Samarbetet i ledningsgruppen präglas av konsensus med avseende på SHB 
(homogena reaktiva SHB) men gruppen saknar en proaktiv förändrande drivkraft 

Huvuddelen av näringslivsarbetet är professionaliserat och förankrat i den 
kommunala sektorn och dess regler och resurser, medan den frivilliga sektorn över 
tid förlorat kraft i näringslivsarbetet. Kommunala resurser finansierar, men när 
budgeten dras ner ökar behovet av kompletterande finansieringsformer för att 
bibehålla organisationens omfattning. Kritiken från det befintliga företagandet 
driver fram en rad legitimerande handlingar av informerande och anpassande 
karaktär. Trots anpassningsåtgärderna mobiliserar sig företagareintresset och 
artikulerar kritiken. Lågkonjunkturen, och konkurrens om stödresurser kan vara en 
förklaring; den frivilliga sektorns minskande betydelse i arbetet en annan. När 
företagareintresset mobiliserar sig samspelar det med politiska intressen.  

 
Intermittent agendasättande 
 

Vid intermittent agendasättande kännetecknas formeringsprocessen av 
oväntade avbrott, att nya riktningar väljs flera gånger och att planerade aktiviteter 
blir kortvariga och tillfälliga symbolhandlingar eller inte alls genomförs. 
Underliggande motsättningar i ledningsgruppen leder till svårigheter att realisera en 
strategi och det strategiska utfallet avgörs, något tillspetsat, av de relationer som 
utvecklas i ledningsgruppen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 18:4 Intermittent agendasättande – centrala drivkrafter. 
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Ledningsgruppen består av en tilltänkt strateg med ett proaktivt omorien-
terande handlingsbegrepp som han inte tillåts agera utifrån. En rivaliserande 
heterogenitet finns mellan dennes SHB och de båda övrigas i lokalsamhället starka 
modell. Den tilltänkte strategen blir inlåst och blockerad av de övriga som i kraft 
av sina lokala sociala positioner har starkt inflytande. Han rekryterades av andra än 
medlemmarna i ledningsgruppen och relationen inom gruppen kännetecknas av 
icke-förtroende och konkurrens. Han tycks inte heller ha den sociala kapabilitet, 
som i detta sammanhang, krävs för att mobilisera och övertyga andra om sin 
strategiska modell.  

Finansieringen är organisationsstyrd i meningen att de aktivitetsinriktningar 
som anges i en ansökan till de externa finansiärerna inte följs, utan medlen används 
delvis till annat. Detta påverkar det strategiska utfallet och avbrottet kommer 
tidigare när finansiärerna avbryter sitt engagemang. Information används för att 
mobilisera och legitimera lokalt. Det lokala interaktionsfältet i övrigt tycks spela 
mindre roll för utfallet, även om den grundläggande förhandlingsekonomiska 
uppbyggnaden har betydelse för vilka som ingår i ledningsgruppen och därmed för 
den huvudmanna- och exekutivrelation som präglar den. 

Problemen att realisera en strategi har sin grund i motsättningar mellan SHB i 
ledningsgruppen och den blockering av strategen som blir en konsekvens. 
Inriktningen på att finansiera organisationen utan strategiskt fokus i aktiviteterna 
bidrar till svårigheterna. 
 
En handlingsformerande mekanism 
 
Processteori syftar till att förklara hur och varför en organisatorisk enhet förändras 
genom att identifiera de generativa mekanismer som orsakar att de observerade 
händelserna inträffar, och de särskilda omständigheterna bakom dessa mekanismer. 
Inom ramen för vårt perspektiv utforskar vi vår centrala teoretiska konstruktion på 
individnivå, det strategiska handlingsbegreppet, som mekanism och kraft i 
processerna. Vi uppfattar SHB som en grundläggande konstruktion som försöker 
åstadkomma en tät länk mellan tänkande och handling. Den analyseras som en 
handlingsformerande mekanism (jfr Hedström & Swedberg, 1996) som försöker 
fånga intentionsmekanismens kraft och effektiva orsak genom att ge insikt i 
individernas handlingsmotiv, individuella projekt och handlingslogik. Det 
strategiska handlingsbegreppet uppfattar vi som ett av avhandlingens bidrag. 

Begreppet fanns latent i vårt sätt att arbeta redan innan vi gett det ett namn 
och en beskrivning, och har under processens gång vuxit fram ur idéer som, 
närmast iterativt, vidareutvecklats genom filosofiska och metodologiska 
diskussioner (jfr skulptrismetaforen). Det bygger på en idé om att väl valda 
diskurser kan avslöja underliggande strukturer i tänkandet, och vi fick också 
tillgång till en metod som lyfter fram det syntetiska i en begreppsutveckling. 
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Konstruktionen innebär således inte ett analytiskt val från en befintlig uppsättning 
andra kognitionsbegrepp. Den har utvecklats så att den motsvarar de förändrade 
antaganden runt individen som vi föreslår i kapitel 6 och fångas fristående från 
genomförda strategiska handlingar. Begreppet utvecklas i relation till konkreta 
strategiska processer hos människor som är involverade i sådana och inte via 
experiment i laboratoriesituationer. Lokal rationalitet och handlingslogik som görs 
till föremål för konkreta studier ersätter således universella forskarbestämda 
rationalitetsantaganden.  
 
Det strategiska handlingsbegreppet 
 
Konstruktionen har tre grundläggande aspekter; föreställningarna som ett uttryck 
för individens syntes av tidigare erfarenheter; idén om syntesen som en handlings-
potential och antagandet om att när en individ handlar med övertygelse sker detta 
utifrån den handlingsinriktning som uttrycks av dennes handlingspotential. 

I den metateoretiska diskussionen i kapitel 2 argumenterade vi för att en 
agents intentioner, kunskap och skäl är viktiga delar av en handlings generativa 
mekanism och därmed av förklaringar i samhällsvetenskapen. Bhaskar (1989) 
menar att skäl för att handla är förmågor och tendenser som definierar en agent. 
Att ha ett visst skäl kan uppfattas som en mer eller mindre långvarig disposition att 
handla på ett visst sätt och vara en orsak. Föreställningar kan uppfattas som skäl, 
som uttrycker tendensen i handlingarna och som kan innehas utan att manifesteras 
i handling. I vår konstruktion försöker vi därför fånga föreställningarna genom 
formell analys av diskurser runt ett speciellt valt tema. De teman som används för 
att operationalisera den abstrakta konceptionen avgörs av forskningsfrågan. 
Genom detta försöker vi komma åt individens skäl och handlingsinriktning på 
indirekt väg. 

Begreppets kognitiva aspekt går sålunda utanför ett rent kunskapsbegrepp 
och lyfter fram det personliga i perspektivet. Den begreppsstruktur som vi 
analyserar fram med vår metod bygger på AaO-paradigmet. Metoden avser att 
fånga djupare liggande strukturer och därmed också viktiga aspekter på vad 
personen är. Tillsammans med vår tolkning av den operationaliserar 
begreppsstrukturen denna aspekt av SHB-konstruktionen. Genom att relatera 
diskurserna till olika tanketraditioner får vi stöd i arbetet med att ge perspektiven 
innebörd och att tolka dem. En huvudtanke i vår tillämpning är att när personerna 
utvecklar sin diskurs om skogen integrerar de sina personliga erfarenheter. De 
uttrycker samtidigt situationen i lokalsamhället och de problem och möjligheter 
som de ser i utvecklingen. Begreppsstrukturen antas avtäcka det personliga i synen 
på strategisk inriktning och det som en individ mer eller mindre medvetet 
kompletterar en beslutssituation med. Vi uppfattar SHB som en potential som 
utlöses när villkoren upplevs som lämpliga av individen. Därmed postulerar vi en 
handlingslogik, som innebär att när individen handlar anger handlingspotentialen 
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den riktning inom vilken individen kan handla med övertygelse och kraft. SHB 
antas uttrycka en persons intention och kan ses som individens strategiska modell 
som när den inte utlöses är vilande. Länken mellan det mentala och handlingar 
åstadkoms genom detta.  

I genomgången av hur individen behandlats i forskningen (kap. 1; 3-5) 
kritiserades de antaganden om individen som utgör huvudfåran i strategi-
forskningen. Vi argumenterade för ett vidare kognitionsbegrepp och ett sådant 
som reducerar den handlingsdeterminism som präglar forskningen. I kapitel 4 
diskuterade vi några begrepp som hämtats ur det omfattande begreppsflöde som 
forskarnas växande kognitiva intresse resulterat i och i kapitel 8 kompletterades 
den diskussionen när vi gav exempel på metoder som används för att studera 
föreställningar. Det SHB som vi arbetar med har, som framgått, vuxit fram 
parallellt med andra begrepp utifrån delvis andra utgångspunkter. Även när vi nu 
betraktar begreppen i efterhand, är det inget av dessa som är helt konsistent med 
vårt perspektiv. Några av dem har dock släktskap med vårt begrepp. 

När Argyris och Schön (1996) talar om ”theories of action” åsyftar de det 
föreställningssystem som ligger under den strategi som avses skapa vissa 
konsekvenser för en organisation i en viss situation. De skiljer mellan den uttryckta 
teorin (”espoused theory”) och den använda teorin (”theory of use”). Den första 
avser den teori som används för att förklara och berättiga ett visst 
handlingsmönster, den andra den teori som ligger under ett observerat 
handlingsmönster. Shrivastava och Mitroff (1983) ser ledare som teoretiker och 
utvecklar, med kunskapssociologisk utgångspunkt, fyra organisatoriska 
referensramar (entreprenöriell, byråkratisk, professionell och politisk). Tanken är 
att analys av ledares referensramar kan leda till en bättre förståelse av 
underliggande antaganden vid strategiska beslut. De antaganden som görs inverkar 
på den information som samlas in, hur den tolkas och därmed på formulering och 
val av strategier. 

Bland de begrepp som vi funnit i litteraturen är innehållsligt Hellgren och 
Melins (1993) konstruktion strategiskt tänkesätt det som närmast liknar vår. 
Individen antas handla som en hel person och tänkesättet uppfattas som en 
holistisk mental struktur som grundas i personlighet och erfarenheter. Det inbe-
griper därmed också det känslomässiga. Konstruktionen består av antaganden, 
föreställningar och värden runt ledarskap och strategisk utveckling som reflekterar 
en ledares erfarenheter och personlighet. Exempel på teman som uttrycks i deras 
tänkesätt är tillväxtfilosofi, marknadsledarskap, lämplig skala etc. Hellgren och 
Melin fokuserar samspelet mellan tänkande och handling, dvs. mellan kognitiva 
processer och vad som faktiskt händer i organisationen, för att få bättre förståelse 
för strategiska processer. De belyser också den strategiska processen som en 
interaktion mellan ledarens tänkesätt, organisationen och branschrecept. 

När ovanstående begrepp relateras till vårt finns både likheter och skillnader. 
Skillnaderna är metateoretiska och metodologiska. Gemensamt är att begreppen 
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försöker fånga föreställningar och tänkandet som skäl (dvs. orsaker till något) till 
de handlingsmönster (den strategi) som utvecklas. Skälen kan uppfattas som en 
disposition att handla på ett visst sätt och föreställningar kan därför uppfattas som 
skäl och uttrycka tendensen i handlingsinriktningen. Argyris och Schön (1996) gör 
detta genom att söka de underliggande handlingsteorier som uttrycks respektive 
används i strategierna. Shrivastava och Mitroff söker och utvecklar referensramar 
som skäl. Hellgren och Melin förutsätter (med nödvändiga reservationer) att 
ledaren kan uttrycka sig i de aktiviteter som genomförs (dvs. har makt) och har 
också intervjuat personerna om deras avsikter. Tänkesättet avspeglar sig i den 
underliggande teorin till de aktiviteter som genomförs. Hellgren och Melins 
konstruktion är relaterad till Argyris och Schöns och sökandet efter den 
handlingsteori som ligger under de aktivitetsmönster som framträder.  

Begreppsligt har vårt begrepp (SHB) i vissa avseenden likheter med Hellgren 
och Melins konstruktion. I likhet med deras tänkesätt avses SHB att uttrycka ett 
vitt kognitionsbegrepp och en holistisk mental struktur som antas vara dynamiskt 
stabil (jfr kap.4). Båda begreppen har också vuxit fram ur verkliga situationer och 
är således inte laboratoriekonstruktioner. Även vi försöker komma åt den mentala 
dimension som uttrycker personen och dennes begrepp med avseende på några 
grundläggande teman om utveckling. Genom vårt sätt att arbeta menar vi, att vi ur 
diskursen kan fånga det strategiska handlingsbegreppet. De innehållsmässiga 
likheterna till trots, är skillnaderna ändå stora genom i grunden olika sätt att arbeta.  

Vi utgår inte à priori från att en viss person bland de strategiska aktörerna 
också är den strategiske ledaren och behöver då inte heller anta att den studerade 
individens tänkesätt uttrycks genom det strategiska agerandet. I stället söker vi de 
inblandade individernas skäl för en viss inriktning i deras föreställningar om 
orsaken till situationen och hur man kan förändra den. Detta sker fristående från 
de uttryckta och använda teorierna bakom de strategiska aktiviteterna. Vi fångar i 
stället den mentala dimensionen i SHB genom en formell analys av begrepps-
utvecklingen i den tidigare nämnda diskursen och försöker därmed fånga indivi-
dernas perspektiv. Begreppsstrukturen analyseras sedan som en handlingspotential, 
dvs. som skäl för vissa tendenser i handlingsinriktningen. Genom att spegla SHB i 
den intenderade och realiserade strategin söker vi inflytandet från de strategiska 
aktörernas perspektiv.  

Med utgångspunkt från ovanstående diskussion, och den tidigare framställ-
ningen, menar vi att det strategiska handlingsbegreppet är filosofiskt, meta-
teoretiskt och metodologiskt grundat i avhandlingen. Vi menar också att vi, genom 
att tillämpa det i vår konkreta forskning, visat dess användbarhet när vi söker 
förklaringar för en viss strategisk inriktning. Med det material som vi har kan vi 
genom att spegla individernas SHB i den strategiformering som äger rum, avläsa 
individernas synliga avtryck i den realiserade strategin. Vi kan därigenom sluta oss 
till en individs inflytande på strategiformeringen. Däremot kan vi endast i 
begränsad utsträckning koppla enstaka aktiviteter och handlingar till en individs 
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SHB och kan därför heller inte uttala oss om under vilka villkor en individ utlöser 
en handling utifrån sitt SHB. Detta är inte heller av direkt intresse för oss. 
 
Några slutsatser med anknytning till det strategiska handlingsbegreppet 
 
En huvudslutsats av den sammanfattande diskussionen är att det strategiska 
handlingsbegreppet tycks fånga en mekanism som kan bidra till att förklara de 
strategiska processerna, både i de fall där sammanhållna strategier formeras och när 
detta inte sker. Handlingsbegreppen tycks ha förklaringskraft. De är komplexa och 
går inte att härleda från demografiska variabler, eftersom varje individ ingår i olika 
sammanhang och därför också har ett personligt format strategiskt handlings-
begrepp. Eftersom strategier formeras i öppna system, och SHB antas uttrycka den 
handlingslogik (eller tendens i handlingsinriktningen) som utlöses om individen 
handlar, är begreppets förklaringsförmåga större än dess predikativa.  

I de fall där en strategi realiseras visar åtminstone någon aktörs SHB relativt 
stor överensstämmelse med strategin. Aktörernas strategiska handlingsbegrepp 
tycks således ha betydelse för vilken typ av strategier som är möjliga att formera 
och ha konsekvenser för både strategins process och innehåll, dvs. hur och vad. 
Detta är i linje med andra studier kring tänkesätt (Hellgren & Melin, 1993) och 
strategisk förändring (Mintzberg & Waters, 1983; Pettigrew, 1987). Den 
intenderade strategins relation till SHB visar däremot större variation och är 
mindre tydlig. En förklaring till det sistnämnda kan vara att fler aktörer är 
inblandade i diskussionerna när den strategiska agendan byggs eller förändras.  

Frågan om kognitiva strukturers stabilitet och förändring diskuteras endast 
undantagsvis i litteraturen (Hellgren & Löwstedt, 1997; Lindell et al., 1998; Walsh, 
1995). I likhet med Hellgren och Melin (1993) antar vi utifrån tidigare forskning att 
SHB är tämligen stabila (se kap. 4 för den diskussionen) och inte ändras så lätt av 
nya situationer. Frågan om SHB:s stabilitet har inte heller vi explicit studerat, men 
det finns inget i de empiriska erfarenheterna som motsäger det rimliga i vårt 
antagande för de individer och de tidsperioder som vi studerat. I vår förstudie gav 
vi exempel på två ledare som strategiskt agerar olika i likartade situationer och att 
de sannolikt kunnat byta kommuner och genomföra en strategi utifrån sitt SHB 
genom att utnyttja olika strukturer. Däremot var deras SHB så grundläggande olika 
att de knappast kunnat byta strategier med varandra.  

Ett annat exempel med anknytning till huvudstudien är att när strategen i ett 
av fallen senare arbetar i en annan kommun tenderar denne att återupprepa aktivi-
teter som kännetecknar hans SHB. Den strategiformering som sker i ett annat fall 
blir förståelig i samspelet mellan ledarens SHB – som fångades under föregående 
period – och det lokala interaktionsfältet. Denne säger till en början att han skall 
fullfölja tidigare periods strategiska inriktning, men när situationen förändras 
utvecklar denne en strategi som är i samklang med sitt reaktiva SHB. Ledare tolkar 
situationen i enlighet med sitt perspektiv (jfr Argyris, 1983). Erfarenheterna 
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anknyter således till dem som hävdar att kognitiva strukturer är tämligen stabila (jfr 
Lindell et al., 1998) också när en person byter omgivning. SHB tycks, i likhet med 
begreppet tänkesätt (jfr Hellgren & Melin) kunna dominera över omgivnings-
situationen. Processen kan visserligen modifiera en individs SHB men sannolikt 
inte i så stor utsträckning att vårt antagande om SHB:s stabilitet rubbas. Weick 
(1983) och Weick och Bougon (1986) är dock exempel på författare som hävdar att 
mentala strukturer är mer förändringsbara. Välutvecklade föreställningsstrukturer 
är mer komplexa och svårföränderliga (Löwstedt, 1989), medan stabiliteten i kog-
nitiva strukturer som saknar emotionella element sannolikt är mindre (Lindell et 
al.).  

Den typologi som presenterats har i första hand använts för att underlätta 
jämförelsen mellan fallen och att karakterisera några grundläggande aspekter av 
individernas perspektiv som de uttrycks i SHB. Typologin är utvecklad på ett 
begränsat underlag och därför i högsta grad preliminär. Vår bedömning är ändå att 
den abstraherar väsentliga aspekter av hur förändring åstadkoms och förändringens 
radikalitet1 och därför är användbar i analyser av hur en strategi är möjlig.  

I litteraturen finns många exempel på typologier över allmänna ledarroller. 
Mintzberg och Waters (1985) menar att strategens roll varierar med organisations-
form. Shrivastava och Mitroffs (1983) presenterar fyra referensramar hos ledare 
och Shrivastava och Nachman (1989) presenterar typologier för organisatoriska 
ledarskapsmönster. Typologier om strategen och dennes roller är däremot sällsynta 
och det vanliga är att litteraturen utgår från typologier om strategi eller organi-
sation, för att sedan utifrån dessa dra slutsatser om strategen och dennes roller. 
Miles och Snow (1978) utvecklar exempelvis fyra strategiska arketyper som visar 
karakteristiska skillnader i den dominerande koalitionens funktionella erfarenheter 
och roll. Ericson et al. (2001) konstruerar utifrån en genomgång av teoretiska 
skolor i litteraturen en typologi för strategens betydelse för att formera en strategi. 
I de roller som presenteras är individen mer eller mindre framträdande. 

Det gemensamma i exemplen ovan är att typologierna inte i första hand är 
typologier som grundas i strategen och dennes perspektiv. När Finkelstein & 
Hambrick (1996) efterfrågar typologier som baseras på psykologiska karakteristika 
och funktionell erfarenhet hos ledare vill de i första hand kunna mäta de effekter 
olika ledare har på en organisation. Att grunda en typologi på motsvarande karak-
teristika för strateger bortser emellertid, som vi visat, från det strikt personliga i 
föreställningar och handlingsbegrepp. Det finns få liknande typologier, om ens 
någon, som baseras på tänkesätt, perspektiv och referensramar hos verkliga aktörer 
involverade i faktiska strategiska processer. Trots typologins begränsade karaktär 

                                                      
1 Begrepp som proaktiva resp. reaktiva SHB och graden av radikal förändring i termer av 
idédrivna, omorienterande och anpassande handlingsbegrepp är som tidigare framgått 
viktiga aspekter i den tidigare presenterade typologin. 
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menar vi att den är ett bidrag i avhandlingen, som dock bör fördjupas och diffe-
rentieras i fortsatt forskning. 
 
Ledningsgruppen och de strategiska processerna 
 
En grundfråga i det följande rör ledningsgruppens sammansättning och dess 
inflytande på det strategiska utfallet. Vad betyder den interaktion som sker inom en 
ledningsgrupp och den struktur som utvecklas för möjligheterna att realisera en 
strategi i form av ett konsistent handlingsmönster? Hur inverkar gruppen på en 
enskild medlems möjlighet att utlösa sitt strategiska handlingsbegrepp och få stöd 
för sin strategiska tanke? Om konsensus inte är en förutsättning för gemensamt 
agerande – vilka andra sociala och kognitiva mekanismer är av betydelse? Den 
diskussion som förs i kapitel 17 indikerar några svar runt dessa frågor när lednings-
gruppen och strategin analyserades utifrån dimensionerna sammansättning, process 
och struktur. Sammansättning avser de ingående individernas SHB och positioner i 
andra sociala system, process de interaktionsmekanismer2 som bidrar till att hålla 
samman en ledningsgrupps strategiska agerande medan struktur slutligen åsyftar de 
roller som utvecklas.  

En slutsats av våra konkreta studier är att samstämmighet i SHB i en led-
ningsgrupp inte är en nödvändig förutsättning för att en sammanhållen strategi 
skall kunna realiseras. Resultaten ger stöd för dem som hävdar att det, trots kog-
nitiv heterogenitet, är möjligt att agera gemensamt och således också att formera en 
strategi (jfr Bougon, 1992; Donellon et al., 1986; Weick, 1979; Weick & Bougon, 
1986). När vi talar om kognitiv homogenitet och heterogenitet syftar detta på det 
strategiska handlingsbegrepp som utvecklats i studien och som försöker fånga den 
underliggande struktur i tänkandet som uttrycker en aktörs perspektiv och 
handlingspotential. SHB är i grunden individuella och det är därför i sig inte 
överraskande att de skiljer sig åt med avseende på de dimensioner i handlings-
begreppet som fångas. Vissa perspektiv är mer lika än andra (jfr SHB-typologin) 
och handlingsbegreppen i en ledningsgrupp kan också jämföras och inpassas till 
varandra (jfr kap. 15-17). Vi har heller inte à priori utgått från att kognitiv 
samstämmighet är en förutsättning för strategiformeringen. 

Tidigare forskning har redovisat ett stort antal empiriska studier som avser att 
belysa konsekvenserna av konsensus och kognitiv homogenitet respektive 
dissensus och kognitiv heterogenitet. Resultaten är svårtolkade och motstridande, 
och såväl idén om konsensus som en kognitiv mekanism för att åstadkomma 
organiserad handling, som det sätt på vilket idén har hanterats begreppsligt och 

                                                      
2 Rekrytering är en selektionsmekanism som vi här ser som en del av den process som 
håller samman ledningsgruppen. Aktörerna i en ledningsgrupp tenderar att rekrytera 
varandra och interaktionen kan därför innehålla selektion som en undergrupp. Jfr 
Pettigrews (1992) diskussion om rekrytering som beroende variabel. 
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metodologiskt har kritiserats. Tanken att grupper fungerar som kulturer och att 
medlemmarna delar en kognitiv grund i form av kunskap, idéer och värderingar 
och att denna samstämmighet kan förklara gemensamt agerande har, som framgått, 
resulterat i ett stort antal begrepp för kollektiv kognition. 

En av de mest studerade aspekterna i forskningen om ledningsteam, och en 
av de mest tvetydiga, är graden av demografisk homogenitet som då ofta ses som 
ett substitut för kognitiv homogenitet (Finkelstein & Hambrick, 1996). 
Forskningen antyder att konsensus är positivt relaterad till homogenitet i samman-
sättningen av en grupp och hög social integration, men också till liten teamstorlek 
och relativt stabila och okomplicerade omgivningar (Porac & Thomas, 2002). 
Socialt integrerade grupper kännetecknas av samarbete, frekvent kommunikation 
och identifikation något som antas leda till delad förståelse. Resultaten baserar sig 
dock ofta på socialpsykologisk forskning om andra grupper än ledare och bortser 
från den för ledningsteam centrala maktaspekten. Våra resultat antyder emellertid 
att personer med likartade demografiska karakteristika kan ha vitt skilda SHB och 
att användningen av dem som substitut för en individs kognitiva bas är mycket 
tveksam (jfr Markóczy, 1997).  

De i forskningen använda begreppen kritiseras för att vara begreppsligt oklara 
och ofullständigt beskrivna (Klimoski & Mohammed, 1994) och därmed 
svårbedömbara. Ett team består av individer med olika mentala modeller och 
nyckelfrågan är om de kan slås samman till en gruppmodell (Porac & Thomas, 
2002). Det metodologiska problemet att sammanställa kognitionsbegrepp på 
individnivå till kollektiv kognition har också fått ökad uppmärksamhet (Schneider 
& Angelmar, 1993; Strati, 1998; Walsh, 1995). Vi har därför förankrat begreppet 
filosofiskt, metateoretiskt och ingående presenterat, förankrat och jämfört de i 
teamet ingående personernas SHB och också återfört vår tolkning av de 
individuella begreppen till de involverade personerna. Tanken om kognitiv konsen-
sus som nödvändig grund för kollektiv handling har också ifrågasatts utifrån 
resultat av empiriska studier och för att inte ta hänsyn till samspelet mellan 
kognitiva och sociala processer (Allard-Poesi, 1998; Klimoski & Mohammed, 
1994).  

Även om personerna har skilda strategiska handlingsbegrepp kan konsensus 
råda i vissa avseenden, exempelvis om det allmänna målet att utveckla lokal-
samhällets näringsliv, men inte i andra. En dominerande ledare kan exempelvis 
utnyttja sin maktposition för att skapa och använda en personlig modell som 
modell för ett team (Westhpal & Zajac, 1994). I vårt material finns exempel på att 
några i ett team på någon nivå kan dela föreställningar och antaganden, exempelvis 
om det lokala sättet att ”göra saker”, och att detta kan ge deras modell styrka i 
teamet. Den typologi som föreslagits antyder också att olika handlingsbegrepp går 
att gruppera utifrån släktskap i vissa dimensioner. I den mer grundläggande mening 
som SHB försöker fånga är det i vårt material endast en av ledningsgrupperna som 
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karakteriseras av mer homogena SHB. I övriga grupper är sammansättningen 
heterogen och andra mekanismer som håller samman handlandet måste sökas. 
 
Interaktionen 
 
Vi kan således inte utgå från att det finns gemensamma kognitiva strukturer på 
kollektiv nivå och mer intressant blir då hur strategier kan formeras trots kognitiva 
skillnader (jfr Johnson, Daniels & Asch, 1998). Heterogena SHB kan leda till helt 
skilda interaktionssituationer och konsekvenser för de strategiska processerna. De 
kan leda till konkurrens om hur en grupp strategiskt skall agera och därmed 
förhindra att en strategi realiseras. Utfallet kan också bli att gruppmedlemmarna 
samarbetar och utnyttjar heterogeniteten för att komplettera varandra i processen, 
eller att någon av gruppmedlemmarna får förtroende och ansvar för att själv-
ständigt utveckla och leda en strategi. Kognitivt inriktade förklaringar till de skilda 
utfallen kan vara att de föreställningar som handlingsbegreppen bär kan vara mer 
eller mindre förenliga eller att i en grupp ingår personer med starka modeller inom 
området (jfr Bråten, 1973; 1985). Dessa har därigenom tillgång till en auktoritativ 
resurs (modellmakt) när agendan bestäms och strategin formeras. Det kan således 
handla både om att alternativa modeller saknas och om konkurrens mellan olika 
utvecklingsmodeller.  

Det finns i materialet inte något som tyder på att de delade erfarenheterna 
och interaktionen inom gruppen innebär att kognitiv samstämmighet, åtminstone 
inte med avseende på SHB, växer fram, i motsats till vad som hävdas av många 
författare (exempelvis Harris, 1994; Kiesler & Sproull, 1982; Shrivastava & 
Schneider, 1984). Inte heller i det fall där symboliska handlingar används för att 
sprida det strategiska budskapet utvecklar aktörerna gemensamma meningssystem 
med avseende på SHB. Däremot påminner det symboliska agerandet om strategins 
innehåll och kan underlätta gemensamt agerande åtminstone så länge som strategin 
uppfattas som legitim (jfr Gray et al., 1985). När strategen lämnar arbetet tycks det 
finnas risk för att den enighet som uppnåtts eroderar.  

Synen på konsensus som en dynamisk mångdimensionell process sätter fokus 
på alternativa sätt att differentiera konsensusbegreppet. Woolridge och Floyd 
(1989; 1990) använder begreppen engagemang för och förståelse för strategin och 
pekar på att konsensus kan variera med avseende på innehåll, grad och räckvidd 
och också med strategisk process och stadium. I vårt mobiliseringsfall uppfattar vi 
exempelvis engagemanget för strategin som stort under de första åren, samtidigt 
som förståelse för strategin utvecklas. När arbetet professionaliseras avtar 
engagemanget alltmer och när projektets initiativtagare försvinner eroderar 
strategin för att efter en tid helt ha ändrat karaktär. 

Sammansättningen av SHB inom ett team är en viktig aspekt av relationen 
inom en grupp. Förutsättningarna för emergens, att handlingsrepertoaren utökas 
eller reduceras i förhållande till de ingående individernas, bestäms exempelvis av de 
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villkor som en grupp arbetar under. Heterogena SHB kan leda till helt skilda 
konsekvenser beroende på situation och den rollsammansättning som utvecklas i 
gruppen. Centralt tycks vara konkurrensen mellan individerna i gruppen och hur 
de heterogena strategiska handlingsbegreppen förhåller sig till varandra, men även 
organiseringens konstitution inverkar på möjligheterna att realisera en strategi. 
Finkelstein och Hambricks (1996) framställning, som bygger på idén om 
formulering och implementering av strategin som delvis åtskilda processer, pekar 
exempelvis på att mer heterogena team kan vara mera innovativa och använda fler 
perspektiv i formuleringsfasen, medan homogenitet och konsensus kan ha positiva 
effekter, som mer konsistenta strategier, vid en implementering. 

Heterogeniteten i handlingsbegrepp till trots utvecklas gemensam handling 
och formeras strategier. Detta riktar uppmärksamheten mot dels skillnader i 
innebörden (och varaktigheten) i konsensusbegreppet, dels på hur samspelet 
mellan sociala och kognitiva processer kan bidra till att förklara hur en viss 
strategiformering är möjlig. Vi försöker inte att utveckla någon form av gemensam 
representation för teamet utan demonstrerar i fallen exempel på hur 
interaktionsmekanismer i olika situationer kan bidra till strategiformeringen. 
Relationerna mellan de strategiska aktörerna i ledningsgruppen och deras 
handlingsbegrepp, men också deras positioner i andra sociala system, inverkar på 
den strategiformering som sker. Gruppens sammansättning i de dimensioner som 
vi tidigare behandlat, tillsammans med de kontextuella rötterna för projekten, utgör 
således villkor för de interaktionsmekanismer som används för att hålla samman 
strategiformeringen. 

Interaktionens tre grundläggande aspekter betydelseskapande, maktutövning 
och legitimering (Giddens, 1984) kan i varierande utsträckning bidra till att förklara 
hur de olika strategierna är möjliga. Relationerna i processerna karakteriseras av 
samarbete eller förtroende, där begreppen uttrycker de förutsättningar för 
interaktionen som bestäms redan vid organiseringen. Projektets inriktning och 
uppgift, framväxt och organisering (inkl. lokal praxis) ger exempelvis olika villkor 
för betydelseskapandet i fallen och därmed för hur olika kommunikations-
mekanismer används. Projektens karaktär av mellansektoriell organisering innebär 
att ett ledningsteam måste relatera sig till flera samhällssektorer för att försäkra 
existensgrunden. Hur detta sker är däremot beroende av situationen.  

Interaktionsprocesser och symboliska handlingar som myter, symboler, 
ceremonier och språkhandlingar (Johnson, 1990; Pfeffer, 1981; Shrivastava & 
Schneider, 1984) kan bidra till att bygga och bevara den strategiska agendan. 
Symboliskt agerande, muntlig kommunikation, personbaserad rekrytering och 
förståelse för den gemensamma strategin kännetecknar ledningsteamet i den 
process som beskrivs som entreprenöriell mobiliserings- och självtillitsstrategi. 
Betydelseskapandet sker här genom entreprenörens historier (i samklang med 
dennes SHB) som ständigt påminner om strategin men också genom de kryptiska 
etiketter (Bougon, 1992) som kännetecknar kommunikationen. När entreprenören 
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försvinner eroderar det symboliska handlandet. Samma mekanismer som används 
för att legitimera arbetet och mobilisera resurser i det lokala interaktionsfältet 
används internt. De processer som har en huvudmanna-exekutivorganisering som 
bas kännetecknas i stället av skriftlig kommunikation (formella dokument är 
viktiga), intresserepresentation och endast en partiell förståelse för strategin i 
ledningsgruppen, speciellt under den period som vi karakteriserat som intermittent 
agendasättande. Intresserepresentationen och information legitimerar här arbetet. 

Processerna demonstrerar att innehållet i en strategi och möjligheterna till 
strategiformering också påverkas av strategiska aktörers SHB och deras relativa 
makt (jfr Hellgren & Melin, 1993; Walsh & Fahey, 1986). Maktmekanismer i form 
av starka modeller (Bråten, 1973; 1985) och social kapabilitet (Fliegstein, 1997) kan 
ge inflytande i, eller skapa, en situation av icke-konkurrens, men vid konkurrens 
inom gruppen har det också betydelse vem som har modellen och dennes 
positioner i sociala system utanför ledningsteamet. En individs legitimitet inom 
gruppen har också betydelse. Studien demonstrerar således några mekanismer i 
interaktionen som kan bidra till gemensam handling i situationer med heterogena 
SHB, men som också kan utlösas vid homogena SHB.  
 
Relationer och roller 
 
Rollsammansättningen visar klara skillnader i de studerade fallen trots att 
ledningsgrupperna är av ungefär samma storlek. Det förefaller rimligt att tänka sig 
att vissa grundläggande roller behöver fyllas i en strategisk process, men också att 
en person kan ta flera roller eller att en roll kan fördelas mellan flera personer (jfr 
Normann, 1975). När roller diskuteras i litteratur om strategisk ledning tas ofta de 
tio allmänna ledningsroller som Mintzberg (1979) identifierade som utgångspunkt. 
Finkelstein och Hambrick (1996) menar att senare studier har bekräftat dessa 
roller. Vid formering av en strategi torde ändå en strategs roller vara delvis andra 
än de som förbinds med exekutiv med en viss formell position eller med ledning i 
allmänhet (jfr Ericson et al., 2001). Rolldiskussionen behöver således differentieras.  

Gruppen utgör en del av villkoren för de enskilda individernas möjlighet att 
utlösa sina SHB och att utforma roller som är konsistenta med dessa. Vi har drivit 
tesen att en roll i enlighet med en persons SHB kan stärka identifikationen med 
rollen, och därmed kraften i handlandet och möjligheterna till agentskap. En 
slutsats av den konkreta studien är att relationerna och rollsammansättningen i en 
grupp har avgörande inflytande på formeringsprocessen och dess utfall. Om 
aktörerna sinsemellan kan utveckla en struktur av differentierade och komplette-
rande roller förbättrar det möjligheterna att realisera en strategi. Betydelsen av att 
en roll kan definieras på ett personligt sätt och med hänsyn tagen till övriga 
medlemmar i gruppen och till de krav som är förbundna med den organisatoriska 
positionen har också diskuterats av Hodgson, Levinson och Zaleznik (1965).  
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De roller som utvecklas i en grupp tycks också vara ett sätt att hantera de 
kontextuella rötterna och kognitiv heterogenitet i form av skilda SHB. I en grupp, 
som vi bedömer som en stark strategisk ledningsgrupp (positiv emergens), 
utformades rollerna på ett sätt som i princip tillät samtliga i gruppen att agera i 
enlighet med sina handlingsbegrepp. Samtliga i ledningsgruppen hade också 
förståelse för och ett starkt engagemang i strategin (jfr Woolridge & Floyd, 1989; 
1990). De roller som utvecklades kompletterade dessutom varandra dels i relation 
till den formerade strategin, dels till de kontextuella rötterna. I ett annat fall tar 
ledaren själv de flesta rollerna, men tar också vid behov stöd från huvudmanna-
representanterna i ledningsgruppen, och utvidgar dessutom relationerna till de 
kontextuella rötterna genom sin nätverksorganisering.  

Resultaten tyder på att det, när en ny strategi skall formeras, är en fördel om 
någon i ledningsgruppen har ett proaktivt strategiskt handlingsbegrepp, med en idé 
om strategins vad och hur, som kan fylla rollen som strateg. Detta är emellertid 
inte tillräckligt, villkoren skall också vara sådana att dennes handlingsbegrepp kan 
utlösas. I det fall när en strategi inte realiserades blockerades exempelvis aktören 
med ett proaktiv SHB av de övriga. Rivaliserande utvecklingsmodeller, omständig-
heterna vid rekryteringen av den tilltänkte strategen och de maktmekanismer som 
utnyttjades är några möjliga orsaker. Den rollsammansättning som utvecklas i en 
grupp har sålunda betydelse för konsekvenserna av heterogena SHB. Det finns 
också exempel på att en aktörsgrupp med endast reaktiva SHB kan formera en 
strategi, men strategins vad och hur bestäms då genom tryck från det lokala 
interaktionsfältet och inte i den ledningsgrupp som förväntas ha en agentfunktion. 
En möjlig slutsats av ovanstående är att det för egentligt agentskap behövs både en 
roll som drivande strateg och någon/några som stödjer denne. 

När personer lämnar en ledningsgrupp eller nya tillkommer förändras 
gruppens struktur, något som uppenbarligen har konsekvenser för arbetet. När den 
person som främst står för strategin lämnar, tycks det finnas risk för att den 
tidigare strategin eroderar och ersätts av en med starkare koppling till den nya 
sammansättningen av strategiska handlingsbegrepp i gruppen. Vem som har 
inflytande på valet av dem som tillåts delta i processerna är därför också av 
betydelse för den struktur som utvecklas i en grupp och för de strategier som är 
möjliga att formera. I de studerade processerna är det uppenbart att personer med 
inflytande försöker påverka vilka som skall få mandat att verka i processerna och 
att det redan vid rekryteringen finns förväntningar på den roll som en viss person 
skall ta. 

Gemensamt för processerna är att de personer som rekryteras utses utifrån 
både sina positioner i olika samhällssektorer och personliga egenskaper, men också 
att betoningen av det ena eller andra liksom sättet att rekrytera skiljer sig. Genom 
att gruppmedlemmarna har förankring i olika sociala system ökar möjligheterna att 
mobilisera olika regler och resurser i arbetet, samtidigt kan ökad känslighet för 
externt tryck från de kontextuella rötterna uppstå och därigenom begränsa hand-
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lingsmöjligheterna. Vi har också demonstrerat att skillnader i sättet att rekrytera 
kan ha med både strategisk inriktning och organiseringens konstitution att göra. 
Många andra studier (Finkelstein & Hambrick, 1996; Johnson, 1987; Pettigrew, 
1985; Mintzberg, 1983; Normann, 1975) har också uppmärksammat att denna typ 
av selektionsmekanism utnyttjas antingen för att vidmakthålla och skydda en 
befintlig strategi eller för att åstadkomma förändring. Förutsättningen för att 
mekanismen skall fungera som avsett är, utifrån våra observationer av den 
betydelse SHB har, att rekryteringen sker av personer som har förståelse för vilken 
sammansättning av strategiska handlingsbegrepp som krävs i en viss situation. 

Sammanfattningsvis karakteriseras en stark ledningsgrupp med avseende på 
förutsättningarna att formera och realisera en sammanhängande strategi av:  

• En proaktiv strateg med en strategisk idé och social kapabilitet. 
• En sammansättning av roller som är varandra kompletterande och 

relaterar till strategin och de kontextuella rötterna på ett stödjande sätt. 
• En interaktion som karakteriseras av samarbete och icke-konkurrens 

och/eller förtroende och legitimitet. 
 
Mer problematiska grupper med avseende på förutsättningarna att formera och 
realisera en proaktiv strategi har några av följande karakteristika: 

• En proaktiv strateg saknas eller blockeras av de övriga. 
• Rollerna är endast delvis i enlighet med SHB och har något uttunnade 

relationer till de kontextuella rötterna. 
• Interaktionen karakteriseras av antingen alltför homogena, men reaktiva 

SHB eller en situation av icke-förtroende och konkurrerande SHB som 
utlöser maktmekanismer. 

 
Diskussionen ovan illustrerar att en individ oftast är beroende av andra för att 

få igenom en strategi, inte minst i den typ av mellansektorsorganisation som vi 
behandlar. Redan Hodgson et al. (1965) lyfter fram att effektiviteten i en 
ledningsgrupp kan bero på hur väl de kompletterar varandra med avseende på 
aktivitetsinriktning och mekanismer som tillåter dem att utforma sina roller på ett 
personligt och inom gruppen samordnat sätt. Förändringar i pluralistiska organisa-
tioner (som mellansektoriella organisationer) uppnås troligen bättre gemensamt i 
en ledningsgrupp där gruppen arbetar tillsammans, men där varje individ spelar en 
distinkt roll. Idén är att en grupp som samlar kunskaper, expertis och inflytande 
och legitimitet borde kunna göra det bättre än en enskild individ (jfr Denis, 
Lamothe & Langley, 2001). En ledningsgrupp kan, som vi i det föregående har 
demonstrerat, splittras av intern rivalitet, eller genom att relationerna till de 
kontextuella rötterna tunnas ut och en oförmåga att anpassa sig till omgivningens 
behov. 

Studien kan utifrån ovanstående ses som ett bidrag också i diskussionen om 
konsensus som en förutsättning för gemensam handling eller ej. Vi har demon-
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strerat hur och under vilka villkor andra kognitiva, sociala och politiska meka-
nismer, som diskuterats i tidigare forskning, aktiverats i de studerade processerna, 
för att tillsammans bidra till gemensam handling även vid heterogena strategiska 
handlingsbegrepp. Våra slutsatser om ledningsgruppen ger också ett bidrag till 
kunskapen om hur effektiviteten i en ledningsgrupp kan utvecklas. Om de strate-
giska aktörerna utvecklar en uppsättning roller som kompletterar varandra i rela-
tion till kontexten och tillåter dem att agera utifrån sina SHB så förbättrar det 
möjligheterna att formera en strategi. 
 
Processernas inbäddning och dynamik 
 
I tidigare avsnitt har vi för vart och ett av fallen samlat upp de centrala drivkrafter 
som resulterat i ett visst strategiskt utfall. Vi har särskilt fokuserat de strategiska 
aktörerna, som enskilda individer och som ledningsgrupp, och deras inflytande på 
process och strategi. I detta avsnitt samlar vi några erfarenheter av hur den kontex-
tuella inbäddningen, via andra aktörer, griper in i processerna och belyser därmed 
processernas dynamik.  

När formeringsprocesserna betraktas över en längre tidsperiod har de 
formerade strategierna en relativt begränsad livslängd (4-7 år). Det tycks finnas en 
tendens till strategiska episoder, som verkar vara nära förbundna med förändringar i 
gruppen av strategiska aktörer. En förklaring till den relativa kortvarigheten kan 
vara den ’bräcklighet’ som karakteriserar mellansektoriella organisationers existens-
grund (varför organisationen existerar och vad den skall uppnå) genom beroendet 
av andra för att mobilisera resurser och handling. En mellansektoriell organisation 
behöver ständigt skapa uppgifter, nätverka och handla i relation till sina kontextu-
ella rötter (Steinthorsson & Söderholm, 2002). Även andra studier har uppmärk-
sammat liknande episodiska förändringsmönster (Denis et al. 2001; Hinings & 
Greenwood, 1988). Denis et al. menar att när makten är diffus och många mål 
samtidigt förekommer, som i pluralistiska organisationer, kan det vara svårt att 
samtidigt hantera de möjliga spänningarna mellan ledningen, organisationen och 
omgivningens tryck. 

Fallen demonstrerar, som framgick i föregående avsnitt, konsekvenserna av 
spänningar inom ledningsgruppen. I ett av fallen realiserades inte någon egentlig 
strategi, i ett annat förnyades inte strategens kontrakt när motsättningarna mellan 
honom och regelsystemet blir alltför stora och i ett tredje lyckas aktörerna inte 
hantera relationerna till viktiga sektorer. I synnerhet när den som främst står för 
huvudinriktningen av strategins vad och hur lämnar tycks det vara stor risk att 
strategin eroderar, inte minst gäller detta om en personberoende nätverksorga-
nisering används. En annan orsak kan vara svårigheterna att skaffa de finansiella 
och andra resurser som behövs för aktiviteterna. En tredje orsak kan vara det 
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ständiga tryck som är en konsekvens av omvandling, koncernlogik och konjunk-
turer.  

En annan iakttagelse handlar om ingångsvillkorens och initieringens betydelse för 
det fortsatta förloppet. Situationen i lokalsamhället och hur processen initieras får 
konsekvenser för arbetets konstitution, processer och strategi. Två skilda principer 
har demonstrerats med avseende på vem som deltar i arbetet (sektorsinvolvering) 
och vilka regler och resurser som mobiliseras. Den ena processen initieras i den 
frivilliga sektorn och har territoriell integration och lokal identitet som princip, dvs. 
den åberopar till en början regler som hör hemma i frivilliga sektorn, något som 
också inverkar på den strategiska inriktningen. Processen leder över tid till att 
alltmer av arbetet kopplas till kommunen och dess näringslivsorganisation. Den 
andra processen initieras och konstitueras från första stund enligt förhandlings-
ekonomiska regler med intresseorganisering och ömsesidigt utbyte som princip. 
Samverkan mellan kommunen och företagareintresset, med i huvudsak offentlig 
finansiering, är här grunden för arbetet. 

Över tid tenderar ändå genom sektorsförändringar, de två processerna att bli 
mera lika. Det tycks finnas ett institutionaliseringstryck (DiMaggio & Powell, 
1983/1991) mot en förhandlingsekonomisk lösning som involverar kommunen 
och det befintliga företagandet som intresse, men med offentlig finansiering. En 
reaktion, med grund i relationen mellan befintligt och nytt företagande, uppstår 
exempelvis i den process som har sin grund i den frivilliga sektorn. Företagare-
intresset mobiliseras när de strategiska aktörerna, trots vidtagna anpassnings- och 
legitimeringsåtgärder, inte lyckas hantera balansen mellan det befintliga och det nya 
företagandet. En förklaring kan vara att det inledande engagemanget i den frivilliga 
sektorn efter en tid mattas av (’uttröttnings-mekanismer’) och att betydelsen av 
professionalisering, kommunalt engagemang, och offentlig finansiering då ökar. En 
annan är att kostnaderna för företagen att delta är förhållandevis små (jfr Pierre, 
1992), men att deltagandet ger del i kontrollen över utvecklingsresurserna i tider av 
omvandlingstryck och lågkonjunktur. En konjunkturnedgång tycks öka trycket från 
befintliga företag och när tidigare satsningar går i stöpet kan näringslivsor-
ganisationens legitimitet ifrågasättas. 

De skilda konstituerande principerna i processerna tycks också, tillsammans 
med strategisk inriktning, leda till skillnader i delprocessernas art. När organise-
ringen saknar naturlig existensgrund och med det ständiga omvandlingstrycket, 
ökar behovet av att hantera organiseringens kontextuella rötter. Ständigt nätverkande 
och legitimering är, tillsammans med mobilisering av resurser, centrala processer (jfr Stein-
thorsson & Söderholm, 2002). I det lokala interaktionsfältet har vi i diskussionen 
försökt att fånga vilka sektorer som involveras och de handlingar som riktas mot 
dem. Inriktningen på strategin påverkar också vilken typ av regler och resurser som 
mobiliseras. Den ena processens initiering i den frivilliga sektorn, tillsammans med 
strategins inriktning, mobiliserar till en början det sociala kapitalet och de regler 
som förknippas med detta, men använder också stödsystemet som viktig partner. 
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Efter initialskedet får den kommunala sektorns regler och resurser allt större 
betydelse. I den andra processen sker organiseringen redan från början i 
förhandlingsekonomisk form och mycket av resurserna mobiliseras från 
kommunen och olika stödsystem. Över tid blir processerna mer lika även i detta 
avseende, något som kan vara en konsekvens av stödsystemens uppbyggnad (jfr 
ovan). 

I huvudsak finansieras utvecklingsarbetet av kommunala och statliga medel. 
Stödsystemets resurser är betydelsefulla genom att bidra till att finansiera aktiviteter 
och organisationer, men också som ett verktyg i konkurrensen om företags-
lokaliseringar. Sättet att mobilisera resurser kan något polariserat beskrivas som att 
antingen styr strategins krav resursmobiliseringen (strategistyrd finansiering) eller 
så kan organisationens behov av resurser styra strategin (organisationsstyrd finan-
siering). I de flesta situationer handlar det självfallet om både och. Den ena 
processens (mobiliseringsfallets) första faser är ett exempel där strategins inriktning 
styr anskaffningen av resurser. I senare faser tar behovet av att finansiera den or-
ganisation som byggts upp över och strategin anpassas delvis till var finansiella 
resurser kan mobiliseras. I den andra processen skaffas resurserna för 
organisationen först och den strategi som utfästs saknar egentligen redan från start 
stöd hos flera i samhället dominerande personer. Det är i de två fall där finan-
sieringen är strategistyrd eller där den organisationsstyrda finansieringen ger relativ 
strategisk frihet, som projekten utåt framstår som framgångsrika. I övriga fall 
tenderar finansieringen att inverka begränsande på strategin och låsa in det 
strategiska arbetet. 

De skilda konstituerande principerna i fallen tillsammans med strategiernas 
inriktning samspelar med nätverks- och legitimeringsaktiviteterna i fallen. Pro-
jekten måste legitimeras i lokalsamhällets olika sektorer och intressegrupper. Främst 
måste relationerna till kommunen (politik) och företagande hanteras om projekten 
skall överleva. I tidiga faser i det ena fallet handlar strategin också om att påverka 
attityder i lokalsamhällets frivilliga sektor. Aktiviteter som syftar till ideologi-
konstruktion är då centrala legitimeringsaktiviteter, tillsammans med försäkringar 
om att respektera den lokala politiken och strategens symboliska handlingar mot 
det lokala interaktionsfältet. I senare faser innebär legitimeringsaktiviteterna mer av 
anpassning till den lokala företagsamheten och information för att säkra projektets 
existensgrund. Den andra processen bygger redan från start in organiseringens 
intressen i ledningsgruppen, varför legitimeringsaktiviteterna mot det lokala 
interaktionsfältet i huvudsak består av information. Här används under andra 
perioden också nätverksorganisering som ett sätt att vidga kontakterna inom den 
privata och kommunala sektorn.  

Trender, tidsanda och moden (Abrahamson, 1996) skapar processer som bäddar 
in arbetet och kan inverka genom att underlätta eller försvåra projekt. Inflytandet 
från dessa processer sker via strategerna, men verkar också genom aktörer i den 
institutionella inbäddningen. Dessa kan uppfatta ett projekt som rationellt och 
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legitimt och därför stödja en aktör med ett SHB som är takt med modet, något 
som kan underlätta resursmobiliseringen. I båda de projekt som i omvärlden 
bedömdes som framgångsrika är strategernas SHB kongruent med rådande moden 
för denna typ av projekt. Under 1980-talet första del är lokala mobiliseringsidéer en 
del av rådande moden och under 1990-talets första del ökar betoningen på 
informationsteknologi och kunskap. Rådande moden kan också användas i argu-
mentationen mot en aktör eller organisation som visas när modet med ”slimmade 
organisationer” används vid argumentationen i samband med nedläggningen av 
den uppbyggda näringslivsorganisationen i den ena processen.  

Diskussionen illustrerar den tendens till strategiska episoder som också annan 
forskning har visat kännetecknar pluralistiska organisationer. Spänningar inom 
ledningsgrupper och omgivningars tryck är en förklaring. Vår studie illustrerar 
också att tidsandan och moden snarare möter strategiska aktörer, som har strate-
giska handlingsbegrepp i samklang med tidsandan, än sprids till dem. Dessa idéer 
ser vi som ett mindre bidrag till strategifältet som kan vidareutvecklas. För närings-
livsorganisationer tycks det också finnas ett institutionaliseringstryck mot att politik 
och företagarintresset samarbetar. Studien stöder i detta avseende Steinthorsson 
och Söderholms (2002) slutsats om behovet att underhålla de kontextuella rötterna 
genom ständigt nätverkande och legitimering. 
 
Vad betyder individerna i strategiska processer? 
 
I inledningen reste vi en öppet formulerad fråga om vad enskilda individer, deras 
föreställningar och handlingar, betyder i strategiska processer. Vårt problem 
handlar således om vilken skillnad individerna gör i strategiska processers förlopp 
och utfall. En diskussion om agentskap anknyter till diskussionen om strategiska 
val. Val innebär för oss inte val i analytisk mening utan handlar snarare om 
intentionell formering i enlighet med en individs SHB. Vi ersätter den rationella 
modellens universella rationalitet och inför i stället en individuell handlingslogik 
som uttryck för tendensen i handlingsinriktningen. Detta innebär emellertid inte att 
vi ser individen som icke-rationell.  

En linje i vår argumentation är att svaret på frågan till en del beror av de 
metateoretiska utgångspunkter, antaganden och redskap som en forskare väljer. Vi 
har argumenterat för ett perspektiv som tillåter både det mänskliga agentskapet och 
andra krafter att framträda. En förklaringsform av holistisk karaktär – processteori 
– som försöker att fånga samspelet mellan de centrala dimensionerna i strategisk 
förändring, men med fokus på mänskliga agenter, är därför en förutsättning. 
Genom att ställa frågan: Hur är denna strategi möjlig – öppnar perspektivet för att 
individers agentskap är beroende också av krafter utanför deras kontroll.  

Konsekvenserna av strategiskt arbete visar sig ofta först på lång sikt och är ett 
resultat av en rad olika sam- och motverkande mekanismer. Vid mellansektoriell 
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organisering är kopplingen till enskilda organisationer dessutom otydlig. Vi har 
därför valt att se de realiserade strategierna i form av ett konsistent mönster av 
handlingar och aktiviteter som uttryck för utfall och som det som skall förklaras. 
Individernas inflytande söks således i relationen mellan den realiserade strategin 
och den strategiska formeringsprocessen.  

Ett resultat i den konkreta studien är att i de fall där en strategi formeras finns 
en överensstämmelse mellan strategin och åtminstone någon strategisk aktörs 
strategiska handlingsbegrepp. Vi tolkar detta som att denne har ett inflytande som 
märks både i strategins innehåll (vad) och process (hur). Denne aktör kan därför 
betecknas som strategen i formeringsprocessen oavsett vilken formell position och 
roll aktören har i organiseringen. Den egentlige strategen behöver således inte vara 
den formelle ledaren som så ofta antas i forskningen. Den enskilde individen gör 
alltså skillnad i processen, dvs. är en agent. Stöd för detta kan också hämtas i iakt-
tagelsen, att när strategen lämnar tenderar den tidigare strategin att erodera för att 
småningom ersättas av en ny, med åtminstone delvis annan inriktning. Slutsatsen 
stödjer således Hellgren och Melins (1993) resultat som visar att en enskild strategs 
tänkesätt kan få strategiskt genomslag och således ha ett signifikant inflytande. 
Även i det fall där en sammanhållen strategi inte realiserats bidrar de strategiska 
aktörernas SHB till att förklara detta utfall.  

Resultaten leder också till några tentativa slutsatser om strategen och den 
strategroll som denne utvecklar. Ett proaktivt SHB som också omfattar ett 
begrepp om agentskapet som en möjlighet tycks vara en viktig resurs för individen 
i en strategroll. Kombineras detta med social kapabilitet i Fligsteins (1997) mening, 
så har en sådan strategisk aktör förmågan att mobilisera andra, genom att bidra till 
att skapa mening i komplexa situationer och därmed inverka på strategifor-
meringen. 

Den enskilde aktörens inflytande på processerna är dock inte villkorslöst. 
Strategiformering handlar om mer än enskilda individer. Strategiska processer 
handlar i grunden om en kollektiv strävan där sociala relationer, makt och 
inflytande och en lång rad andra villkor påverkar individens möjligheter att agera 
utifrån sitt SHB. Individen är inbäddad och inbäddningen innebär villkor som kan 
verka både möjliggörande och begränsande. En central del av denna inbäddning 
utgörs av de personer som tillsammans bildar en ledningsgrupp. 

En bärande idé i den tidigare diskussionen är att en sådan grupps gemen-
samma handlingsrepertoar kan vara både något mer eller mindre än de ingående 
medlemmarnas. Gruppens sammansättning, interaktion och den struktur i form av 
den rolluppsättning som utvecklas är därför centrala aspekter av våra förklaringar 
av det strategiska utfallet. Våra slutsatser tyder på att även en grupp med 
heterogena SHB kan vara väl lämpad att leda en strategisk formeringsprocess. 
Förutsättningen är dock att de kan hantera heterogeniteten och utveckla roller och 
relationer som inte leder till konkurrens inom gruppen. Vi har tidigare också 
demonstrerat att andra aktörer än strategen kan utforma sin roll i en ledningsgrupp 
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utifrån sina strategiska handlingsbegrepp. Också de är strategiska aktörer och 
agenter i den meningen att de bidrar till ledningsgruppens möjlighet att göra 
skillnad, men de är inte strateger i den mening som vi angett ovan.  

Resultaten ger också stöd för några tentativa slutsatser om villkoren på 
gruppnivå för att en ny proaktiv strategi skall kunna realiseras. Vi sammanfattar 
dessa genom att ange vad som kan känneteckna en stark respektive mer proble-
matisk ledningsgrupp. I en stark grupp ingår en proaktiv strateg med en strategisk 
idé och social kapabilitet; rollsammansättningen är differentierad och komplette-
rande och övriga strategiska aktörer relaterar till strategin och de kontextuella 
rötterna på ett sätt som stödjer strategen. Interaktionen kännetecknas av samarbete 
och icke-konkurrens och/eller förtroende och legitimitet. En mer problematisk 
grupp kännetecknas av att en proaktiv strateg saknas eller blockeras av de övriga 
och att strategin därför endast delvis är i enlighet med de strategiska aktörernas 
SHB. Interaktionen slutligen karakteriseras av antingen alltför homogena, men 
reaktiva SHB eller en situation av icke-förtroende och konkurrerande SHB som 
utlöser maktmekanismer. Ledningsgruppens sammansättning och interaktionen 
inom gruppen inverkar på individens möjligheter att utlösa sitt SHB och är således 
villkor för vad den enskilda individens betyder i strategiformeringen. Strategen kan 
tillsammans med övriga strategiska aktörer i en ledningsgrupp göra skillnad. 
 
Resultatens räckvidd och fortsatt forskning 
 
En väsentlig fråga när studiens resultat skall bedömas är deras generalitet. Vilket 
bidrag till en mer generell teori om strategi kan resultaten ge? Vår konkreta 
tillämpning av den syntetiska och handlingslogiska ansatsen avser mellansektoriella 
strategiska processer för att åstadkomma lokal ekonomisk utveckling. Vi argu-
menterade för deras lämplighet vid studier av strategiska processer genom att lyfta 
fram den komplexitet och tvetydighet som karakteriserar sådana, och att osäker-
heten om arbetets inriktning gör processerna speciellt lämpliga för att studera det 
mänskliga agentskapet. Vilken giltighet har då resultaten för individers inflytande i 
andra typer av strategiska processer? För att ge någon form av svar återvänder vi 
till den kritiska realismens generalitetsbegrepp. Det handlar då inte om empiriska 
generaliseringar, i meningen vanligt förekommande empiriska fenomen, utan om 
att utifrån abstrakt och konkret forskning frilägga krafter och mekanismer. Förkla-
ring innebär att lyfta fram objektens struktur och kausala förmågor och vad de är 
kapabla att åstadkomma under specifika omständigheter. Den typen av grund-
läggande strukturer och mekanismer kan belysas även i en fallstudie. 

De förklaringar vi tidigare redovisade visar de centrala drivkrafterna i några 
konkreta processer. Dessa förklaringar är knappast i sin helhet överförbara till 
andra situationer, däremot kan de underliggande mekanismerna ha generalitet. 
Exempelvis menar vi att den grundläggande abstraktionen på individnivå – det 
strategiska handlingsbegreppet – uttrycker en generell mekanism som finns också i 
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andra sammanhang. Handlingsbegreppets empiriska bas (t.ex. en intervjutexts 
tema) bör då anpassas till den konkreta situation där det skall tillämpas. Huruvida 
en viss individ utlöser sitt SHB och vilka konsekvenserna blir i en konkret process 
är däremot beroende av specifika omständigheter och individens inbäddning.  

Konstruktionen skulle också kunna utnyttjas för att ge kunskap om enskilda 
individers och teams roller och inflytande i strategiska processer i företag och 
andra typer av organisationer. Den typologi som presenterats behöver också ut-
vecklas och underbyggas genom studier av fler organisationer. Vi anser även att 
begreppet kan överföras till och tillämpas inom andra områden som kännetecknas 
av komplexitet och osäkerhet. Det närbesläktade området entreprenörskap kan 
vara ett exempel. En studie av entreprenöriella handlingsbegrepp och hur de rela-
terar sig till de affärsidéer och företag som utvecklas skulle exempelvis kunna 
fördjupa kunskapen om det undflyende fenomenet entreprenörskap. 

Strategiformering sker inom ramen för öppna system. Förklaringarna av de 
konkreta strategierna kan därför inte vara generella. Eftersom det sällan är möjligt 
att fullständigt rekonstruera en förklaring tvingas forskaren att acceptera att varje 
förklaring är ofullständig. Vilka mekanismer som aktiveras är också beroende av 
omständigheterna. Det betyder inte att andra saknats, endast att de inte aktiverats i 
just den situationen. Mekanismerna kan producera helt skilda utfall i olika situa-
tioner. Däremot har flera av de mekanismer, som vi menar inverkar på den 
konkreta strategiformeringen, i tidigare forskning visat sig ha förklaringskraft också 
i andra situationer. När vi i diskussionen ger exempel på interaktionsmekanismer 
som bidrar till att hålla samman strategiformeringen i situationer med heterogena 
handlingsbegrepp har de sannolikt förklaringskraft i andra strategiska formerings-
processer som inbegriper kognitiv heterogenitet, även i andra organisationer. Det-
samma torde gälla diskussionen om rollsammansättning och relationen roll och 
SHB. 
 
Metodologiska bidrag och reflexioner 
 
Våra teoretiska argument för den syntetiska och handlingslogiska ansatsen har vi 
drivit genom hela arbetet och de skall inte här upprepas. Däremot gör vi några 
reflexioner om våra erfarenheter av att tillämpa den i konkreta studier. En första 
reflexion är att vi uppfattar ansatsen som rimlig utifrån det formulerade problemet 
och att den varit ett stöd för att åstadkomma den typ av holistisk förklaring som 
eftersträvas vid processtudier med en processansats. En andra handlar om att den 
är krävande att använda. Denna egenskap delar den med andra processansatser och 
många processforskare (Langley, 1999; Pettigrew et al., 2001) har vittnat om detta. 
En tredje reflexion är att holistiska förklaringar och processansatser öppnar för 
kritik. Det behövs teorier och begrepp för flera nivåer och från skilda teoretiska 
fält. Det är då inte heller möjligt att gå lika djupt i förklaringarna av strategins 
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samtliga dimensioner. Ett tydligt fokus blir nödvändigt. Oavsett fokus kommer 
ändå övriga aspekter av den helhet som eftersträvas att träda fram vid en fördjupad 
reflexion.  

Det forskaren kan riskera att förlora i begreppsligt och teoretiskt djup skall 
ställas mot vad som kan vinnas. Genom att i handling acceptera tanken om att 
samhällsvetenskapliga fenomen framträder i öppna system, och därför påverkas av 
en rad krafter som inte låter sig i förväg definieras, kan forskningen bidra till att ge 
bättre förståelse för praktiken och dess villkor. Processansatser har sin styrka 
genom de ökade möjligheterna att lyfta fram ett fenomens komplexitet. Ansatsen 
är självfallet bäst lämpad för en större grupp forskare som då kan förena ökat djup 
inom flera fält. Vi menar dock att ansatsen ändå har poänger också i situationer där 
detta inte är möjligt, trots att den är arbetskrävande och rimligen innebär en del 
tillkortakommanden. Huvudskälet är den ökade realism som ändå kan knytas till 
den.  

Ställningstagandet för att individen kognitivt fungerar syntetiskt och att 
dennes subjektivitet kan vara väsentlig i förklaringar av strategiska processer får 
konsekvenser för val av metod. I kombination med tanken om att forskarens 
inflytande på beskrivningen av aktörernas tolkningar bör reduceras (jfr Porac & 
Thomas, 2002; Walsh, 1995) leder det till speciella krav på den metod som väljs. Vi 
konstaterade att en sådan metod bör fungera induktivt, vara formaliserad och 
kunna avtäcka en underliggande struktur som fångar utvecklingen av syntesen i 
form av personliga begrepp. Efter att ha tillämpat Perspektivisk textanalys för att 
komma åt tio strategiska aktörers perspektiv och dessutom använt resultatet i för-
klaringar av sex olika strategiska utfall, menar vi att metoden tycks fungera väl för 
detta ändamål. Vi har också genomfört informella återföringsexperiment, som 
innebar att de berörda personerna fick ta ställning till och kommentera resultaten 
av den perspektiviska textanalysen och vår tolkning av den. Analysresultaten fram-
står då, liksom när vi lärt känna personerna bättre, som rimliga och trovärdiga. 

Kvantitativt inriktade forskare förlitar sig gärna på funktionella och demo-
grafiska variabler som indikatorer på strategisk orientering. Observerbar erfarenhet 
(tid på posten, funktionell bakgrund, formell utbildning etc.) är relativt enkla att 
mäta, men är utifrån våra erfarenheter i studien helt otillräckliga för att bestämma 
tänkesätt och strategisk orientering. Deras popularitet i forskningen har sannolikt 
att göra med att de är lättåtkomliga bakgrundsvariabler med hög reliabilitet som ger 
möjlighet till kvantitativa korrelationsbestämningar (jfr Finkelstein & Hambrick, 
1996). De som ändå hävdar att de skall användas har framför allt metodologiska 
argument. De argumenterar för att, eftersom viktiga begrepp inom organisations-
forskningen som attityd och kognition inte kan mätas direkt, demografiska 
variabler ändå kan vara överlägsna och mer sparsmakade (Pfeffer, 1983). Tanken 
kritiseras av andra forskare (Lawrence, 1997; Pettigrew, 1992) för att den inneburit 
att forskarna lämnat samspelet mellan demografiska variabler och det som de antas 
vara indikatorer på otestat. Teamforskningens sätt att låta demografiska karakte-
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ristika användas som substitut för kognitiv homogenitet leder som ett exempel till 
väldiga tolkande hopp. Metod tillåts dominera över substans. De jämförelser av till 
synes likartade biografier och de analyser av de föreställningar som är en aspekt av 
det strategiska handlingsbegreppet tyder också på att validiteten i den typen av 
studier kan ifrågasättas.  

Vi vill också lyfta fram betydelsen av syntesen utifrån en annan utgångspunkt. 
Den realiserade strategin definieras av det sammanhängande mönster som utveck-
las genom aktiviteterna. Detta innebär samtidigt att de aktiviteter som ingår i 
strategin får sin färg av det sammanhang där de ingår och således också av 
strategen och övriga strategiska aktörer som inverkar på handlingar. De använda 
begreppen lokal mobilisering och återvändardagar i de två processer som vi 
behandlat är exempel där detta illustreras tydligt. Likheten begränsar sig till eti-
ketterna och det krävs helhet och närhet för att avslöja de skillnader som döljs 
bakom dem. Avslutningsvis vill vi påpeka att delar av ansatsen som exempelvis 
handlingsbegreppet sannolikt kan anpassas till andra sammanhang och användas 
också i forskning inom andra områden. 

 
Några reflektioner kring studiens betydelse för 
praktiken 

 
Vilken nytta kan då praktiken ha av de resultat som vi presenterar. Sökandet efter 
praxeologi, dvs. hur kunskapen om strategi skall användas (Tsoukas & Knudsen, 
2002) fäster uppmärksamheten på relationen mellan forskning och råd till 
praktiken. En principiell utgångspunkt för oss är att varje teoretisk slutsats av 
betydelse rimligen också har praktiska implikationer. Detta innebär i sig inget 
ställningstagande för en viss form att förmedla forskningens resultat till praktiken. 
Vi menar dock att en förutsättning, för att forskningsresultat skall vara av värde 
också för praktiken, är att forskaren accepterar den öppna värld med oväntade 
händelser som praktikens män och kvinnor ständigt lever i. Den slutna världens 
kausalitetssyn leder, trots de alltmer sofistikerade modellerna och metoderna som 
används för att ge normativa råd till företag och organisationer, inte sällan till att 
forskningen och praktiken fjärmar sig från varandra. Råd av karaktären ’gör så här 
så blir det så här’ överskrider tid och rum och är därför inte förenligt med tanken 
på världen som ett öppet system. Forskarvärldens inriktning på ’metodologisk 
renhet’, och därmed behov av att skapa kvasislutna villkor, tar inte sällan över 
praktikerns behov av realism och möjlighet att känna igen sig. Den klassiska 
traditionens försök att ge råd till praktiken uppmuntrar inte sällan till imitation och 
val från en uppsättning modeller (BCG-matriser eller andra generiska modeller) 
och tar inte hänsyn till det unika och personliga i varje situation som representerar 
kreativitet. Strategi handlar inte om upprepning, utan om att skapa mening i 
komplexa fält. 
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När forskaren accepterar den öppna världens ontologi och därmed 
föränderlighet och exempelvis genomför praxisnära processtudier möts forskaren 
och praktikern på ett sätt som underlättar ömsesidig förståelse. Därmed skapas 
bättre förutsättningar för forskningen för att ge svar på frågor som är av intresse 
för praktikern (Tsoukas & Knudsen, 2002): Hur kom det sig att den organisationen 
följde denna strategi? Hur gick det till? Hur gjorde de det vid just den tiden och 
platsen? Den typen av frågor lyfter fram aspekter som personers skäl för att handla 
på ett visst sätt och kontextens betydelse, dvs. aspekter som gör en viss strategi 
möjlig. Genom fallbeskrivningar och teoretiska begrepp som lyfter fram konkreta 
aktörer i konkreta situationer ges praktiker möjlighet att relatera sig och sin 
verklighet till andras. Forskningens och dess resultat erbjuder möjligheter till 
reflexion och när de syntetiseras med praktikerns konkreta erfarenheter kan 
forskningen fungera öppnande och bidra till nya sätt att se verkligheten. 

Ovanstående diskussion är mer principiell och uttrycker vår syn på relationen 
forskning och praktik (jfr Tsoukas & Knudsen, 2002; Johnson, Melin & 
Whittington, 2003). Vi menar således att forskningens reflexiva bidrag till praktiken 
är viktigare än konkreta praktiska råd. Vilken reflektioner kan våra resultat då ge 
upphov till? En viktig reflektion borde vara att praktikern bör undvika imitation av 
strategier som praktiseras av andra. Strategi handlar om att skapa mening och 
handla i komplexa situationer, något som gör varje strategi unik. Strategier kan 
förklaras med generella mekanismer men kan inte vara generella i sig. Den ansats 
som genomsyrat vår studie innebär några uppenbara konsekvenser. Mänskliga 
aktörer och deras SHB präglar strategiformeringen, och varje strategi och de 
ingående aktiviteterna färgas av strategens och övriga aktörers handlingsbegrepp. 
Aktörerna är då inte utbytbara. Byts strategen eller övriga strategiska aktörer ut, 
förändras också strategin oavsett intenderade strategier. En ny strateg kan inte 
förväntas driva en tidigare strategi, även om denne försöker så färgar dennes 
handlingsbegrepp aktiviteterna och strategin förändras. Det strategiska 
handlingsbegreppet – som ett uttryck för det perspektiv som en individ har – tycks 
vara en generell mekanism, men dess inriktning varierar och är personlig. Önskar 
en organisation fortsätta att driva samma strategi som tidigare när en 
nyckelaktör/strateg slutar torde slutsatsen bli att när en ny person skall rekryteras 
så bör det vara en person som har ett likartat perspektiv och handlingsbegrepp.  

I vår tidigare diskussion har vi lyft fram vad som kännetecknar en stark 
ledningsgrupp vid strategiformering. En proaktiv aktör med en strategisk idé och 
social kapabilitet kompletteras med fördel av andra som har roller som 
kompletterar varandra och relaterar till de kontextuella rötterna på ett stödjande 
sätt. När ledningsgruppen rekryteras är följaktligen personens perspektiv och hur 
det relaterar sig till övriga i gruppen av betydelse. Personer som ”tänker lika” är 
inte självklart att föredra, varken i de inledande stadierna av en process eller senare. 
De som ser på strategi som en process med faser som strategiformulering och 
implementering pekar på att under den första fasen kan heterogena tänkesätt vara 
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att föredra eftersom fler idéer då växer fram och undersöks. Vid implementering 
antas i stället att mer homogena tänkesätt vara en fördel. Erfarenheterna av denna 
studie, med sin utgångspunkt i strategiformering, antyder att heterogenitet i 
perspektiv kan förstärka en grupps kraft också under den fortsatta processen. 
Genom att medlemmarna i ledningsgruppen tar roller och utformar dem utifrån 
respektive handlingsbegrepp, eller att rekryteringen sker till kompletterande roller 
som hanterar relationerna till de kontextuella rötterna, kan en stark ledningsgrupp 
utvecklas. Vi har också demonstrerat andra mekanismer som kan bidra till 
gemensam handling trots skilda handlingsbegrepp. 

Det institutionaliseringstryck som tycks finnas i strategiformeringen vid lokal 
näringslivsutveckling demonstrerar betydelsen av att projektet verkligen lyckas 
hantera intressenterna inom det lokala interaktionsfältet. Inte minst det befintliga 
företagandet som intresse kan, om det till en början försummas, intervenera och 
inverka på strategiformeringen. Också tidsandan och moden utövar en sorts insti-
tutionaliseringstryck som också praktikern bör vara medveten om. Under en viss 
period finns idéer och föreställningar i det omgivande samhället som underlättar 
eller begränsar möjligheterna för en speciell strategisk inriktning. 
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English summary 
 
 
 
Even if strategy research often assumes that strategies are the result of judgement 
and intentional behaviour, the individual and human agency have attracted limited 
attention. According to Mintzberg and Walters (1983) not much is known about 
the strategist and his or her way of thinking and Stubbart (1989) criticises strategy 
research for studying behaviour and results without explicitly mentioning leaders' 
way of thinking. Only a few empirical studies have been made of strategic actors, 
their conceptions and how they interact with the formed strategies. Even studies 
programmatically stressing the importance of the individual tend to neglect the 
individual. Strategic actors also usually act together in a leading group (team) and 
the individual must therefore be placed in a social context. In spite of the criticism 
there is still insufficient knowledge of the individual in strategic processes and, 
since few studies follow teams, the knowledge of strategic actors' interaction and 
their interaction with the context is also missing (Denis et al., 2001; Johnson et al., 
2003; Pettigrew, 1992). According to Ericsson et al. (2001) the lack of knowledge is 
a consequence of a poorly developed social actor perspective. 

The individual has tended to disappear in strategy research. This paradox 
indicates a basic dilemma, motivating an examination of the assumptions 
underlying the research. One problem is how the relation between human actions 
and social structures are being handled. Another problem is which assumptions are 
being made about the individual and the relationship between intention and action. 
A third problem is that process research tends to treat the individual/agent as only 
part of the process dimension and not as an independent dimension in the studies 
of strategies. 

Mintzberg (1990a) identifies ten different schools of thought. Three of these 
form the classical tradition.1 This tradition has an analytical and prescriptive 
approach and regards strategy as an intentional process of analysis and calculation. 
Five of the others2, the counter-tradition, are more descriptive and focus on 
different aspects of the strategic process. The classical tradition is criticised for its 

                                                      
1 The design, planning and positioning schools. 
2 The entrepreneurial, cognitive, learning, political and cultural schools. 
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simplified assumptions about the individual. The assumption of rationality 
("rational economic man") leads to an individual completely determined by her 
inner nature. All actors are assumed to have the same knowledge, reason in the 
same logical way, observe the same threats and possibilities, and to strive towards 
the same goal. If all people function according to the same basic logic we can 
neglect the strategic actors' way of thinking and the conceptions will thus be given 
an axiomatic position (Stubbart, 1989). The individual as an acting subject with the 
capacity to act will thus be given a hidden position. To sum up, this means that 
there will be no space for human agency. If, on the other hand, the intention is not 
given, the individuals' conceptions and interpretations will be important if we want 
to understand strategic processes. 

Mintzberg (1994) summarises his criticism of the basic assumptions of the 
classical tradition in four main points. He criticises the assumptions of the 
predetermination of the environment, the idea that thought can be separated from 
action as well as the belief in quantification and formalisation. The last-mentioned 
point is connected with the analytical approach of the tradition and the idea that 
the whole can be broken up into its parts. The unilateral analytical approach of 
strategy research is also criticised by other researchers. 

Mintzberg (1976, 1994) argues that, cognitively, man functions synthetically 
and that the synthesis should be attributed greater significance in strategic research. 
The criticism levelled against the underlying argument that the human brain 
functions in accordance with the same analytical logic ruling computer functions 
(Bierschenk, 1994; Spender, 1989; Stubbart, 1989) and the assumption that, 
instead, man functions synthetically will have consequences for our understanding 
of action and strategy. One consequence is that the individual's perspective in the 
form of personally formed and fused concepts (synthesis) and, thus, the mental 
assumptions underlying the individual's actions will become significant. Other 
schools make more realistic assumptions about the individual, the social 
embedding and the relationship with other people. But as the individual is often 
regarded as only one part of the process dimension he or she still tends to 
disappear. 

The argumentation of the dissertation is based on three main arguments. 1. 
The complexity of the strategy shall be handled and not reduced. The discussion 
should be held within more comprehensive frames of reference with the 
individual/agent as an important dimension. 2. The analytical paradigm is not 
sufficient for an understanding and explanation of action. 3. The metatheoretical 
perspective should dissolve the dualism characterising the research. A perspective 
in which the individual is neither internally nor externally determined and which 
synthesises both the actor and the structure as aspects of the same totality, is a 
prerequisite for observing human agency. 

In the light of the above we formulate our problem as follows: What is the 
significance of individuals, their conceptions and actions in strategic processes? The main aim, 
focusing on individuals and teams, is to explain how and why strategies emerge in 
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the way they do by emphasising some motives and mechanisms guiding the 
processes. The main aim can be specified as follows: Firstly, to develop a 
comprehensive perspective of the study of human agency. This implicates a choice 
of suitable metatheoretical and methodological starting-points, but also an 
examination of the contribution of strategy research to the knowledge about the 
individual in strategic processes on the basis of the idea of agency. Secondly, to 
apply the perspective on some strategic processes of change in local economic 
development with special focus on the effect of the individual's conceptions and 
the team's interaction on strategy formation. 
 
A synthesis and action logic approach 

 
The metatheory and a review of how the individual has been treated in strategy 
research is integrated into a perspective of studies of agency in strategy formation 
processes. Metatheoretically, this work uses ideas from critical realism and process 
research. It is also connected with models of society in which the individual and 
the collective have the potential to change but not the freedom to shape society 
without limitations. 

Some of the starting-points of this work are that individuals are neither 
internally nor externally determined (Whittington, 1989) and that strategy 
formation takes place within open systems and that it is, consequently, influenced 
by a great number of contributory or counteracting forces and mechanisms. The 
metatheoretical starting-points provide a more complex picture of individuals as 
responsible and capable agents with the capacity to formulate their own aims, 
visualise different plans of action, reflect on themselves, make choices and act on 
their aims. Critical realism also includes the ideas that the individuals' conceptions, 
as a synthesis of earlier experiences and presence in different social systems, 
motivate their actions and that social structure is the means of agency. This puts 
special emphasis on the individuals' conceptualisations and sensemaking and they 
will consequently be stressed as significant aspects of social research. 

Based on process research and critical realism we examine how the individual 
has been treated in strategy research and we maintain that the bulk of the research 
is based on oversimplified assumptions. We focus on some classical studies within 
the counter-tradition and within the growing managerial and organisational 
cognition field and we reflect on a few well-known process studies. We expand our 
criticism of the basic assumptions of the classical tradition and, based on the 
research results of the counter-tradition, we argue that a modified perspective 
should be used in studies of the individual and strategy. Figure 1 summarises the 
changes in the assumptions that can form the basis of a more synthetic research. 
The schools of the counter-tradition have in varying degrees, integrated them into 
the research. 
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CLASSICAL 
 

SYNTHESIS 

POINTS OF DEPARTURE 
Analysis 
Parts 
Stable states 
Dualism 
• Determined environments 
• Created environments 

 
Synthesis 
Theoretical integration 
Dynamic processes 
Duality 
• Individuals create and transform 

complex structures 
STRUCTURES 
Economic 
Constraining 

 
Economic, cultural and social  
Enabling and constraining 

VIEW OF MAN 
Passive 
Simple individual types 
Atomism 
Calculator 

 
Active 
Complex agent 
Complexity 
Key actor 

COGNITION AND ACTION 
Behaviour (”black box”) 
Universal rationality 
’Pure’ knowledge 
Cognitive processes 

 
Cognition and action 
Local rationality, action logic 
Comprehensive concept of cognition 
Cognitive and social processes 

HUMAN AGENCY 
Environmental determinism 
Action determinism 
Planning 

 
Discretion 
Options 
Sensemaking in complex fields 

 
Figure 1. From a classical to a synthesis approach: Basic assumptions. 
 

Figure 2 summarises the most important aspects of the perspective guiding 
our concrete studies and the data collection at the same time as it provides a 
picture of the structure of our concrete object of study. Our supplementary socio-
cognitive perspective, in combination with our methodological assumptions, is 
called a synthesis and action logic approach. This perspective emphasises the individuals, 
the processes and the contextual embedding and, through more realistic 
assumptions about the individual and the relationship between the individual and 
society, it seeks to unite action- and structure-oriented explanations. Theoretically, 
the aspects of strategic change (content, process, context, agent and aim) are 
integrated into a common frame of reference with the theories of agency as a 
metatheory. The focus is on human agency and on choice and scope for action. 
We handle the idea expressed in critical realism that mechanisms in open systems 
may be dormant and are only triggered off in certain situations by distinguishing 
between the concepts of potential and actuality. It follows that our perspective is 
descriptive and explanatory and not predictive. 
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Figure 2. Agency in strategy formation processes. 
 

The term synthesis refers to our argumentation for frames of theory both 
integrating the different aspects of strategic processes and the synthesis of agent 
and structure. It also refers to the assumption that, cognitively, individuals function 
synthetically. In their personal frames of reference individuals are assumed to fuse 
and integrate experiences and ideas into a unity providing reasons for and 
indicating tendencies in their action approach. Strategic decisions are complex and 
a strategic actor always brings something personal to strategic processes. A 
theoretical construction expresses the personal element in strategy formation, the 
agent's strategic concepts of action (SCA), and emphasises the mutuality in the 
relationship between mind and action. We share the assumption of the classical 
tradition that strategic processes have deliberate and intentional elements and we 
look upon strategy as the patterns of action emerging in complex processes in 
dynamic contexts. This means that we look upon a realised strategy of a 
development project as its means to bring about changes in society. The strategic 
actors form a team with structure (causal group) and, thus, powers and liabilities of 
its own. Our perspective does not, beforehand, define any mechanisms resulting in 
common action. We also assume that various degrees of consensus can be 
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developed in interaction between cognitive, social and political processes. 
Consensus regarding SCA is thus not assumed to be a prerequisite of organised 
action. Social systems are complex and offer a variety of rules and resources, the 
ambiguity of which mean that they can be used in various ways. 
 
Research strategy 
 
The research process was an alternation between abstract theoretical work and 
concrete studies of individuals, events and activities in projects aiming at  local 
economic development. The studied strategy formation processes are examples of 
intermediate organisation that exist between societal sectors and that mobilise rules 
and resources from several sectors.  

Our choice to carry out process studies with a comparative longitudinal case 
study approach results from the research problem and our perspective. The design 
of the two studies originated from the experiences of the pilot study3 testing some 
central ideas, methods and research instruments. In the main study we examined 
two strategy formation processes, focusing on human agency, and we looked for 
mechanisms behind the observed patterns of action. The aim was to acquire a 
holistic explanation, a process theory, providing an answer to the question of how 
and why a strategy appears in a certain fashion. Based on important changes in 
actor composition the studied processes were divided into two main periods each. 
The four ensuing cases provide the basis for the analysis of individuals, teams and 
strategy formation. The processes were followed in real time, with varying intensity 
during almost a decade. Real-time and retrospective analyses were combined in 
both processes. The first includes the years 1983-1996 and the second the years 
1986-1995. 

Different types of sources and observation methods were used in the data 
collection. The main instrument is interviews with strategic and other actors and 
supplementary document studies. A number of informal talks and a limited extent 
of direct observation have also been used. Some hundred formal interviews were 
carried out (including the pilot study).  

Several different strategies were combined to analyse and create meaning in 
the extensive process information generated by the concrete studies (cf Langley, 
1999; Pettigrew et al., 2001; Van de Ven & Poole, 1995). We used a narrative 
strategy for the formation of chronological and practical descriptions of the two 
processes. Other strategies used in our study are temporal bracketing, case 
comparisons and inductive theorising. Another tool to handle the complexity is 
our own analysis model aiming at controlling the concepts, analysis levels and 
processes and at relating our work to earlier knowledge. The model specifies the 
summarising perspective and was constructed in interplay with our own and other 
                                                      
3 Gabrielsson. Å., & Paulsson, M. (1996). The actor view of nature and strategic change. 
Scandinavian Journal of Management, 12, 317-332. 
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researchers' theoretical constructions and experiences of the concrete research. 
The model is formed by the three main concepts of agent (who), context (when and 
where) and strategic process (how and what). Agent includes the levels of the 
individual and the team. We chose to view the context as a field of interaction with 
two levels; the local field of interaction and the wider institutional embedding. The 
strategic process collects information on strategies and subprocesses. On each level 
of analysis we chose and defined some theoretical concepts that were used in the 
analysis of the extensive data. 

Yet another important tool is the method, Perspective Text Analysis, used to, 
by way of language, reach the actors' strategic concepts of action. This method was 
chosen because it meets the demands of inductive operation, it has a high degree 
of formalisation, and it captures the agent's synthesis in the form of personal 
concepts and, thus, the underlying mental structure. In-depth interviews provide 
the basis for the textual analysis. The interviews were based on a set of questions 
on different themes connected with the actors' views on development and the 
situation in their municipality. By way of conclusion the interviewees could 
expound their views on the forest as a resource, on forestry and forest policy. The 
aim was to integrate the different issues discussed earlier in the interview and this 
part of the interview was analysed by means of Perspective Text Analysis. The 
argument in favour of the choice of the forest as the theme for the integrating part 
rests on Frängsmyr's (1980) findings. In his analysis of various historical 
predictions of the future he found that the basic patterns of the ideas and 
complexities of ideas was to be found in conceptions of how people shall relate to 
nature and its resources. In the municipalities the forest functions both as the 
traditional base of the local commercial and industrial life and as an important 
source of recreation. Thus, the forest is important for the whole way of life of 
people in the municipalities. 
 
Results and contributions 
 
Some of the contributions of the study can be summarised as follows: 

• The perspective described above can, together with the methodological 
assumptions, be regarded as a supplementary approach in studies of 
agency. The perspective is socio-cognitive and considers the prerequisites 
of human agency by including both a mental and an action dimension, 
combining actor and structure and considering the situation in open 
systems by differentiating between potential and real actions. It highlights 
the synthesis aspect of the conceptions of the individuals (by using the 
PTA method) as well as the focus of process approach and critical realism 
on forces and mechanisms driving the processes. 

• We demonstrate the applicability of the approach in four strategy 
formation processes in intermediate organisation. By laying bare the 
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driving forces and mechanisms of the individuals, the teams and the 
context, that can elucidate the outcome of the processes (the realised 
strategy), we exemplify how the developed perspective can be used in 
studies of individuals and agency in strategic processes. An example is 
provided below by way of conclusion. 

• The individual's intentions, knowledge and reasons are important driving 
forces of action. Our construction, SCA, aims at capturing the 
conceptions as an expression of this. The SCA expresses an important 
generative mechanism underlying strategy formation. The construction has 
three basic aspects: the conceptions as an expression of an individual's 
synthesis of his or her experiences, the idea of the synthesis as a potential 
of action and the assumption that, when an individual acts from 
conviction, it is done in accordance with this potential. 

• The concepts of action seem to carry explanatory power. In cases where a 
strategy is realised at least some actors' SCA show great agreement with 
the strategy. The actors' SCA thus seem to be significant for the types of 
formed strategies and to affect both the process and content of the 
strategy. In cases where a strategy is formed there is congruence between 
the strategy and at least some strategic actor's SCA. This individual can 
thus be called the strategist in the formation process irrespective of which 
formal position and role the actor has in the organisation. The individual 
thus makes a difference in the process, i.e. he or she is an agent. Even in 
cases where a strategy has not been realised the SCA of the strategic actors 
contribute to an explanation of this outcome. The results also indicate that 
a proactive SCA, including agency as a possibility together with social 
capability (Fligstein, 1997) are important resources for an individual in the 
role of a strategist. 

• One result is a typology of SCA in the groups proactive idea-oriented, proactive 
re-oriented, reactive re-oriented and reactive adjusted. Typologies based on ways of 
thinking, perspectives and frames of reference of real actors have not been 
considered in earlier research. The developed typology is based on a 
limited number of cases and is therefore preliminary. We still think that it 
abstracts significant aspects of how change can be accomplished and of 
the radicalism of the change. 

• Strategic processes do not only deal with individuals and they are, 
basically, a collective effort where social relations, power, influence and a 
great number of other conditions affect the potential of the individuals to 
act on their SCA. The individual is embedded in conditions that can be 
both enabling and restricting. The composition of the group, the 
interaction and the structure in the form of the developed role 
constellation will therefore become central aspects of our explanations of 
the strategic outcome. Our conclusions indicate that a group with 
heterogeneous SCA can also be well suited to lead a strategic formation 
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process. However, this requires that they can handle the heterogeneity and 
develop roles that will not be competitive in the group. Our study can also 
be regarded as a contribution to the debate on consensus as a prerequisite 
of organised action. 

• We have also shown that other actors than the strategist can form their 
roles in a team on the basis of their strategic concepts of action. A strong 
group includes a proactive strategist with a strategic idea and social 
capability; the role constellation is differentiated and supplementary and 
other strategic actors relate to the strategy and the contextual roots in a 
way that will support the strategy. A more problematic group is 
characterised by the lack of a proactive strategist or that he or she is 
blocked by the others. This means that the strategy will only be in partial 
accordance with the strategic actors' SCA. The interaction, finally, is 
characterised by either too homogeneous, but reactive SCA or by a 
situation of non-trust and competitive SCA triggering off power 
mechanisms. 

• The composition of the team and the interaction in the group affect the 
individual's opportunities to release his or her SCA and will therefore 
define the significance of the individual in a team. The strategist can make 
a difference together with other strategic actors in a team. We also demon-
strate how and in which circumstances other cognitive, social and political 
mechanisms, discussed in earlier research, are activated in the studied 
processes. 

• The study illustrates the tendency to strategic episodes characterising 
pluralistic organisations. These may result from tensions in teams and 
outside pressure. 

• The study indicates that the spirit and fashion of the times tend to support 
strategic actors whose concepts of action are compatible with the spirit of 
the times. A strategic actor rather embraces an idea than simply picks 
them up. 

• Regarding industrial organisations there seems to be an institutionalisation 
pressure towards cooperation between politics and the interest groups of 
the industry. In this respect the study supports the conclusion of 
Steinthorsson and Söderholm (2002) that the contextual roots should be 
maintained through constant networking and legitimising.  

 
• An example of the use of the perspective: Entrepreneurial mobili-

sation and self-reliance strategy 
 
Entrepreneurial mobilisation and self-reliance strategy is rooted in the who of the 
agency function, i.e. the entrepreneur/strategist providing a concrete model of the 
what and how of the strategy. The activities are characterised by an attempt to 
mobilise human resources by influencing ways of thinking and spirit, but also by 
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renewing trade and industry and reducing the vulnerability of the local community 
by developing and supporting small enterprisers. The strategist’s SCA has a great 
impact and is congruent with both the intended and the realised strategies. Two 
aspects facilitating the strategy are a proactive idea-oriented SCA with the concept 
of agency as a possibility and an agent with social capability, i.e. the capacity to 
convince and equip others with a model for strategic work.  

The team is characterised by heterogeneous, but mutually supplementary, 
SCA reinforcing the function of the agent. The other members of the team 
support the strategist who, in the capacity of the initiator of the project, can 
influence the recruitment of the other members. The strategist is also powerful by 
force of his or her strong model (SCA). The leading actors seem to be recruited to 
the roles that they will elaborate in accordance with their SCA and the composition 
of the team reflects the sectors involved in the work. The interaction of the group 
is characterised by cooperation and non-competition. These factors, together with 
the developed structure, form a strong team vitalising the strategy formation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3.  Entrepreneurial mobilisation and self-reliance strategy; some driving forces. 
 

In particularly its early stages the strategy originates and acquires its force 
from the voluntary sector and its social capital, later to be supplemented with 
municipal rules and resources. In their work towards the local field of interaction 
the strategic actors demonstrate awareness of the significance of both legitimising 
and networking. The strategy requires actions aiming at creating a new local 
ideology. Symbolic action versus the local field of interaction is used as a constant 
reminder of the strategy. The commitment of the municipality also implies the 
need of a basis and legitimacy in the political system, which is accomplished by 
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ensuring that the political rules will be respected (a conformist explanation). The 
symbolic action is congruous with the SCA of the strategist and is an important 
element of his or her actions. The entrepreneurs participate in the work as 
individuals within the framework of the voluntary sector, but as an organised 
interest they are of minor significance. 

A prominent feature is that the strategy and the SCA of the strategist are 
congruous with the spirit and fashion of the times. This gives legitimacy to the 
strategy and facilitates the mobilisation of resources. The surrounding legitimacy 
for the strategy is probably reinforced by the conscious use of the media. The 
financing of the project is strategy-oriented, i.e. the strategic activities direct the 
financing. 

A strategy, generally regarded as successful, was formed. The focus is on the 
function of the agent in the explanation and the strategy is best described as 
coherent and consistent with the SCA of the strategist. A strong strategist for 
whom agency is a possibility, is supported by an equally strong team able to handle 
the local field of interaction. Together with the fashion of the times and a longer 
boom this paves the way for the strategy. 
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        Bilaga 1 
INTERVJUGUIDE, grundintervjun 
 
Problembild 
• Hur skulle du beskriva X-skogs situation i slutet av 70-talet?  
• Hur skulle du beskriva dagens situation? (Viktiga problem? Varför uppstod 

situationen? Befinner sig X-skog i kris idag? På vilket sätt?) 
Nuvarande utvecklingsstrategi  
• Vilken strategi använder ni idag för näringsutveckling i kommunen? (Vem driver 

processen? Vilka resurser? Vilka förebilder?) 
Utopi och utopistrategi 
• Om du utan låsningar och begränsningar skulle kunna utveckla X-skog – hur skulle 

då kommunen se ut i framtiden? 
• Hur ska man gå till väga för att uppnå utopin? (Vem ska driva processen? Vilka 

resurser ska utnyttjas? Hur ska arbetet organiseras?) 
”Prognos”  
• Vilken är den mest troliga utvecklingen för X-skog? 
Lokal värdeinriktning  
• Varför är det överhuvudtaget viktigt att utveckla X-skog?  
Teknologi, konsumtion, arbete etc.  
• Vad kommer du först att tänka på när du hör ny teknologi? (Hur kommer denna att 

påverka situationen i X-skog? Vilka delar av den nya teknologin kommer att betyda 
mest för X-skog? Hur bör enligt din mening, den nya tekniken påverka kommunens 
näringspolitiska agerande? Finns det exempel på ny teknik som ger mer skador än 
fördelar?) 

• Skiljer sig konsumtionsmönstret (dvs. sättet att använda de inkomster man har) från 
t.ex. konsumtionsmönstret i en storstad? Är det önskvärt med skillnader? 

• Vilken typ av åtgärder tycker du är bästa sättet att komma tillrätta med arbetslöshet?  
• Vari ligger det viktigaste för den enskilde i att ha ett arbete?  
• Kan du tänka dig större löneskillnader mellan ett och samma jobb på olika orter? 
• Antag att ett företag erbjuder sig att lokalisera ett 50-tal arbetstillfällen till kommunen 

Finns det exempel på verksamheter som du inte skulle vilja ha? Vilket skulle du 
föredra i kommunen, ett stort företag med 100 anställda eller 20 små med 5 anställda? 

Skogen, det konkreta exemplet 
• Vad kommer skogen i framtiden att betyda för människorna i X-skog? (Vilka 

möjligheter ger skogen? Vilka begränsningar? Hot?) 
• Vad tycker du om den statliga skogspolitiken? 

(Skogsvårdslagens §1: ”Skogen skall utnyttjas för så hög och 
värdefull avkastning som möjligt”.) 

• Vad innebär begreppet skogsvård för dig? 
• Hur ser du på avverkning av fjällnära skogar? 
• Vilken typ av teknik är önskvärd i skogen? 
Näringspolitiska aktörer 
• Vilka är de viktigaste näringspolitiska aktörerna i X-skog?  
Personen 
• Uppväxt? Föräldrar? Vilka intressen hade du i barn- och ungdomen? Utbildning och 

yrkeserfarenheter? Hobbies och andra intressen? 
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Bilaga 2 
 
Perspektivisk Textanalys: Tillvägagångssätt    
 
Beskrivningen i appendix syftar till att ge en mer konkret framställning av tillvägagångssättet vid 
perspektivisk textanalys med hjälp av PC-systemet PERTEX. Läsare som önskar ytterligare 
detaljer hänvisas till Helmersson (1992), som redovisar hur PTA’s huvudprinciper implementeras 
och dokumenteras i PERTEX. Systemets regler (ett 50-tal) och den algoritmiska bearbetningen 
behandlas utförligt i Bierschenk och Bierschenk (1986b, 1986c). 
 
Vid en analys med PERTEX är utgångspunkten i vårt fall naturlig text, dvs. matas in i 
programmet. En text består i princip av ett mönster av symbolsträngar – alfabetiska och 
numeriska grafem samt grafem för skiljetecken – med mellanrum emellan. Den symboliska 
information som bärs av strängarna saknar helt betydelse vid den systemiska bestämningen av 
information som görs genom algoritmen. Texten bearbetas i följande steg:  

1. Kodning av funktionsord (lexikonkodning) 
2. Skapande av block och kodning av dem enligt AaO-paradigmet 
3. Supplering av A- och O-dummies 
4. Generering av A/O-matriser resp. O/A-matriser 
5. Klusteranalys och val av antal kluster 
6. Benämning av kluster och syntes från kluster 
7. Grafisk representation. 

 
Lexikonkodning 
I detta steg kodas funktionsord för verb, prepositioner samt menings- och satsöppnare med hjälp 
av speciallexikon. Följande koder används: 
 
Komponent  Kod Komponent  Kod 
Meningsöppnare  00 Preposition för grund 60 
Satsöppnare  01 Preposition för medel  70 
Aktivt verb  40 Preposition för mål 80 
Passivt verb  40P  
 
På texturnivå utgörs texten av ett antal grafiska meningar som kan bestå av en eller flera satser. 
Algoritmen arbetar med menings- och satsöppnare som markerar gräns för meningar och satser. 
Som satsöppnare (01) kodas skiljetecken [(,), (;), (:), (-)] och vissa grafemsträngar som fungerar 
som skiljetecken (exempelvis och, om, vilka). Skiljetecken (.), (?), och (!) behandlas som 
meningsöppnare (00). 
 
Textens verb identifieras oberoende av böjningsformer och hjälpverb behandlas på samma sätt 
som huvudverb. I den svenska versionen av PERTEX kodas verb som slutar på s som passiv-
verb. Nominaliserade participformer identifieras som verb; ord som t.ex. anställda, en particip-
form av verbet anställa, kodas därför också som verb (40) (Bierschenk & Bierschenk, 1986c). Vid 
den automatiska kodningen innebär flexibiliteten i språk att det ibland kan råda osäkerhet om 
huruvida ett visst ord är exempelvis ett verb eller ej, en preposition eller ej. Programmet 
innehåller därför en rutin som innebär att användare in sådana fall får avgöra och manuellt koda 
textsträngen. Spatiala prepositioner kodas med 60 (t.ex. på, under), instrumentella med 70 (t.ex. 
med) och intentionella med 80 (t.ex. för). 
 
Som en illustration av hur bearbetningen i PERTEX går till använder vi ett enkelt exempel: Jag 
kommer att promenera till skogen med en korg för att plocka svamp för vinterns fester. Slutresultatet från 
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lexikonkodningen med kodade verb, prepositioner, meningsöppnare och satsöppnare visas 
nedan: 
 
Lexikonkodning 
  Jag 
 40 kommer 
01  att 
 40 promenera 
 60 till 
  skogen 
 70 med 
  en 
  korg 
 80 för 
01  att 
 40 plocka 
  svamp 
 80 för 
  vinterns 
  fester 
00  . 
 
I detta steg görs en rent formell analys på texturnivå. Om däremot strukturen i en text skall 
avtäckas är denna analys otillräcklig. Den måste kompletteras med ett förfarande som kan 
extrahera strukturen. AaO-paradigmet som införs i nästa bearbetningssteg ger den möjligheten. 
 
Blockkodning 
I denna fas skapas och bearbetas block enligt AaO-paradigmet. Varje block måste, för att vara 
komplett, innehålla åtminstone tre komponenter en agent (A), ett verb (a) och ett objektiv (O). 
Grundläggande för AaO-paradigmet är den koordinativa länkningen mellan de komponenter som 
visas nedan: 
 
A a  O 
 
Vid blockkodningen är det den strukturella enheten som skall avtäckas. Den blir tillgänglig genom 
AaO-mekanismen. Avgörande vid kodningsförfarandet är ett enskilt ords funktionella position i 
blocket. Det görs således ingen grammatikalisk klassificering av orden. En konsekvens av detta 
blir att ett visst ord kan vara Agent i ett block men i ett annat sammanhang Objektiv. 
Utgångspunkten för att bilda ett block är ett verb. Huvudregeln för blockbildningen säger att 
textsträngar före a-komponenten (verbet) är Agenten medan textsträngar efter verbet är 
Objektivet. I praktiken är det dock mer komplicerat än så att göra blockkodningen. Följande 
koder används i detta steg: 
 
01 Gräns för block 
30 Agent (A) 
40 Handling (a), aktivt verb 
40P  Handling (a), passivt verb 
50 Objektiv (O), Figur 
60 Objektiv (O), Grund 
70 Objektiv (O), Medel 
80 Objektiv (O), Mål 
 
När blockkodningen av exemplet är genomförd innehåller resultatet av kodningen tre block 
baserade på ett verb i varje block. I naturligt språk kan Agent- eller Objektivsträngar ibland vara 
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underförstådda. Om så är fallet sätts dummies (*) in på respektive plats. Detta är nödvändigt för 
bearbetningen i PTA. Resultatet visas nedan: 
 
Blockkodning 
01  *  (Block 1 börjar) 
 30 Jag 
 40 kommer 
 50 * 
01  att  (Block 2 börjar) 
 30 * 
 40 promenera 
 60 till 
 60 skogen 
 70 med 
 70 en 
 70 korg 
 80 för    
 80 * 
01  att  (Block 3 börjar) 
 30 * 
 40 plocka 
 50 svamp 
 80 för 
 80 vinterns 
 80 fester 
00  . 
01  * 
 
Det första blocket baseras på verbet kommer.  Textsträngen före verbet kodas 30 som en A-kom-
ponent. Efter verbet kommer saknas text före nästa block. Eftersom varje block måste innehålla 
åtminstone ett Objektiv skjuts en dummy (*) in här. En sträng som följer direkt efter en rad med 
40-kod och som ännu inte har kodats, i detta fall dummyn, tilldelas koden 50. I det andra blocket 
finns inga strängar före verbet vilket innebär att en Agentdummy placeras före verbet och kodas 
med 30. Objektivet i detta block differentieras av tre prepositioner till (60-kod), med (70-kod) och 
för (80-kod). Strängar som kommer efter en preposition får vanligen prepositionens kod. Det 
tredje blocket som byggs omkring verbet plocka saknar strängar före verbet och en dummy för 
Agenten sätts därför in. Objektivsträngen svamp följer direkt efter verbet, saknar preposition före, 
och kodas därför med 50. Prepositionen för kodas 80 och efterföljande strängar får samma kod.  
 
Detta lilla exempel illustrerar naturligtvis inte alla väsentliga aspekter av kodningsförfarandet. 
Några viktiga aspekter som saknas är att om tre 01-koder är placerade intill varandra tolkas detta 
som en meningsgräns och den första ersätts därför av en 00-kod. En annan aspekt är att om det 
första blocket i en mening har ett ord som satsöppnare (t.ex. så) och första gräns, och detta ord 
finns direkt före verbet, så inskjuts X-agenten som uttryck för en okänd agent. Ytterligare 
exempel på hur kodningen görs finns i Helmersson och Mattson (2001). 
 
Differentiering genom prepositioner görs bara i O-komponenten. Om koder för prepositioner 
finns i textsträngarna före agenten så eliminerar 30-koden eventuella 60-, 70- och 80-koder. 
Objektivet med högst ordning bestämmer kodningen av det som följer därefter och som då får 
detta objektivs kod; exempelvis har Objektivet 80 prioritet över alla övriga medan 70 har prioritet 
över 60 och 50. Vid bearbetningen uppfattas textsträngar som ett värde på en viss variabel. I 
exemplet uttrycker t.ex. med en korg ett värde på variabeln medel. 
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Suppleringskodning 
I naturlig text kan variablerna för A- och O-komponenterna vara utelämnade. De är 
underförstådda i texten men förstås ändå genom kontexten. De underförstådda referenserna görs 
explicita när alla A- och O-dummies suppleras. Även olika former av självreferens hanteras i detta 
steg. 
 
Huvudregeln för supplering säger att en A-dummy suppleras in genom Agenten från närmast 
föregående block medan en O-dummy suppleras av Agenten och Objektivet från det efterföljande 
blocket. Suppleringsreglerna innebär att processen börjar med supplering av Agentkomponenten 
därefter kan Objektivkomponenten suppleras. Vid supplering är det inte enstaka ord som hanteras 
utan hela Agenten och hela Objektivet – uppdelat på 50-, 60-, 70- och 80-Objektiv. Det tidigare 
använda textexemplet ser ut på följande sätt efter supplering. 
 
Supplering 
01  *  
 30 Jag 
 40 kommer 
 50 Jag till skogen med en korg för svamp för vinterns fester 
01  att    
 30 Jag 
 40 promenera 
 60 till skogen 
 70 med en korg 
 80 för Jag svamp för vinterns fester  
01  att 
 30 Jag 
 40 plocka 
 50 svamp 
 80 för vinterns fester 
00  . 
01  * 
 
Suppleringen i exemplet inleds med att Agentdummyn i block 2 ersätts med Agenten Jag från 
block 1. Därefter fortsätter programmet med att ersätta Agentdummyn från 3 med Agenten från 
block 2, dvs. Jag. Det är möjligt därför att Agentdummyn i föregående block (2) redan har 
supplerats. Agentsuppleringen sker alltså uppifrån och ner i texten. Objektivsupplering sker 
däremot nerifrån och upp i texten. Detta exempel innehåller två Objektivdummies (block 1 och 
2). När alla Agentdummies har supplerats, suppleras Objektivdummyn i block 2 av Agenten och 
Objektivet från block 3. Därefter suppleras Objektivdummyn i block 1 av Agenten och 
Objektiven från block 2 samt Objektiven från block 3. 
 
I denna korta text genomförs suppleringen enkelt. I ett mer realistiskt exempel kan det bli en mer 
komplicerad procedur på grund av olika kedjerelationer mellan blocken och självreferenser 
mellan dummies. Då kan många iterativa genomlöpningar av texten krävas för att alla dummies 
skall kunna suppleras.  
 
Matrisgenerering 
Enligt AaO-axiomet, ur vilket den formalism som grundar PTA har härletts, är länkningen mellan 
A- och O- komponenten i varje block nödvändig för analys och syntes. Under detta steg 
organiseras alla länkar mellan de unika A- och O-komponenterna i texten i ett antal binära A/O-
matriser resp. O/A-matriser. Matrisgenereringen baseras således på affinitet och inte på 
frekvenser. Underlaget för bearbetningen är resultatet efter suppleringen i föregående steg. 
PERTEX beräknar hur många unika A/O-kombinationer som finns i en viss text. Objektiv-
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komponentens differentiering används som grund för att samla materialet i fyra olika A/O-
matriser. 
 
Matris  Representerar 
50/30  Figur 
60/30  Grund 
70/30  Medel 
80/30  Mål 
 
Inom ramen för ett block används samma Agent i alla fyra möjliga A/O-kombinationerna i 
blocket. Både typ av och antal A/O-kombinationer och matriserna bestäms helt och hållet utifrån 
texten och kan inte styras utifrån. 
 
I det tidigare kodade exemplet förekommer bara en unik Agent, Jag, vilket innebär att alla 
matriser är av vektortyp. 50/30-matrisen visas i nedanstående tabell som exempel. När verbet 
markerar en relation mellan en Agent och ett Objektiv, i minst ett block, indikeras det med (1), 
avsaknad av relation markeras med (0).  
 
Exempel på 50/30-matris 
 
  30-strängar (Agent) 
50-strängar (Objektiv) Jag 
Jag till skogen med en korg 1 
svamp  1 
 
I mer realistiska exempel finns betydligt fler unika 50-Objektiv och unika Agenter kombinerade i 
blocken. Den text som är underlag för det exempel som avslutar bilaga 2 bildar exempelvis en 
50/30-matris med storleken 169x54.  
 
PTA analyserar också den empiriske agentens fokus på den verklighet som beskrivs i en text, dvs. 
ett uttryck för vad som är särskilt centralt för agenten. Tekniskt sett innebär det vid matris-
genereringen en transponering av A/O-matriserna till O/A-matriser. Matrisen visar hur varje 
agent kopplas till ett eller flera objektiv. Agenten presenterar därigenom ett perspektiv på vad hon 
eller han talar om. 
 
Exempel på 30/50-matris 
 
  50-strängar (Objektiv) 
30-strängar (Agent) Jag till skogen med en korg svamp 
Jag   1 1 
 
Många texter uppvisar ett mönster som innebär att matrisen för figuren (50/30) är den största. 
Näst störst är i allmänhet grunden medan medel och mål brukar vara mindre. Ibland saknas också 
en eller båda av de senare.  
 
Klusteranalys 
De i föregående steg genererade matriserna används som underlag för klusteranalys. Syftet med 
klusteranalysen är att finna naturliga grupperingar och strukturella relationer i datamaterialet. Vid 
gruppering av en uppsättning variabler i naturliga grupper anses, under förutsättning att 
observationerna är oberoende av storlek, beräkning av ett distansvärde vara en lämplig procedur. 
I PTA används Ward's klustringsmetod för att beräkna avstånd. Den uppfattas som en robust 
och välkänd metod som dessutom ger valida och intressanta resultat i PERTEX (Helmersson, 
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1992, s. 12). För en mer omfattande diskussion och motivering till valet av klustringsalgoritm 
hänvisas till B. Bierschenk (1991, s. 26-28).  
 
Vid klustringen särskiljs perspektivstrukturen från objektivstrukturen. Objektivets strukturella 
relationer avtäcks genom klustring av O-raderna i en A/O-matris (50/30-, 60/30-, 70/30- och 
80/30 matriserna) med A:na som variabler. Om A/O-matriserna transponeras resulterar det i 
O/A matriser (30/50-matriser etc). Då klustras A-raderna med O:na som variabler och de 
strukturella relationerna i textproducentens perspektiv på Objektivet extraheras.  
 
Interaktionen inom och mellan de block som bildats i tidigare bearbetningssteg ger upphov till 
länkningsrelationer mellan de naturliga enheterna i texten. Som klustringskriterium används ESS-
värdet (Error Sum of Squares). Proceduren inleds med att varje enhet i den totala uppsättningen 
av dataenheter bildar sitt eget kluster. I varje steg undersöks alla tänkbara föreningsmängder för 
att hitta de som ger minimal ökning i informationsförlust. Informationsförlusterna beräknas för 
varje steg i grupperingsprocessen genom att par av enheter eller grupper bildas. ESS-värden 
beräknas med en variabel och n enheter enligt formeln. 
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Vid implementeringen av Wards metod i PERTEX har vissa arbetsmoment specialutformats för 
att åstadkomma en effektiv bearbetning som minimerar datortiden. Specialdesignen ändrar dock 
inte de resultat som erhålls. De blir exakt i enlighet med Wards metod. För en diskussion av detta 
hänvisas till Helmersson (1992, s. 13). Forskaren väljer signifikant antal kluster i respektive 
klusteranalys. Underlag för beslutet erhålls genom den information som ges om analysresultaten. 
Valet kan göras antingen utifrån ett visst signifikanskriterium eller utifrån ett tydligt brott i 
signifikansnivåutvecklingen. Detta är en klassisk variant i all multivariat analys. (B. Bierschenk, 
1991) 
 
Följande information ges om analysresultaten. Wards ESS-värden redovisas dels stegvis, dels 
totalt. Två t-test med olika antal frihetsgrader (DF) genomförs. Det ena har DF = antal element - 
2 och det andra har DF= aktuellt antal kluster - 1. Det sistnämnda sättet och steg för steg värden 
har i Bierschenk & Bierschenk (1986c) föreslagits som ett mer konservativt sätt att testa ESS-
värden vid PTA. Resultaten av t-testen redovisas med signifikansvärden. De erfarenheter som 
hittills finns av metoden tyder på att den andra och konservativare testvarianten är ett robust sätt 
att överföra brytpunkten för ESS-värden till standardiserade signifikansvärden. I det exempel på 
t-testens signifikansnivåutveckling som återfinns i bilaga 3 kan man se att denna visar ett brott 
efter 20 kluster (stegvisa ESS-värden och DF = n-1). I detta fall väljs därför 20 kluster för den 
vidare bearbetningen med PERTEX. 
 
Klustren presenteras och organiseras i ett klustringsträd. Det finns många olika sätt att presentera 
och organisera klusterträd. I PERTEX görs det utifrån två regler (Helmersson, 1992). 1) Om 
antal klustrade enheter inte är lika på båda förgreningarna vid en nod, orienteras den gren som 
har störst antal enheter uppåt. 2) Om antal klustrade enheter är lika på båda förgreningarna vid 
en nod, orienteras den gren som har det lägsta radnumret uppåt. Reglerna är väsentliga, inte bara 
för en hierarkisk organisation av vissa slags enheter, utan även för tolkningen av klustringen som 
ett resultat av en process. Vid arbetet med syntetiska begrepp är ordningen viktig. 
 
Denna utformning av klusterträdet leder ibland till att ett speciellt kluster hamnar i toppen. 
Klustret skapas vid det lägsta ESS-värdet enligt skärningslinjen och består av de enheter som 
blivit över (residual), dvs. de har inte blivit sammanslagna med övriga enheter p.g.a. olikheter.  
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På motsvarande sätt som för 50/30-matrisen blir de transponerade matriserna som uttrycker 
perspektivet (30/50 etc.) föremål för klusteranalys.  
 
Benämning av kluster och syntes från kluster 
De tidigare analysstegen har frilagt de strukturella relationer som antas ligga under en viss text. 
Textproducentens perspektiv har avskilts från synpunkterna (Objektivstrukturen). I det 
avslutande steget får forskaren göra merparten av arbetet. För att illustrera arbetet med 
benämning och syntes kommer vi att gå igenom ett exempel på denna del av proceduren. Två 
arbetsmoment genomförs: I ett första steg benämns klustren och ger de analytiska begreppen. I ett 
andra steg transformeras de analytiska begreppen till syntetiska begrepp. 
 
De kluster som redovisas nedan består av ett antal unika strängar i varje kluster. Forskarens 
uppgift är att utifrån textsträngarna i respektive kluster ge en benämning av det prototypiska 
innehållet i varje kluster. Vid benämningen abstraheras erfarenhet från den uppsättning 
symbolsträngar som ingår i ett visst kluster. Benämningsprocessen som går ut på att tilldela 
meningsfulla benämningar till naturliga grupper, resulterar i analytiska begrepp.  Dessa har inga 
inbördes relationer och benämningen av ett visst kluster skall därför göras oberoende av 
innehållet i de övriga klustren.  
 
I praktiken kan arbetet med benämning och syntes vara mer eller mindre intellektuellt krävande 
för olika kluster i en och samma text och för olika texter. Många gånger är det prototypiska 
innehållet i klustret klart och möjligt att fånga i en mening, men det kan ändå vara svårt att hitta 
ett lämpligt ord som beteckning på detta innehåll. Benämnings- och syntetiseringsprocessen 
underlättas av tillgång till olika slags ordböcker; etymologiska ordböcker, synonymordböcker, 
thesaurus etc. Ibland kan också uppslag till mer precisa benämningar erhållas i engelska lexikon 
och facklitteratur. 
 
Nedan redovisas de strängar som bildar kluster 1 i figuren (från 50/30-matrisen). Som tidigare 
framgått består detta kluster av residualsträngar och det resulterar ibland i begrepp som ger en 
tämligen allmän karaktäristik av innehållet i texten. I så stora kluster som detta kan 
benämningsprocessen underlättas om eventuella substrukturer enligt klustringsträdet utnyttjas för 
att ta fram en slutlig benämning på hela klustret. 
 
Kluster 1 i 50/30-matrisen 
    2 jag min högst personlig uppfattning 
    3 jag nöjd 
  12 det ju en styrka 
  29 en viktig del 
  35 en avverkning som 
  69 förutom dels produktionssidan 
  73 X allt från jakt, fiske, bär rekreation osv 
  75 X ibland 
  91 ju inte så mycket fjällnära skogar 
  93 de X jag rätt stora misstag 
107 vi inne 
108 Jo, men jag också mina begränsningar 
109 också mina begränsningar 
112 jag tillräcklig kunskap för uppfattningar 
132 det Man ju 
145 det mer 
156 man bara ut ur bilen 
157 ut 
159 jag inte 
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164 jag mycket om skogen 
  10 ni tidigare, en liten tveksamhet inför träsektorns möjligheter 
  11 tidgare, en liten tveksamhet 
  13 vi 
  14 ett bredare näringsliv än bara ensidigt 
  30 eftersom jag 
  31 en förmiddagen näraliggande 
  36 en gigantisk experimentverksamhet 
  37 avverkning, plantering 
  86 jag in 
  87 nyss 
  99 Ja att man inte återväxten 
100  återväxten 
101 det I vissa fall det inte 
102 det inte 
103 vi tillbaks där 
155 man skogens rikedom 
162 om sanningen fram här 
163 fram här 
 
Textsträngarna i klustret uttrycker skogens viktiga roll för produktion och rekreation. Tilltro till 
kunskap och erfarenhet uttrycks på två sätt. Intervjupersonens framhåller sina begränsningar, 
men också att han har tillräcklig kunskap för att ha uppfattningar. Dessutom uttrycks 
konsekvenserna av handlingar grundade på alltför begränsad kunskap (gigantisk experiment 
verksamhet; hot mot återväxt). Strängarna i klustret antyder, som uttryck för möjlighet, också 
skogens rikedom, men även behovet av att bredda näringslivet. Nyckelorden är således kunskap 
och möjligheter. Dessa utgör basen för klustrets benämning kunskapsbaserade möjligheter. 
 
Kluster 2 i 50/30 matrisen 
  26 om man det Ja skogen en viktig del av livsmiljön 
  27 det om man Ja skogen en viktig del av livsmiljön 
  28 Ja skogen en viktig del av livsmiljön 
 
I vissa kluster, särskilt i korta texter, kan det finnas få strängar, vilket innebär att benämningen 
ibland får baseras på någon dominerande enhet. I kluster 2 är de tre textsträngarna tämligen lika 
till sitt innehåll. Det handlar om skogen som en viktig del av livsmiljön. Vi har valt att samman-
fatta innehållet i det analytiska begreppet livsmiljövillkor. 
 
Kluster 3 i 50/30-matrisen 
  38 idag dom 
  39 vi inte fullt 
  40 förrän om 100 år 
 
Det tredje klustret är också förhållandevis litet. Det innehåller någon typ av bedömning med ett 
långt tidsperspektiv. Vi har benämnt klustret långsiktigt perspektiv. 
 
Fram till och med benämningen av klustren har bearbetningen haft en analytisk inriktning och 
bara hanterat mindre delar av texten. Nästa fas i proceduren inriktas på att åstadkomma en 
syntetisk konstruktion. Syntesen skall göra det möjligt att få grepp om den intention som helheten 
i texten uttrycker. De syntetiska begreppen bildas genom en transformation av de analytiska 
begreppen. Figurens analytiska begrepp representeras i kanterna på nedanstående figur. Baserat 
på den struktur av sammanslagningar som klusterträdet uttrycker bildas ett flöde. Utifrån detta 
kan syntesen konstrueras. Klusterträd kan ge upphov till komplexa strukturer som innehåller 
olika substrukturer. I dessa behandlas separata tankegångar i texten. Genom klusterträdet kan 
man följa hur dessa tankegångar länkas samman med övriga delar av tankestrukturen. I figur-
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komponent (se fig.1) finns exempel på ett par substrukturer som avslutas i termerna valmöjlighets-
skapande respektive kompetensuppbyggnad. I arbetet med de syntetiska begreppen är processens 
riktning väsentlig. Ett tidigare begrepp transformeras av ett senare.  
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Figur 1 Figurkomponenten 
 
Det första analytiska begreppet i exemplet kunskapsbaserade möjligheter transformeras av det 
analytiska begreppet livsmiljövillkor till det  syntetiska begreppet livschanser. Livschanser används 
av Dahrendorf (1979) som uttryck både för de möjligheter som erbjuds och den förankring som 
ger mening. Människan får livschanser i ett samspel mellan möjligheter (”options”) och 
förankring (”ligatures”). I nästa steg transformeras begreppet livschanser av begreppet långsiktigt 
perspektiv. Det syntetiska begreppet bör ha med (mänskligt) framåtskridande, tillväxt och 
utveckling att göra och vi har valt progression som uttryck för detta. På detta sätt länkas det ena 
begreppet till det andra fram till slutbegreppet agentskap som sammanfattar hela innehållet i 
textens figur. Detta resultat kan man faktiskt komma fram till utan att läsa själva texten.  
 
För god precision i begreppsstrukturen är ofta flera bearbetningar nödvändiga. En intressant 
iakttagelse är, att när ett tidigare skapat begrepp i strukturen förändras så får det ofta 
konsekvenser – men bara för några av de efterföljande syntetiska begreppen. Förr eller senare 
länkas processen in i tidigare skapade begrepp som inte behöver ändras. Detta kan ses som en 
illustration till att det är textens underliggande struktur som styr begreppsbildningen. 
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    Bilaga 4 
 
 
Aktörernas föreställningar – en jämförelse1 
 
Aktörernas föreställningar som de framträder ur texten och representeras 
topografiskt visar avsevärda olikheter. Några av skillnaderna sammanfattas i figur 
1. Trots likheterna i de båda samhällenas situation och aktörernas demografiska 
karakteristiska så är föreställningarna mycket skilda. Det är uppenbart att aktörerna 
har olika utgångspunkt för sina diskurser. En viktig skillnad ligger i 
tidsperspektivet. A talar framför allt om nuet och den närmaste framtiden medan 
B:s tidsperspektiv sträcker sig från historiska erfarenheter av tillväxtsamhället till 
mål långt in i framtiden. Nuet är inte lika dominerande hos B. De skilda 
perspektiven framgår också av den topografiska representationen där B, i motsats 
till A, har såväl medel som sättpunkt, vilket kan uppfattas som att B:s text är mer 
ideologisk och visionär till sin karaktär. Medan A talar om det lokala samhället och 
dess relationer till omgivningen betonar B i större utsträckning de gemensamma 
stora framtidsproblemen. Skillnaden är också uppenbar i deras tolkningar av 
motsättningar och konflikter. A betonar konflikterande intressen medan B tycks 
framhålla motsättningar i värderingar och idésystem. 
 

Dimensioner Aktör A Aktör B 
Perspektiv på tid och rum Nutid

Lokalt, nationellt 
Från historia till framtid 
Lokalt, globalt 

Framtida samhälle Teknologiskt och
entreprenöriellt 

Ekologiskt 

Uppfattade problem Stagnation och 
handlingsproblem 

Ekologisk kris 

Förnuftssyn Instrumentell rationalitet Värderationalitet 
Motsättningar och konflikter Intressen Värde- och idésystem 
Lösningar Entreprenörskap

Anpassning till marknader
och ekonomiska strukturer
Ny teknik/teknologi och
småskalig teknik
Utbildning och träning 

Ekologiskt agerande 
Omskapande och anpassning 
till människa och natur 
Naturvänlig teknik/teknologi 
Pluralism 
Upplysning och ideologisk påverkan 

 
Figur 1 Sammanfattning av aktörernas föreställningar 
 
                                                      
1  Texten  är en översättning från Gabrielsson. Å., & Paulsson, M. (1996). The actor view 
of nature and strategic change. Scandinavian Journal of Management, 12, 317-332.  I 
artikeln finns också mer detaljerade representationer av aktörernas strategiska handlings-
begrepp. 
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De olika tidsperspektiven avspeglar sig också i de problembilder som 
framkommer i texterna. A understryker handlingsproblemen och den stagnation 
som de ger upphov till. Han uttrycker behov av nya tekniska standards som kan 
introduceras i lokala företag av handlingsorienterade och riskbenägna personer. 
Utvecklingskällorna ligger därför utanför kommunen. Han uppmärksammar också 
olika restriktioner, exempelvis utomparlamentariska gruppers agerande och politisk 
opportunism. Värderingar tillåts styra i stället för fakta och experter “som vet hur 
det skall vara“. Andra problem härrör ur de motsättningar som resurskonkurrens 
ger upphov till. Aktör B:s huvudproblem är “rovdriftssamhället“ och den hotande 
ekologiska kris som detta leder till. B:s diskurs ger ett intryck av otillfredsställelse 
med den nuvarande situationen och ett behov av förändring och nya metoder. 

Aktörerna tycks ta olika ståndpunkter om vad som skall uppfattas som 
förnuftigt och rationellt. A:s rationalitetssyn inriktar sig framför allt mot medlen 
och lämnar målen utanför – en sorts instrumentell rationalitet. B:s förnuftssyn 
däremot präglas av en starkare värdeorientering – en inriktning på målen och vad 
som är önskvärt för människan, dvs. är nära besläktad med vad von Wright (1986) 
kallar värderationalitet, en insikt i hur människan bör leva ett gott liv. 

Med så olika föreställningar som grund är det inte märkligt att aktörernas 
lösningar ser olika ut. A är starkare inriktad på konkreta handlingar som kan 
förväntas ge resultat i ett kortare tidsperspektiv. A förefaller också ha ett kluvet 
förhållande till centrum. Å ena sidan finns en rationalitetsbegränsning som leder till 
krav på autonomi, å andra sidan finns en rationalitetsbegränsning i autonomin. 
Omgivningsberoendet kan man inte komma ifrån. Anpassning till marknader och 
dominerande strukturer är därför väsentliga element i en framgångsrik strategi för 
ekonomisk utveckling. Viktiga inslag i strategin är också marknadsinriktning, att 
utnyttja ny och småskalig teknologi och att dra fördel av de möjligheter till 
finansiellt stöd som finns. Entreprenörskap är A:s fundamentala idé för lokal 
utveckling. 

Eftersom B uppfattar ett annat huvudproblem fokuserar han också andra 
lösningar. För honom är det viktigaste anpassning mellan människa och natur dvs. 
han understryker behovet av ett ekologiskt ansvarigt agerande. Upplysning och 
ideologisk påverkan är väsentliga för att målet – ett samhälle i ekologisk balans – 
skall uppnås. Det nödvändiga omskapandet av vissa delar av strukturen, teknologi 
och metoder kräver krismedvetande och en vilja att handla ekologiskt. 
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