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Abstract: This thesis is concerned with the work of business leaders. The interest lies 
in the holders of positions as Chairpersons, Boardmembers and Managing Directors. 
This study, however, goes beyond the position holder to consider the actions of actors, 
as they operate within networks with concurrent multiple business activities. The 
purpose is to generate knowledge and understanding of the activities and relations of 
multibusiness leaders involved in managing small and medium-sized companies. 

Major schools of thought on the manager's job are described. The review relates the 
scientific debate about different schools and emphasises the need for more inductive 
research. The call for processual and contextual analysis leads to an epistemological 
position grounded in understanding through interpretation. The method used in this 
study adopts such an approach, and thus aims to discover qualities of the studied 
phenomenon based on social constructivism. Empirical reality is approached by means 
of intensive studies of a few cases. 

Case descriptions of the work of multibusiness leaders in the National, Regional, 
Intermediary, Independent, and Developing Networks are undertaken, where the inter
action processes of the different actors are described according to the working life his
tory of the actor, and to the networking and work activities carried out. 

The analysis is based upon four themes (the actor's 'task legitimacy', 'economic legi
timacy', 'idea development' and 'network'). The first two themes have been given the 
generic term 'legitimacy concept', not only to reflect the interactive and changeable 
aspects of work, but also to illustrate how work in itself is intimately interwoven in an 
institutional context. The creation of 'task legitimacy' and 'economic legitimacy' of the 
leaders is analysed. The analysis of the actors' idea development results in a description 
of differing visions in the individual networks. This description takes up visions 
covering long-term industrial leadership, regional co-operative leadership, restructuring 
leadership, flexible market-adaptive leadership and network-based leadership. 

In a survey of the existing literature, the role of a leader is seen as one of many 
managerial roles, a view that is based upon the work of Mintzberg (1973). This study 
contrasts with the above picture, by discussing a reciprocal dependency between the 
leader's leadership role and his/her other roles. This reciprocity and concurrency is dealt 
with by introducing the concept of identity as a theoretical aid, thus reflecting in a more 
appropriate way the complex and interactive actor. 

The social identity concept (Tajfel, 1982) is used, in order to answer more 
profoundly the research questions. As leaders are reciprocally dependent on a network 
for their own existence, we must both look inward in order to be able to understand at a 
deeper level the actors' motives, and look outward to be able to look at identity creation 
in a wider industry context. What I have termed näringslivsledaridentitet (the Identity 
of Multibusiness Leaders), is a substantial part of this study's findings. The concept is 
used in order to be able to describe how the actors' inner and outer motives merge in 
identity creating processes. The actors' different patterns of interaction are absorbed 
into a composite whole. 
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Förord 

Många personer har bidragit till det arbete, som här presenteras. I detta 
sammanhang vill jag särskilt nämna mina handledares insatser. Med oför-
tröttlig intensitet har de läst och konstruktivt kritiserat mitt arbete. 
Professor Rolf A Lundin har följt studiens hela utvecklingsförlopp med 
okuvlig energi. Hans långa forskningserfarenhet har lyst igenom vid varje 
sammankomst. Docent Carin Holmqvist har alltsedan hon kom in i forsk
ningsprocessen bidragit med insiktsfulla och underfundiga kommentarer. 
Deras samlade erfarenhet och kreativitet har gett våra möten intellektuell 
spänst. 

Professor Barbro Aneli, ekonomie doktor Håkan Bohman och ekonomie 
licentiat Johann Packendorff hade den grannlaga uppgiften att granska 
arbetet inför mitt slutseminarium och gav mig många värdefulla synpunkter 
inför det fortsatta arbetet. Dessutom har filosofie kandidat Monica 
Lindgren-Öberg läst och kommenterat manus och gett mig fyndiga och 
uppmuntrande råd. Med filosofie doktor Anders Söderholm har givande 
diskussioner förts om individens betydelse i spänningsfältet mellan studier 
av ledares arbete och institutionell teori. Jag vill också uttrycka min 
uppskattning över att få tillhöra en arbetsmiljö med både stimulerande 
arbetskamrater och studenter. Tiden i "Handelshögskolans barack" är i 
detta sammanhang oförglömlig. 

En varm kram vill jag ge min härligt spontana och idérika hustru, som 
ivrigt sett till att avhandlingsarbetet inte dominerat hela min fritid. Vår 
samvaro har berikats med kulturyttringar i alla dess former. Ett uttryck för 
hennes egen konstnärlighet framgår av denna boks omslagsbild; "Livets 
kretslopp - ringlekens dynamik". Vår son Anders har genom barnets 
omedelbara sätt gett människans nyfikenhet och livslust ett glatt ansikte. 
Låt oss bevara barnet inom oss! Ett tack går även till min egen mor och far 
för uppmuntran i olika former. En tacksamhetens tanke tillägnas också den 
klassiska musiken och då speciellt Georg Friedrich Handel. Hans raffine
mang i användningen av instrumentala färger har hjälpt mig förnimma 
kreativitetens outtömliga källa. 

Mångkunniga Gun Nylund samt det erfarna lärarparet Ruth och Gunnar 
Lindström har skarpsynt korrekturläst och språkgranskat arbetet. Andrew 
Baldwin samt Tony Huzzard har språkgranskat den engelska samman
fattningen. Ett tack går också till Katarina Pousette för hjälp med de 
praktiska arrangemangen kring tryckning och disputationsakt. 



Sist men inte minst vill jag uttrycka min tacksamhet till de studerade aktö
rerna och deras nätverk. Studien har bidragit till att öka min respekt för ert 
svåra arbete. Tack för att ni genom er öppenhet ställt ert agerande till mitt 
förfogande. Det är ni som gjort detta arbete möjligt. 

Studiens inledande fas finansierades av Centrum för småföretagsutveckling 
och Jacob Wallenbergs forskningsstiftelse, vilket härmed tacksamt redo
visas. 

Umeå i oktober 1994 

Nils Wåhlin 



Till Anders 

"Tro är fritt fall 
Kärlek är att stå stadigt på ingenting 

Friden finns i virvelns mitt" 

Kaj Munk 
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1 
LEDARES ARBETE 

studiens utgångspunkter 

INTRODUKTION 

Denna studie handlar om ledares arbete i näringslivet. Studien har såväl 
praktiska som teoretiska inspirationskällor. De praktiska utgångspunk
terna riktar uppmärksamheten mot förändringsprocesser i och mellan 
företag i näringslivet. Framför allt riktas intresset mot de mindre och 
medelstora företagens utvecklingsförlopp. Diskussionen om små och 
medelstora företags roll i näringslivets förnyelse har rönt förnyad 
aktualitet i den ekonomiska krisens spår. Vikten av att förnya näringslivet 
underifrån understryks.1 

De teoretiska utgångspunkterna problematiserar olika perspektiv på 
ledares funktioner och roller i näringslivets utveckling. Näringslivet och 
dess företag är uppbyggda av aktörer och relationer mellan aktörer. 
Relationerna skär genom företagsgränser och organisatoriska indelningar 
av olika slag. Ytterligare mer processuellt inriktade studier av ledares 
övergripande arbete i näringslivet med flera företag samtidigt 
efterfrågas. Denna studie reser frågan om vilket innehåll detta arbete 
ges.2 

SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAGS UTVECKLING 

Praktiska utgångspunkter 

Studien grundas i intresset för mindre och medelstora företags 
utvecklingsprocesser. Olika problem och villkor för denna företags
kategori i olika utvecklingsskeden, liksom olika vägar till att stödja dessa 

1 Uttryck för denna vilja formuleras t ex i Proposition (1991/92). Om en ny småföretagspolitik. 
Stockholm: Riksdagen. 
2 Denna fråga problematiseras nedan och preciseras ytterligare i kapitel två och tre efter genomgång av 
tidigare forskning. 
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företags utvecklingsprocesser har tidigare studerats såväl genom egna3, 
som andras undersökningar4. Olika former av samhällsinitierade insatser 
för att organisera och stödja små företags utveckling har hamnat i 
blickfånget i flera av dessa studier. Resultatet av dessa insatser sätts 
emellertid ständigt under prövning. Som exempel kan nämnas att de 
samhällsinitierade insatserna av typen utvecklingsfonder och de regionala 
utvecklingsbolagen har stött på svårigheter.5 Svårigheterna visar sig i 
mångt och mycket ha sin grund i kontaktproblem mellan stödjande 
organisationer och aktörer i de små och medelstora företagen. 
Kulturskillnader och skilda kompetens- och erfarenhetsbaser skapar 
svårgenomträngliga barriärer6, varvid ett fungerande erfarenhetsutbyte 
är svårt att uppnå. Likaså tenderar organisationer att stelna i sina former 
och efter en tid ej längre fungera enligt intentionerna vid starttidpunkten. 

Med dessa undersökningars resultat som utgångspunkt har jag funnit det 
speciellt intressant att gå utöver formella instrument och tillvägagångssätt 
och koncentrera intresset till enskilda aktörers handlande. Att studera 
aktiviteter och erfarenhetsflöden mellan nyckelaktörer i näringslivet, mer 
frigjort från organisatoriska inramningar och formella positioner, 
bedöms som en lämplig infallsvinkel. Mot denna bakgrund framstår det 
som angeläget att studera aktörer som fungerar som förbindelselänkar i 
förhållande till de små och medelstora företagen. Inom detta område 
saknar vi tillräcklig kunskap. Ytterligare studier erfordras för att fylla 
denna kunskapslucka - ett kunskapsbehov som också uttrycks i andra 
länder.7 

Genom denna studieinriktning är ambitionen att komma närmare 
erfarenhetsförmedlingens ursprung för att i sin tur fånga det ömsesidiga 
inslaget i erfarenhetsutbytet mellan aktörerna. Olika ledare och deras 
relationer hamnar i fokus och erfarenhetsförmedling av övergripande 
karaktär mellan aktörer och företag i olika utvecklingssituationer blir en 
väsentlig utgångspunkt. Därmed närmar vi oss de teoretiska fundamenten 
för studien där utvecklingen inom ledningsområdet bildar startpunkt. 

3 Wåhlin, N. (1983). Företagsledning i småföretag. Institutionen för företagsekonomi, Umeå universitet. 
FE-publikationer 1983:60. 
4 Se t e x Lundin, R. A.; Gläder, M. & Sundin, E. (red). (1983). Småföretag i brännpunkten. Malmö: 
Liber och Lindmark, L. (1984). Organisationsekonomins nätverk. En analys av stödstrukturer och 
problem i mindre företag. Institutionen för företagsekonomi, Umeå universitet. FE-publikationer 
1984:69. 
5 Jfr t e x (SOU 1993:70). Strategi för småföretagsutveckling. Stockholm: Allmänna Förlaget. I denna 
utredning föreslås en omorganisation av utvecklingsfondernas verksamhet. 
6 Dessa problem beskrivs t ex i O lofsson, C. (1983). De regionala utvecklingsbolagen - instrument för 
industriell utveckling? Stockholm: Liber och SIND. (1986). Krångelsverige - myt eller sanning? 
Stockholm: Liber. 
7 I Storbritannien uttrycks detta behov t e x i en uppföljning av Boltonrapporten. Se Stanworth, J. & 
Gray, C. Eds. (1991). Bolton 20 Years On: The Small Firm in the 1990s. London: Chapman. 
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LEDARES FUNKTIONER OCH ROLLER 

Teoretiska utgångspunkter 

Ledning av företag och organisationer är ett centralt tema i företagseko
nomisk forskning. I de teoretiska utgångspunkterna problematiseras olika 
perspektiv på ledares funktioner och roller som tidigare studier lyft fram. 
Ett växande gap mellan teori och praktik kan konstateras i ämnesområdets 
utveckling. I spåren av detta växer en aktivitetsorienterad skolbildning 
fram där forskningsfrågan vad ledare egentligen gör ställs. En mer 
realistisk bild av ledares vardag uttryckt i rolltermer presenteras med 
utgångspunkt från dessa beskrivningar. 

Den nya bilden ger sken av en fragmenterad arbetssituation med 
begränsad styrbarhet - planeringsmöjligheterna nedtonas.8 Samtidigt lyfts 
relationerna till omgivningen och därmed förknippat kontaktnät fram 
som väsentligt ledningsinstrument.9 Ledare arbetar inte bara i utan också 
för företag och organisationer. Dessa forskningsrön betyder mycket för 
reduktionen av gapet mellan teori och praktik. Samtidigt riktas emellertid 
kritik från såväl representanter för klassisk funktionsinriktad teoribild
ning som från nyare aktörsorienterade forskningsinriktningar.10 Den 
förstnämnda kritiserar den aktivitetsorienterade skolan för nedtoningen 
av planeringens betydelse och negligeringen av effektivitetsaspekter, 
medan den sistnämnda kritiserar den aktivitetsorienterade skolan för den 
avkönade beskrivningen av ledares aktiviteter, där intentionerna bakom 
ett visst handlande hamnar i skymundan. 

Denna studie tar fasta på kritiken och strävar efter att utveckla förståelse 
för hur ledares agerande är länkat till aktörernas intentioner i ett närings
livssammanhang. Ett ekonomiskt kalkylerande och ett socialt mera 
känslopräglat tänkesätt samexisterar.11 Inslag av denna dualism är också 
något som kommer till uttryck i distinktionen mellan begreppen chef och 
ledare.12 Ytterligare mer processuellt inriktade studier av ledares 
övergripande arbete efterfrågas i syfte att fånga nyanser i ledararbetets 
komplexitet.13 Studien inriktas därför mot olika aktörers utövning av 
ledararbetet och vägar till legitimitet i näringslivet. Detta görs genom ett 
processuellt angreppssätt, där aktörerna följs över en längre tidsperiod. 

8 Se t ex Mintzberg, H. (1973). The Nature of Managerial Work. New York: Harper & Row. 
9 Se t ex Mintzberg (1973) a a.; Kotter, J. P. (1982). The General Manager. New York: Free Press och 
Kotter, J. P. (1990). A Force for Change - How Leadership Differs from Management. New York: Free 
Press. 
10 Denna kritik sammanfattas bl a i Stewart, R. (1989). Studies of Managerial Jobs and Behaviour: The 
Ways Forward. Journal of Management Studies. 26(1), 1-10. 
11 Detta betonas inte minst i svensk forskning inom området. Se t ex s 8 ff i Sjöstrand, S-E. & 
Holmberg, I. (red.) (1992). Företagsledning bortom etablerad teori. Lund: Studentlitteratur. 

Jfr Kotter (1990) a a. Se not 9. 
Se t ex Pettigrew, A. M. (1992). On Studying Managerial Elites. Strategic Management Journal. Vol 

13. 163-182. 
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Aktörernas utvecklingsprocesser i interaktion med olika näringslivs
sammanhang samt därmed förknippade skiften i arbetsuppgifter 
undersöks - deras gränsöverskridande länkroll i näringslivet analyseras. 

LEDARE I NÄTVERK 

Studiens problemområde 

Genom att ta ledares aktiviteter i nätverk som utgångspunkt frigör vi oss 
från traditionella organisatoriska inramningar. Erfarenhetsförmedling 
mellan företag med ledare som förbindelselänkar utforskas. Detta ligger i 
linje med ett ökat intresse inom samhällsforskningen att spegla 
interorganisatoriska fenomen. Inte bara ledares arbete i företag och 
organisationer måste studeras, utan även ledares arbete för företag och 
organisationer. Mot denna bakgrund har benämningen näringslivsledare 
befunnits mera relevant än företagsledare. Det är inte ledare i ett företag 
eller en organisation som utgör studieobjekt, utan snarare ledare med 
engagemang i flera företag och organisationer samtidigt - eller m a o 
ledare för en del av näringslivet. 

Aktörer i 
Företag A 

Aktörer i 
Företag ...n 

Aktörer i 
Företag B 

Näringslivsledare 
i nätverk 

Aktörer i 
Företag C 

Aktörer i 
Företag D 

Figur 1:1 Näringslivsledare i nätverk 

Bristande kunskaper om ledares gränsöverskridande aktiviteter och 
relationer i detta sammanhang förstärks av att vi saknar kunskap om 
ledares aktiviteter i gränslandet mellan näringslivets makro- och 
mikronivå. Flera författare har, med ett nivåindelat betraktelsesätt, 
påpekat att en rad händelser i näringslivet hör hemma på en mellannivå i 
näringslivet. I analogi med beteckningarna makro- och mikronivå kan 
denna nivå benämnas mesonivå.14 

Jfr diskussionen s 34 ff i t e x Glete, J. (1987). Ägande och industriell omvandling. Stockholm: SNS 
och s 224 ff i Collin, S-0 (1990). Aktiebolagets kontroll. Ett transaktionsteoretiskt inlägg i d ebatten om 
ägande och kontroll av aktiebolag och storföretag. Lund: Lund University Press. Collin beskriver att 
mesonivån spränger sig in mellan företaget och dess omgivning, mellan entreprenören med sin 
produktionsfunktion och nationens ekonomi. I denna studie fördjupas inte den begreppsmässiga 
diskussionen om mesonivån ur en institutionell och nivåindelad bemärkelse utan intresset fokuseras till 
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I denna studie tolkas ovanstående fenomen som uttryck för utvecklingen 
mot ett ökat inslag av större företag i näringslivet och därmed förknippad 
separation mellan ägande och ledning. Distinktionen mellan näringslivets 
aktörer ur denna synvinkel kan sägas innebära följande uppdelning och 
rollfördelning betraktat ur ett nivåindelat perspektiv. Ägare/huvudmän 
agerar i större utsträckning på näringslivets makronivå, näringslivsledare 
agerar på näringslivets mesonivå och slutligen företags- och organi
sationsledare agerar på näringslivets mikronivå (se figur 1:2). Figuren 
illustrerar emellertid också att rollerna sammanflätas i sina praktiska 
uttrycksformer - inte minst då ett interaktivt och nätverksorienterat 
betraktelsesätt bildar utgångspunkt. 

Ägare/huvudmän 

Näringslivsledare 

Företags- och orga
nisationsledare 

Figur 1:2 Näringslivsledare - i gränslandet mellan 
näringslivets makro- och mikronivå 

Denna rollfördelning kan ses som en konsekvens av att det institutionella 
ägandet ökat15, liksom behovet av att professionalisera bolagens 
styrelser16. Likaså eftersträvar näringslivets aktörer i högre grad 
variationer i koalitionsbildningar vad avser ägandet17 och då inte minst 
vad gäller ägandet av de mindre och medelstora företagen18. Behovet av 
aktörer på en mellannivå kan konstateras. 

Denna studie tar således utgångspunkt i det som ovan benämns närings
livets mellannivå genom studier av de aktörer som ges benämningen 
näringslivsledare. Studiens praktiska utgångspunkter riktar uppmärksam
heten på företags utvecklingsprocesser och ledares arbete i detta samman
hang. Närmare bestämt fokuseras små och medelstora företags utveck
lingsförlopp. De teoretiska utgångspunkterna formar ett intressefokus för 
den empiriska bearbetningen. Problematisering av tidigare studiers 

de handlande aktörerna betraktade ur ett interaktivt och nätverksorienterat perspektiv. Innehållet i 
aktörernas arbete sätts i fokus. 
15 Jfr Hedlund, G.; Hägg, I.; Hörneli, E. & Rydén, B. (1985). Institutioner som aktieägare. Stockholm: 
SNS. 
16 Jfr Eliasson, G. Ed. (1990). Effektivare styrelsearbete. Stockholm: SNS. 
17 Jfr Larsson, S. (1984). Företagsledaren som politiker: En studie av beslutskrav och handlingsfrihet i 
företagsledningsarbetet. Göteborg: BAS. 
18 Jfr Prop. 1991/92. Se not 1. 
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redovisning av grundläggande inslag i allmänt ledningsarbete utgör en 
väsentlig del. Likaså tas upptäckta brister i tidigare forskning som 
utgångspunkt för vägval i forskningsarbetet. 

Väver vi samman de praktiska och teoretiska utgångspunkterna hamnar 
ledares aktiviteter och relationer i samband med ledning i och för små 
och medelstora företag i blickfånget. Studien avser att utforska 
näringslivsledares sätt att utöva dessa ledarroller i gränszonen mellan 
näringslivets makro- och mikronivå. Mot denna bakgrund studeras 
näringslivsledares aktiviteter och relationer som de manifesteras i 
aktörernas interaktionsprocesser. 

Studieområdet - en första bestämning 

Den övergripande forskningsuppgiften kan mot denna bakgrund formu
leras såsom 

att utveckla kunskap om och förståelse för näringslivsledares 
aktiviteter och relationer i samband med ledning i och för små och 
medelstora företag 

Studien är empiriskt baserad och avsikten är att söka efter grundläggande 
beskrivningssätt i speglingen av studerat fenomen. Det övergripande 
syftet kan preciseras i följande delsyften: 

1) Att beskriva mönster i näringslivsledarnas interaktionsprocesser. 

2) Att utveckla begrepp som beskriver studerat fenomen. 

3) Att generera teoretisk förståelse för näringslivsledares arbete genom 
utveckling av en syntes. 

Denna första bestämning av studieområdet preciseras ytterligare i kom
mande framställning. I kapitel två och tre förtydligas det teoretiska per
spektivet. I kapitel fyra redovisas kunskapsteoretiska överväganden och 
metod. 

ARBETETS UPPLÄGGNING 

Denna bok handlar om ledares arbete. Studier av ledares arbete erfordrar 
inblick i vad som gjorts i tidigare forskning. Genomgången av tidigare 
forskning delas upp i två kapitel. Ett kapitel om allmän ledningsteori 
(kapitel två) och ett mera specifikt om ledares arbete (kapitel tre). 

I kapitel två görs en bred teorigenomgång av översiktskaraktär. I denna 
teorigenomgång eftersträvas överblick inom ämnesområdet. Olika 
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skolbildningar i ledningsteorin beskrivs i syfte att utveckla aspektseendet. 
Huvuddrag i den tidigare forskningen identifieras och problematiseras. 
Detta bildar underlag för val av intressefokus. 

Skiljelinjer mellan klassiska funktionsinriktade studier och aktivitets-
inriktade rollstudier beskrivs. Begreppet funktion från de funktionsin
riktade studierna ställs i relation till begreppet roll i de aktivitets-
orienterade studierna. Kapitlet utmynnar i en andra bestämning av 
studieområdet. Den fortsatta teorigenomgången skall tillägnas empiriskt 
grundade beskrivningar av ledares arbete. 

I kapitel tre fördjupas behandlingen av empiriskt grundade studier som 
behandlar ledares arbete. I kapitlet presenteras en rolltaxonomi avseende 
ledares aktiviteter. Denna utsätts i sin tur för kritisk granskning där 
brister konstateras. Varken den klassiska funktionsteorin eller den i 
kapitlet presenterade rolltaxonomin utgör tillräckliga teoretiska beskriv
ningar av ledares arbete. 

Bristerna bildar grund för diskussion om vägar till förbättringar. 
Ytterligare empiriskt grundade studier med longitudinell och mer 
situationsspecifik inriktning erfordras. En tredje bestämning av 
studieområdet görs där utgångspunkten för de empiriska studierna 
preciseras. Argument för longitudinella och mer situationsbetingade 
studier framförs. 

Inriktningen på studier över en längre tidsperiod förstärks av 
ambitionerna att inte bara studera vad näringslivsledare gör, utan också 
studera varför näringslivsledare genomför aktiviteterna och att även 
behandla med vem näringslivsledarna interagerar och hur detta 
återverkar på dem själva - förståelsen sätts i centrum. 

I kapitel fyra summeras de kunskapsteoretiska överväganden som väglett 
forskningsarbetet. De kunskapsteoretiska vägvalen utmynnar i beskriv
ning av metod. Den metod som följer i enlighet med problemformu
lering och de teoretiska utgångspunkterna är induktiv och förståelsein-
riktad. Detta leder arbetet in på longitudinella och mer situationsspecifika 
studier. Mot denna bakgrund inriktas studien mot näringslivsledare och 
inte ledare generellt. Dessa aktörer sysslar i hög grad med övergripande 
frågeställningar. Vikten av att studera aktörerna över längre tidsperioder 
underbyggs. Kapitlet utmynnar i en beskrivning av hur datamaterialet 
skall presenteras och struktureras. 

I kapitel fem tom nio beskrivs studerade näringslivsledares aktiviteter 
och relationer i olika sammanhang. Presentationen i de fem kapitlen ges 
skilda benämningar. Näringslivsledare 1 i det nationella (kapitel fem) och 
det regionala nätverket (kapitel sex). Näringslivsledare 2 i det 
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intermediära nätverket (kapitel sju). Näringslivsledare 3 i det oberoende 
nätverket (kapitel åtta) och avslutningsvis Näringslivsledare 4 i det 
framväxande nätverket (kapitel nio). 

Beskrivningens struktur utgår från frågorna vad näringslivsledarna gör 
och hur näringslivsledarna genomför aktiviteterna över tiden. Vilka 
relationer som byggs upp i anslutning till genomförandet och med vem 
aktörerna interagerar ägnas intresse. Beskrivningen övergår i analys av 
förändringen av aktörernas handlingsutrymme i varje kapitels avslutning. 
Centrala inslag i näringslivsledarnas arbete med ledning i och för små och 
medelstora företag analyseras. 

I kapitel tio t o m tolv sker den avslutande analysen. I kapitel tio påbörjas 
den komparativa empirigrundade analysen. Undersökningen av vad 
näringslivsledarna gör fördjupas under rubriken näringslivsledares 
arbete. Deras arbete byggs upp och underhålls genom relationer och 
aktiviteter. Likheterna mellan fallen resulterar i att relationerna och 
aktiviteterna kan beskrivas i ett antal kategorier. Genom återkoppling till 
teori- och metodavsnitten fastläggs behovet av att analysera det 
interaktiva inslaget i näringslivsledares arbete. Mot denna bakgrund 
analyseras aktörernas legitimitet ur två bemärkelser. Det ena avser 
underhåll av uppgiftslegitimiteten i förhållande till engagemangsbolagen, 
och det andra avser den ekonomiska legitimiteten i förhållande till 
huvudmän och långivare. 

Underhållet av aktörernas uppgiftslegitimitet analyseras i rollteoretiska 
termer. En klassificering av näringslivsledarnas roller överensstämmande 
med inslag i teorigenomgångens indelning i relations-, informations- och 
beslutsroller görs. Analysen ger emellertid vid handen att kompletterande 
rollbenämningar behöver introduceras. Detta för att kunna spegla 
situationsspecifika och kontextbundna drag och därmed förknippade 
behov av nyanseringar. Analysen av aktörernas ekonomiska legitimitet 
utmynnar i att skilda interaktionsmönster urskiljs. 

Sammanfattningsvis konstateras att djupare analyser erfordras för att 
besvara forskningsfrågorna; 1) Varför ges arbetet detta innehåll? och 2) 
Med vem interagerar näringslivsledarna i sitt arbete? Mer specifik analys 
av ledarrollen inplacerad i ett nätverkssammanhang krävs för att besvara 
dessa frågor. I kapitel tre behandlas ledarrollen som en roll bland andra i 
ledares arbete. Denna studie kontrasterar denna bild genom att tala om ett 
ömsesidigt beroende mellan ledarrollen och övriga roller. Denna 
ömsesidighet och samtidighet hanteras genom lansering av identitets
begreppet som teoretiskt hjälpmedel. Detta begrepp införs för att bättre 
kunna spegla den interaktivt sammansatta aktören. 
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Mot denna bakgrund introduceras identitetsbegreppet i dess latenta sociala 
tappning i kapitel elva. Detta för att mer djuplodat kunna besvara 
forskningsfrågan varför näringslivsledarna genomför aktiviteterna och 
varför relationerna utvecklas och underhålls. Näringslivsledarna är 
ömsesidigt beroende av ett nätverk för sin existens. Mot denna bakgrund 
rubriceras kapitlet näringslivsledare i nätverk. Detta innebär dels att jag 
vänder mig inåt för att djupare förstå aktörernas bevekelsegrunder, dels 
att jag vänder mig utåt och sätter in identitets skapandet i ett vidare 
näringslivssammanhang. Det som kommer att benämnas näringslivs-
ledaridentitet utgör en väsentlig del i studiens resultat. Begreppet 
används för att kunna beskriva hur aktörernas inre och yttre drivkrafter 
smälter samman i ett identitetsskapande. Frågan vem näringslivsledaren 
blir i interaktionen i sitt nätverk analyseras. 

I det avslutande kapitlet sammanfattas den analys som genomförts i 
kapitel tio och kapitel elva. En taxonomi över interaktionsmönster i 
näringslivsledarnas nätverk presenteras (det första delsyftet). Den 
empiriskt grundade taxonomin vidareutvecklas teoretiskt med hjälp av 
begreppet näringslivsledaridentitet (det andra delsyftet). Identitetsbe
greppet får en integrerande funktion mellan forskningsfrågorna vad och 
hur, varför och med vem. Jämförelser mellan betydelsen av begreppen 
funktion, roll och identitet genomförs och begreppens sammansatta 
innebörd inordnas i ett övergripande betydelsetema som benämns iden
titetsskapande processer. De identitetsskapande processerna blir den 
avslutande teoretiska syntesens kärna. Kunskapen om hur näringslivs-
ledaridentiteter växer fram utgör grund. Denna kunskap vidareutvecklas 
till en syntes som avbildar mötet mellan aktörernas agerande och det 
omgivande näringslivets skilda behov (det tredje delsyftet). 
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2 
LEDNING AV FÖRETAG 
OCH ORGANISATIONER 

INTRODUKTION 

För att studera ledares arbete krävs inblick i tidigare forskning. Med 
hänsyn till arbetets induktiva karaktär görs i detta kapitel en bred 
genomgång av översiktskaraktär. Detta för att teorigenomgången inte 
skall bli för begränsande. I stället skall huvuddrag i tidigare forskning 
identifieras. Detta bildar i sin tur underlag för närmare precisering av 
intressefokus. 

Kapitlet behandlar olika skolbildningar avseende ledningsarbetet. Ledning 
av företag och organisationer är ett centralt tema såväl i litteratur som i 
allmän debatt. Det är också något som avspeglas i de många olika 
teoretiska inriktningar som utvecklats under årens lopp. I detta kapitel 
skall vi rikta uppmärksamheten på ledandets betingelser och ramar. De 
omständigheter och miljöaspekter som ställer krav på ledandet i företag 
och organisationer uppmärksammas således. I nästa kapitel är avsikten att 
närmare beskriva utförandeaspekten av ledares arbete - m a o hur 
individen utövar chefsrollen och vilka karaktäristiska drag som existerar i 
detta arbete. 

För att utveckla vår förståelse för det som sker inom ledningsområdet i 
dag är det nödvändigt att göra en historisk återblick. Även om det som 
sker inom ledningsområdet står i ständig förändring, så lämnar historien 
sina spår. I vissa fall handlar det snarare om återgång till det gamla. 
Ledningsarbetets förnyelse kan sägas gå i vågrörelser, där olika aspekter 
fokuseras i olika tidsperioder. 

Beskrivningen formar en exposé över utvecklingslinjer i växelspelet 
mellan teori, praktik och tidsanda i skilda epoker. Innan vi går in på 
några av dessa inriktningar, finns det emellertid anledning att utreda 
några centrala begrepp inom området. Ett ämnesområde såsom ledning 
och ledarskap är i hög grad tvärvetenskapligt. Teorier inom området 
måste naturligen bygga på rön från flera olika discipliner. En viktig 
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inspirationskälla är här organisationsteorin, som ju i sin tur har 
länkningar till andra basdiscipliner. Behling1 för fram psykologi, 
sociologi och antropologi som underliggande basdiscipliner för 
organisationsteorin. Samröret med dessa basdiscipliner är också något 
som lyser igenom i kommande framställning. 

Vi skall emellertid hålla i minnet att övergripande ledningsfrågor i 
samhället ingalunda handlar enbart om att organisera. Vi behöver också 
föra in sambandet med t ex ekonomi, politik, teknologi och juridik för att 
bättre förstå ledandets betingelser och ramar. Sjöstrand2 talar om vikten 
av att gränsbevakningen inom de samhällsvetenskapliga disciplinerna sätts 
ur funktion i sökandet efter institutionella grundformer. För att undvika 
kunskapsfragmenteringens paradox menar han att gränserna skall 
uppluckras mellan stora delar av "(national)ekonomi, (företags)ekonomi, 
rättsvetenskap, statsvetenskap, sociologi, (social)psykologi, ekonomisk 
geografi och (social)antropologi".3 Denna reflektion om behovet av en 
vidsynt teoretisk hållning i sökandet efter institutionella grundformer 
kan också sägas gälla övergripande ledning i samhället. 

Inom ledningsområdet är inflytandet från USA tämligen stort, inte minst 
vad gäller terminologin. Begrepp som management, chefskap och ledar
skap florerar i debatten, där orden kan sägas ha olika valörer och 
innebörd i olika länder. I detta kapitel arbetar jag huvudsakligen med be
greppen ledning och ledningsteori. Dessa begrepp knyter an till engelska 
språkets "management" och fokuseras på ledningsfunktionen i organisa
tioner. Redan Adam Smith4 såg separationen mellan ägande och 
management och identifierade behovet av arbetsdelning. 

Vi kan tala om en funktion definierad av externa förhållanden. Om sedan 
begreppet ledarskap fokuseras, så tillskrivs detta ord en mer skapande 
betydelse i denna studie. Här belyses i högre grad individens sätt att utöva 
sitt arbete. Ledarskapet blir ledarskap först när det manifesteras i 
interaktion med omgivningen. Kotter5 driver denna tes vidare genom att 
ytterligare renodla distinktionen mellan ledning (management) och 
ledarskap. Ledning ses som uppgiften att ta ansvar för driften och 
genomförandet genom att planera, organisera och kontrollera utfall. 
Ledarskap ges ett mer skapande innehåll genom att aktiviteter som att 
etablera visioner, engagera och motivera medarbetare samt att skapa 

1 Behling, O. (1978). Some Problems in the Philosophy of Science of Organizations. Academy of 
Management Review. 3, 193-201. 
2 Sjöstrand, S-E. (1985). Samhällsorganisation. Lund: Doxa. 
3 Ibid, s 12. 
4 Smith, A. (1776). The Wealth of Nations. 
5 Kotter, J. P. (1990). A Force for Change. How Leadership Differs from Management. New York: Free 
Press. 
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förändring framhävs.6 Lagnevik7 betonar i sin tur distinktionen mellan 
begreppen med utgångspunkt från att ledningsarbetet mera bestäms av 
externa förhållanden - den formella organisationen framhävs, medan 
ledarskapet ses som något som den enskilde individen sätter sin prägel på 
- individens sätt att utöva rollen. 

Gränsdragningar av detta slag är svåra att göra, och i den allmänna 
debatten används ömsom det ena ömsom det andra begreppet. Detta kan i 
sin tur sägas vara uttryck för att såväl formella som informella aspekter 
samexisterar i ledningsarbetet. I detta kapitel är avsikten att granska olika 
övergripande teoretiska perspektiv på ledning av företag och organi
sationer. Olika skolbildningar som påverkar uppfattningen om väsentliga 
aspekter i ledningsarbetet redovisas. En vittomfattande bild med 
genomlysning av flera olika infallsvinklar eftersträvas - detta i syfte att 
utveckla aspektseendet. 

OLIKA SKOLBILDNINGAR 

Det första teoretiserandet kring ledandet med bäring på företag och 
organisationer brukar dateras till slutet av 1800-talet. Denna s k klassiska 
ledningsteori formades i en helt annan miljö än dagens. Organisationen 
sågs som ett slutet system som kunde göras mera effektivt. Den tekniska 
effektiviteten hamnade i förgrunden. Efter hand, i takt med den 
industriella utvecklingen, växte nya teorier fram. Människorna i organi
sationen och relationerna mellan dessa kom alltmer i fokus. Likaså be
traktades organisationen inte längre som ett slutet system. Samspelet med 
och beroendet av omgivningen betonades. 

Om vi vidgar historieskrivningen och talar om ledarskap över huvudtaget 
så kan vi givetvis hitta tidigare exempel med omvittnat tänkande kring 
ledarskap. Likaså finns historiska ledargestalter som ej faller i glömska i 
första taget. Den grekiske filosofen Platon (427 - 347 f Kr) representerar 
ett tidigt exempel på utvecklat tänkande kring ledarskapet. Julius Caesar 
(100 - 44 f Kr), den romerske statsmannen, fältherren och imperiebygga
ren är också en av historiens förgrundsgestalter inom ledarskapsområdet. 
Han lade grunden till det romerska kejsardömet och gestaltade genom sitt 
agerande ett starkt men också brutalt ledarskap. Det andliga ledarskapet 
har flera förgrundsgestalter. För vår del av världen har Jesus Kristus en 
central roll med framväxten av kristendomen och grunden för vår tide
räkning som framträdande drag. Niccolo Machiavelli (1469 - 1527), den 
italienske statsmannen och författaren, är en annan ledargestalt som be
traktas som den moderna statsvetenskapens grundare. Hans bok 
"Fursten"8 är en tidig lärobok i maktutövningens konst. 

6 Ibid, s 6. 
7 Lagnevik, M. (1989). Ledning och ledarskap i ol ika företagsformer. Stockholm: Raben & Sjögren. 
8 Machiavelli, N. (1532/1983). Fursten. Stockholm: Natur & Kultur. 
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Men om vi vänder blicken mot 1900-talet och tar sikte på det tänkande 
som har inriktning mot företag och organisationer så är en första 
reflektion att materialet är svåröverblickbart. Likväl kan man urskilja 
några centrala utvecklingslinjer. Några skarpa gränser kan dock inte 
dras, utan en viss överlappning mellan skolorna kan sägas existera. 
Uppdelningen tjänar emellertid pedagogiska syften. Nedanstående skol
bildningar har genererats ur genomläsning av litteratur om framför allt 
chefers arbete, litteratur om management och litteratur med organisa-
tionsteoretisk inriktning. Indelningen skall ses som ett sätt att peka på 
centrala inslag i den teoretiska debatten inom ledningsområdet. 
Behandlingen av varje skola innehåller således en kortare genomgång av 
brister och förtjänster som påpekats i den inomvetenskapliga debatten. 
Översikten används m a o dels för att identifiera inslag i den 
vetenskapliga debatten, dels för att förtydliga studiens teoretiska 
perspektiv i kapitlets avslutning. Kapitlet avslutas med en andra bestäm
ning av studieområdet. 

Följande skolor kan skisseras.9 

- den klassiska 
- den individorienterade 
- den beslutsorienterade 
- den systemorienterade 
- den situationsanpassade 
- den aktivitetsorienterade 
- den aktörsorienterade och 
- den nätverksorienterade skolan 

Den klassiska skolan 

Denna inriktning karaktäriseras av starkt normativa inslag. Utgångs
punkten är att det finns vissa allmängiltiga funktioner, som bör gälla för 
alla organisationer. Teoriutveckling och rekommendationer som pre
senteras inriktas sålunda på hur ledning av företag och organisationer 
borde gestalta sig, snarare än på försök till deskriptiva analyser av led
ningsproblem. 

Några förgrundsgestalter utgör Henri Fayol i Frankrike, Frederick W. 
Taylor i USA och Max Weber i Tyskland. Fayol anses vara den klassiker 
som fastställt ledningens funktioner till planering, organisering, ordergiv-

9 För studier av skolbildningarnas historiska rötter, se t e x George Jr, C. S. (1972). The History of 
Management Thought. Englewood Cliffs, N J: Prentice-Hall. Följande sammanställning av olika skolor 
har inspirerats och sedan vidareutvecklats med utgångspunkt från presentationer i bl a Koontz, H. (1980). 
The Management Theory Jungle Revisited. Academy of Management Review, vol 5, no 2, pp 175-187.; 
Horvath, D. (1979). Kriterier och principer för företags organisation. Lund: Studentlitteratur och 
Mintzberg, H. (1973). The Nature of Managerial Work. New York: Harper & Row. 
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ning, koordinering och kontroll.10 Detta synsätt har ett stort inflytande på 
managementforskningen än idag. Ett "managerial-function approach" kan 
sägas ha en framträdande roll11, bl a som grund för fördjupade studier 
inom varje delfunktion. Detta perspektiv har t ex förts vidare inom 
planeringsteorin, där man i sin tur indelat ledandet i olika styrnivåer med 
avseende på styrningens tidsmässiga räckvidd. Här är det främst den 
långsiktiga planeringen som kommit att förknippas med övergripande 
ledning av företag och organisationer.12 

Taylor utpekas som rationaliseringsrörelsens pionjär, där specialisering 
utgjorde medicinen. Genom funktionell uppdelning av företaget skulle 
effektiviteten kunna höjas.13 Taylor försökte utveckla metoder för opti
mala lösningar av problem inom företaget. Med samma huvudambition 
växte under andra världskriget operationsanalysen fram. Genom statis
tiska och matematiska metoder utvecklades olika sätt för att bestämma hur 
t ex stridskrafter skulle fördelas för att nå största operationsframgång och 
hur produktions- och transportapparaten skulle utnyttjas och utbyggas 
med avseende på de mest angelägna militära behoven. Efter kriget har 
dessa metoder utvecklats och fortsatt att lämna bidrag till lednings
teorin.14 

Sociologen Weber betraktas som den person som presenterade grunderna 
för det byråkratiska systemet.15 Teknikens framsteg och massproduktion 
skapade behov av organisatorisk samverkan av mer genomtänkt slag. Den 
formella organisationens betydelse framhävs i detta sammanhang, liksom 
behovet hierarkisk uppbyggnad av organisationerna. Regelstyrning blir 
adelsmärke i detta system och människan förvisas i mångt och mycket till 
att bli en kugge i en stor "maskin". 

Den klassiska skolan har ett dominerande inflytande än idag. Skolan prä
glas dock av en övertro på förmågan att genom regler och procedurer 
styra och kontrollera individers handlande. Likaså beaktas inte omvärlds
förändringarna i tillräckligt hög grad. Modellerna har tjänat som viktiga 
hjälpmedel under stabila och välkända marknadsmässiga och teknologiska 
förhållanden, men har visat sig svårtillämpbara i dynamiska miljöer. 

10 Se Fayol, H. (1916/1950). Industriell och allmän administration. Stockholm: Norstedts. 
11 Framför allt amerikanska läroböcker i management tar ofta denna kategorisering som utgångspunkt. 
12 Jfr exempelvis Ewing, D. W. (ed). (1958). Long-Range Planning for Management. New York; 
Ansoff, I. (1965). Corporate Strategy. New York: McGraw-Hill och Ansoff, I. (1978). Strategic 
Management. London: The MacMillan Press. 
13 Taylor, F. W. (1911/1947). Scientific Management. New York: Harper & Row. 
14 Se t ex Wagner, H. (1975). Principles of Operations Research. London: Prentice Hall. 
15 Se Weber, M. (1922/1947). The Theory of Social and Economic Organization. New York: Free Press. 
Även om Weber vanligtvis sätts i samband med byråkratitänkandet så är det värt att poängtera Webers 
omfattande vetenskapliga produktion i övrigt. Se t ex s 80-98 i Sköldberg, K. (1990). Administrationens 
poetiska logik. Lund: Studentlitteratur. Jfr även Weber, M. (1904/1978). Den protestantiska etiken och 
kapitalismens anda. Borgholm: Argos 
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Den individorienterade skolan 

Denna skola har sin förankring i "human relations-rörelsen". En av för
grundsgestalterna för denna skolbildning är den amerikanske psykologen 
Elton Mayo.16 De s k Hawthorne-experimenten är här ofta omnämnda. 
Studien och därmed förknippade experiment avsåg att utröna arbetsför
hållandenas betydelse för produktiviteten. I ett av experimenten skulle 
testas hur olika ljusnivåer påverkade produktiviteten. När ljusstyrkan 
ökade steg som väntat produktiviteten, men problemet var att när man 
testade effekterna av att minska ljusstyrkan blev resultatet detsamma. 
Produktiviteten ökade! Försöken fortsatte under en lång tidsperiod med 
andra åtgärder, men samma förbryllande resultat kunde konstateras. Den 
bestående slutsatsen utgörs av att all uppmärksamhet gentemot de 
anställda har stor betydelse för produktiviteten. Människorna och relatio
nerna dem emellan har en avgörande roll för organisationers effektivitet. 

Skolan fäster uppmärksamheten på de bidrag som framför allt psykologin 
och socialpsykologin kan lämna till ledningsteorin. En allt livligare 
forskning har alltsedan 1930-talet utförts av personer med denna utbild
ningsbakgrund. Individen i organisationen och individen som ledare 
kommer i förgrunden för denna inriktning. Intresset fokuseras kring 
individens beteende - ledarens förhållande till medarbetarna och 
relationerna mellan medarbetarna studeras (gruppdynamik), där lösandet 
av motivations- och samarbetsproblem ses som centralt.17 

Likaså fäster man stor vikt vid personlighetskaraktäristika hos ledare och 
dessa egenskapers inverkan på effektiviteten. Ambitionen härvidlag är att 
söka och utveckla tekniker för att kunna rekrytera personer som har de 
kvaliteter som anses betydelsefulla för effektivt ledarskap. I detta sam
manhang har också företagsledares ledningsstil studerats, där forskning 
av senare datum alltmer lyfter fram behovet av skilda stilar vid olika 
situationer.18 Ledares motiv och behov, liksom betingelser och förhållan
den avseende ledares bakgrund, är också något som torgförs i syfte att 
söka förklaringar och drivkrafter till deras agerande.19 

Generellt kan denna inriktning sägas vara empiriskt orienterad. Detta till 
trots ger denna skola föga information om ledares totala arbetssituation. 
Den experimentella karaktären inom ämnet sätter gränser därvidlag. 
Ledares personliga egenskaper och deras interpersonella roller, tämligen 

lf> M ayo, G. E. (1933). The Human Problems of an Industrial Civilization. Boston: Harvard Graduate 
School of Business. 
17 Se t ex McGregor, D. (1960). The Human Side of Enterprise. New York: McGraw-Hill.; Likert, R. 
(1961/1972). Nya metoder för företagsledning. Stockholm: Beckmans och Argyris, C. (1964). 
Integrating the Individual and the Organization. New York: Wiley. 
18 Fiedler, F. E. (1967). A Theory of Leadership Effectiveness. New York: McGraw-Hill. 
19 Se t ex McClelland, D. (1961). The Achieving Society. Princeton, N. J. : Van-Nostrand och Kock, 
S. E. (1965). Företagsledning och motivation. Åbo. 
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frigjort från organisatoriskt sammanhang och omgivningspåverkan, ham
nar i förgrunden för analyserna. Senare utvecklingslinjer inom denna 
skola visar emellertid ett vidgat beaktande av denna brist, inte minst med 
impulser från de skolbildningar som skisseras nedan.20 

Den beslutsorienterade skolan 

Beslutsfattande har länge setts som ett centralt begrepp inom ledningsom
rådet. Det kan också vara befogat att tala om en speciell skolbildning 
inom området. Denna skola kan sägas stå i polemik med den klassiska 
skolans uppfattning om beslutsfattandet. Till denna inriktning vill jag 
också föra mikroekonomers tankar om entreprenörers betydelse för 
ekonomisk utveckling. En förgrundsgestalt på det senare området utgörs 
av österrikaren Joseph Schumpeter.21 Hans ambition var att förklara 
teknologiskiften och företagsstartande. Till detta räckte inte den 
traditionella ekonomiska jämviktsteorin och dess tilltro till den rationelle 
vinstmaximeraren. Genom att framhäva entreprenörsbegreppet, 
individens drivkrafter och hävdelsebehov i det ekonomiska utvecklings
förloppet kunde emellertid teorin kompletteras. Entreprenörens 
nydanande funktion framhävdes, men begränsat intresse ägnades åt den 
empiriska innebörden i detta. 

Den klassiska skolan grundade sig i stor utsträckning på uppfattningen om 
företags- och organisationsledaren som den rationelle beslutsfattaren. 
Detta förstärktes av uppfattningen inom den förhärskande nationaleko
nomiska mikroteorin. Den rationella beslutsfattaren formulerar sina mål, 
bryter ner dessa i delmål och formulerar en mål-medel hierarki. 
Beslutsfattaren antas vidare ha insikt i vilka problem som existerar inom 
ramen för denna hierarki, och att dessa kan identifieras och beskrivas 
korrekt. Mot denna bakgrund söker han/hon efter alternativ, väger dessa 
mot målen och väljer det alternativ som ger högsta måluppfyllelsen. 

Denna föreställning har modifierats och vidareutvecklats främst genom 
arbeten från den s k Carneige Tech-skolan.22 Modellen av den rationelle 
beslutsfattaren har genom dessa arbeten gjorts mera realistisk i den 
meningen att man utvecklar modeller av beslutsfattare med begränsad 
rationalitet. Beslutsfattaren har i en verklig beslutssituation inte möjlighet 
att ta hänsyn till alla de faktorer, som idealmodellen kräver. Han/hon kan 

20 Se t ex Schein. E. H. (1988). Organizational Psychology. Englewood-Cliffs: Prentice-Hall. 
21 Schumpeter, J. A . (1911/1961), The Theory of Economic Development. Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press. 
22 Herbert A. Simon utgör en förgrundsgestalt i denna teoriutveckling (erhöll Nobelpriset för sina 
insatser 1978). Simon byggde vidare bl a på Chester Barnards arbete (The Functions of the Executive. 
Cambridge, Mass. 1938) i sin bok; Simon, H. A. (1947). Administrative Behavior. New York: 
Macmillan. Senare exempel arbeten i denna tradition utgörs av March, J. G. & Simon, H. A. (1958). 
Organizations. New York: Wiley & Sons och Cyert, R. M. & March, J. G. (1963). A Behavioral Theory 
of the Firm. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. 
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endast beakta ett fåtal av tänkbara handlingsalternativ och några få förhål
landen, som kan ha inverkan på beslutet. Besluten fattas med begränsad 
rationalitet, satisfiering söks i stället för optimering. 

Även denna modifierade mål-medelrationalitet har emellertid stött på 
kritik. Lindblom23 har skisserat en alternativ modell av beslutsprocessen 
under benämningen "The Science of Muddling Through". Denna modell 
fixerar sig inte i lika hög utsträckning vid de förutbestämda målen. I 
stället talas om att mål och medel väljs samtidigt. Val av medel följer inte 
bara efter valet av mål utan målen väljs med hänsyn till de resurser som 
står till buds. Genom lanseringen av "soptunnemodellen" (Garbage Can 
Model) kan också forskare med rötter i Carnegie Tech-skolan sägas 
bygga vidare på sitt resonemang om de irrationella dragen i besluts
processen. Enligt denna modell ses beslutsprocessen som en soptunna i 
vilken olika problem och lösningar, i takt med att de uppstår, kastas ner 
av deltagarna.24 Beslut ses enligt detta synsätt som ett resultat av en mix 
av ett flertal relativt oberoende "strömmar" av problem, lösningar, 
deltagare och valmöjligheter inom en organisation. 

"To understand processes within the organizations, one can view a 
choice opportunity as a garbage can into which various kinds of 
problems and solutions are dumped by participants as they are 
generated. The mix of garbage in a single can depends on the mix of 
cans available, on the labels attached to alternative cans, on what 
garbage is currently being produced and on the speed with which 
garbage is collected and remowed from the scene" (s 2).25 

Beslutsfattande i olika former hamnar i förgrunden för den beslutsorien-
terade skolan. Många gånger likställs företags- och organisationsledande 
med beslutsfattande, vilket givetvis kan diskuteras betraktat ur ett 
helhetsperspektiv på ledningsfrågorna. Dessa studier har emellertid haft 
stor betydelse för strävandena efter att reducera gapet mellan teori och 
praktik. Realistiska avbildningar av skilda beslutsprocessers karaktär och 
dynamik förmedlas. 

23 Lindblom, C. E. (1959) The Science of Muddling Through. Public Administration Review, Vol. 19, 
79-88; Lindblom, C. E. (1968). The Policy-Making Process. Englewood Cliffs: Prentice-Hall och 
Hirshman, A. O. & Lindblom, C. E. (1962). Economic Development, Research and Development and 
Policy-Making: Some Converging Views. Behavioral Science, Vol 7. 
24 Cohen, M. D., March, J. M . & Olsen, J. P. (1972). A Garbage Can Model of Organizational Choice. 
Administrative Science Quarterly, 17, 1-25. 
25 Ibid, s 2. 
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Den systemorienterade skolan 

Bristande tillfredsställelse med klassiska analytiska metoder leder till 
framväxten av ett systemsynsätt. Interdisciplinära angreppssätt efterfrågas 
i allt högre grad vid studier av ledningsproblem. Systemsynsättet hämtas 
ursprungligen från naturvetenskaperna och dessa vetenskapers 
beskrivning av självreglerande, mekaniska och biologiska system. Allt 
sedan introduktionen i slutet av 1940-talet har synsättet influerat 
ledningsteorin. 

Från att tidigare ha sett organisationen som ett slutet system, dvs ett 
system med en icke föränderlig omgivning, har man på senare tid allt 
mer betonat att företag och organisationer fungerar i olika miljöer och att 
deras respektive miljöer är mer eller mindre föränderliga. Studierna 
måste således beakta samspelet med omgivningen och de anpassnings- och 
förändringskrav som därvid uppstår. 

Systemsynsättet betonar helheten och betydelsen av att se ledningssyste
mets olika delar i ett större sammanhang.26 Relationer mellan kompo
nenter och komplexiteten i ett företags sätt att fungera kommer i 
förgrunden. Sambandssökande istället för den analytiska traditionens 
hypotesprövande hamnar i förgrunden. Ett holistiskt betraktelsesätt (att 
förklara delarna med utgångspunkt från helhetens egenskaper) vinner 
terräng till förfång för en mer atomistisk hållning (att förklara helheten 
med utgångspunkt från delarnas egenskaper). Synergieffekter blir ett ofta 
nyttjat epitet.27 

Den situationsanpassade skolan 

I den systemorienterade skolans spår växer en situationsanpassad skola 
fram. Skillnader mellan olika företag/organisationer och därmed 
skillnader i ledares beteende börjar alltmer penetreras. Är det måhända så 
att det är mer som skiljer, än som är gemensamt vad beträffar ledares 
agerande i olika företag och organisationer?28 

Mycket av ledandets betingelser antas således bestämmas av aspekter 
såsom vilken verksamhetsinriktning företaget eller organisationen har, i 

26 Se t ex Ashby, W. R. (1956). An Introduction to Cybernetics. London: Chapman & Hall; von 
Bertalanffy, L. (1968) General System Theory. New York: Brazilier och Buckley, W. (red) (1968). 
Modern System Research for the Behavioral Scientist. Chicago: Aldine. 
27 Svenska författare som tar sin utgångspunkt i ett systemorienterat angreppssätt utgörs av t ex 
Rhenman, E. (1969). Företaget och dess omvärld. Lund: Bonniers och Holmqvist, C. (1980). Styrning av 
organisationer. Ett systemperspektiv tillämpat på statliga företag. Umeå: Inst för företagsekonomi, 
Studier i företagsekonomi ser B nr 23. 
28 Den organisationsteoretiska upprinnelsen till situationssynsättet brukar hänföras till arbeten som t ex 
Woodward, J. ( 1958). Management and Technology. London: H.M.S.O.; Burns, T. & Stalker, G. M. 
(1961) The Management of Innovation. London: Tavistock och Lawrence, P. R. & Lorsch, J.W. (1967). 
Organization and Environment - Managing Differentiation and Integration. Boston: Harvard University. 
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vilken miljö man arbetar, organisationens tradition och dominerande 
idéer, vilken teknologi man utnyttjar i organisationen, förhållanden 
mellan aktörer etc. Burns & Stalkers29 indelning i s k mekanistiska 
organisationsstrukturer (lämpliga i stabila miljöer) och organiska organi
sationstrukturer (lämpliga i föränderliga miljöer) har här blivit flitigt 
omnämnda. Osäkerheten i omgivningen och huruvida organisationer skall 
anpassa sig blir nyckelteman. Lawrence & Lorsch30 lanserar begreppen 
differentiering och integrering i detta sammanhang. Differentieringen 
mellan ett företags verksamhetsgrenar sprider riskerna i en osäker miljö. 
Författarna pekar emellertid på vikten av att utveckla integrerande system 
parallellt med organisationens differentieringssträvanden. Processerna ses 
som ömsesidigt förbundna, och båda är väsentliga för att nå organi
sationens mål i mer eller mindre osäkra miljöer. Osäkerhetsdiskussionen 
och organisationers miljörelationer får i sin tur en vidgad teoretisk 
genomlysning i Thompsons studie.31 Att hantera osäkerhet ses som 
organisationers nyckelproblem. 

Varje organisations situation är sålunda mer eller mindre unik enligt den 
situationsanpassade skolan. Huvudbudskapet kan mot denna bakgrund 
sägas utgöras av att det inte finns något generellt bästa sätt att leda en 
organisation, utan att vad som är lämpligt beror till stor del på de situa
tionsspecifika faktorerna. Leavitt32 pekar på skillnader vad gäller orga
nisationens uppgift, struktur, teknologi och inte minst skillnader grundade 
i vilka individer som är inblandade. Ledningens uppgift består således i 
att hantera dessa variabler och organisationers skilda karaktäristika 
genom att utveckla interaktionsmönster som beaktar varje organisations 
unika drag och därmed förknippade miljökrav.33 

Den aktivitets orienterade skolan 

Denna inriktning grundar sig på utförliga empiriska undersökningar av 
enskilda ledares aktiviteter. Utgångspunkten är att den klassiska led
ningsteorin föga avbildar vad företagsledare egentligen gör. Ofta 
omnämns Sune Carlsons studie av svenska företagsledare34 som 
startpunkt för denna forskningstradition35. 

29 Burns & Stalker (1961), se not 28. 
30 Lawrence & Lorsch (1967), se not 28. 
31 Thompson, J. D . (1967). Organizations in Action. New York: McGraw-Hill. 
32 Leavitt, H. J. (1965). Applied Organizational Change in Industry: Structural, Technological and 
Humanistic Approaches. I March, J. M. Handbook of Organizations. Chicago: Rand McNally. 
33 Senare exempel på författare som tar sin utgångspunkt i et t situationsanpassat synsätt är Luthans, F. 
(1975). Introduction to Management - A Contingency Approach. New York: McGraw-Hill. 
34 Carlson, S. (1951). Executive Behaviour. Stockholm: Strömbergs. 
35 Se s 20 i Tyrstrup, M. (1993). Företagsledares arbete. En longitudinell studie av arbetet i en 
företagsledning. Stockholm: EFI. Jfr också s 21 i Mintzberg, H. (1973). The Nature of Managerial Work. 
New York: Harper & Row. 
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"The literature on top-management is concerned with general 
principles governing the way in which the executive work should be 
performed rather than with observational descriptions of how it is 
actually carried on" (s 25).36 

Carlsons intresseområde var företagsledares dagliga arbete. Utgångs
punkten var, att facklitteraturens presentationer mera sysslade med 
allmänna spekulationer om företagsledares funktioner än med konkreta 
beskrivningar av arbetet. Carlson redovisar resultat om karaktäristiska 
drag i chefers arbete. Studierna inriktas på var ledarna arbetar, med 
vilka, under hur lång tid och vilken kommunikationsteknik som används 
samt slutligen på arten av frågor och sättet att behandla frågorna. 

En senare representant för denna forskningsinriktning utgörs av Henry 
Mintzberg från Kanada. Mintzbergs huvudambition var att gå ett steg 
längre än Carlson i sin studie. Detta genom att beskriva arbetets innehåll 
genom användning av rollteori.37 Den rolluppsättning som hans studie 
genererar skall ställas i kontrast till den klassiska funktionsorienterade 
bilden38 av ledares arbete. Mintzbergs beskrivning av karaktäristiska 
drag i ledares arbetssituation bekräftar i mångt och mycket Carlsons bild. 
Som några exempel kan nämnas företagsledares tunga arbetsbörda och 
inslaget av många olika, kortvariga och uppstyckade aktiviteter. Likaså 
kan nämnas företagsledares dragning till muntlig i stället för skriftlig 
information och det omfattande kontaktnät som de använder sig av såväl 
inom, som utom organisationen. Vad avser arbetets innehåll summerar 
Mintzberg sina resultat genom att presentera en rolluppsättning som 
omfattar tio roller uppdelade i tre olika grupper: relations-, 
informations- och beslutsroller. Denna rollbeskrivning tas som utgångs
punkt i nästa kapitel. 

Carlsons och Mintzbergs studier har utvecklats till viktiga referens
punkter för studier av ledares arbetssituation.39 Deras ambition är att 
krypa bakom den formella fasaden och presentera en mer realistisk bild 
av företags- och organisationsledares vardag. Aktiviteter och relationer 
hamnar i fokus för studierna, men samtidigt ges ingen uttömmande 
beskrivning av orsakerna och intentionerna bakom ett visst handlande och 
de relationsskapande verksamheterna. Kotter40 siktar i någon mån in sig 
på denna kunskapslucka. Agendautveckling och nätverksbyggande utgör 
summerande nyckelord i hans studie och han förmedlar genom detta en 
mer dynamisk beskrivning av ledares arbetssituation. Om Carlson och 

Carlson (1951), a a, s 25. 
37 Mintzberg (1973), a a, s 28 ff. 
3^ Jfr den klassiska skolan, s 14 ff. 
39 Jfr Stewart, R. (1989). Studies of Managerial Jobs and Behaviour: The Ways Forward. Journal of 
Management Studies, 26, 1, 1-10. 
40 Kotter, J. P. (1982). The General Managers. New York: Free Press. 
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Mintzbergs studier speglar ledare som ständigt blir störda "av någonting 
annat" så framskymtar en viss planmässighet, om än i lösa former, i 
Kotters studie. Agendan blir en viktig hållpunkt. Denna sammanställs på 
basis av kontinuerlig informationsinsamling och ett ständigt sökande efter 
projekt och aktiviteter som kan uppfylla målsättningarna. Genomförandet 
sker huvudsakligen via det personliga nätverket. Enligt Kotter är det 
personliga nätverket ett av chefens viktigaste lednings verktyg.41 

Ser man till att grundläggande kunskap om vad företagsledning egentligen 
är bör utgöra grund för det mesta av ledningsforskningen så är denna 
inriktning alldeles för dåligt representerad. De flesta studier konserverar 
klassiska föreställningar om ledningsfunktionen och bygger vidare på 
dessa, i stället för att grunda sig på mer utförliga analyser av 
företagsledande och innehållet i denna arbetsuppgift i den ekonomiska 
verklighet som företag och organisationer har att verka i. 

Den aktörsorienterade skolan 

Vid genomgången av de olika skolbildningarna kan vi notera en förän
drad syn på aktörerna i organisationerna. Förståelse för och motivation 
till aktörers handlande hamnar mer och mer i förgrunden för analyserna. 
Kritik riktas mot inlåningen av naturvetenskapernas synsätt (som i den 
systemorienterade skolan), där ett förtinglingande beskrivningsspråk 
(som det statistiska/matematiska) används. Likaså riktas kritik mot använ
dandet av analogier till mekaniska eller biologiska system. C. Wright 
Mills42 framhåller "Vi kan inte beskriva människan som en enbart bio
logisk varelse, som ett knippe reflexer eller en uppsättning instinkter, 
som ett studieobjekt eller som ett slutet system. Människan är, bland 
mycket annat, en social och historisk aktör som måste förklaras inom 
ramen för de historiska och sociala strukturer hon är underkastad" (s 
175).43 

Engelsmannen David Silverman44 tog denna kritik som grund, tillsam
mans med synpunkter från fenomenologerna inom filosofin, och 
skisserade ett alternativt "action frame of reference". Detta arbete 
betraktas som grundbulten till det som inom den företagsekonomiska 
metodläran kommit att benämnas aktörssynsätt.45 Den centrala 
utgångspunkten för detta synsätt utgörs av antagandet att verkligheten är 
en social konstruktion. Detta innebär att verkligheten inte är av oss 

41 Ibid, s 127. Jfr också s 155 i Ho lmberg, I. (1986). Företagsledares mandat. Lund: Studentlitteratur. 
42 Mills, C. W. (1959/1971). Den sociologiska visionen. Stockholm: Prisma. 
43 Ibid, s 175 i om tryckning från 1985; Malmö: Arkiv förlag. 
44 Silverman, D. (1970). The Theory of Organizations. London: Heineman. 
45 För närmare precisering av aktörssynsättet se s 124 ff i Arbnor, I. & Bjerke, B. (1977). 
Företagsekonomisk metodlära. Lund: Studentlitteratur. Den engelska benämningen som används är 
"Action Theory". Se t ex artikeln Astley, W. G. & Van de Ven, A. H. (1983). Central Perspectives and 
Debates in Organization Theory. Adminstrative Science Quarterly, 28, s 245-273. 



23 

oberoende. Den består i stället av ett växelspel mellan våra egna 
upplevelser och den samlade upplevelsestruktur vi tillsammans med andra 
under lång tid skapat. Det finns ett samband mellan tolkning (att tillskriva 
handlingarna betydelse) och handling. I den subjektiva logikens termer 
försöker aktörsforskningen fånga detta samband som är karaktäristiskt 
för människan som social varelse.46 

I nära anslutning till kritiken av den traditionella organisationsteorin har 
den s k kulturforskningen vuxit fram. Denna studieinriktning kan ses som 
en form av syntes mellan organisationsteori och socialantropologi. Den 
teoretiska utvecklingen inom detta område tog fart i början av 1980-
talet.47 Pettigrews artikel från 197948 anges ofta som teoretisk 
referenspunkt. Problemen i det amerikanska näringslivet var en annan 
mer praktiskt genererad utgångspunkt. Bedömare av det amerikanska 
näringslivets konkurrenskraft pekade på att "de flesta högre chefer inte 
har någon känsla för det särpräglade i företagets verksamhet".49 

Abernathy & Hayes spädde på kritiken i en uppmärksammad artikel om 
vägen mot ekonomisk nedgång.50 Där framhålls att de amerikanska 
cheferna inte längre i sin karriärgång har någon förstahandskännedom 
om företagets teknologi, kunder och leverantörer. Det har skett en 
påtaglig ökning av andelen företagsledare vars huvudsakliga intresse och 
kunnande finns på det finansiella och juridiska områdena och inte inom 
produktionen. Avundsvärda blickar riktas mot de japanska företagen och 
en serie efterforskningar som tar sikte på skillnaderna mellan japanska 
och amerikanska företag tar vid.51 Typiska amerikanska företagsledare 
ansågs prioritera strategi, struktur och system men de är mindre benägna 
att betona det som de japanska företagsledarna sätter i första rummet 
såsom, företagets gemensamma värderingar, kultur och den särpräglade 
förmågan hos företaget och dess medarbetare. 

I början av 1980-talet presenterade Peters & Waterman en bok som blir 
mycket uppmärksammad.52 Boken baseras på studier av 62 amerikanska 
företag kombinerat med litteraturstudier och betraktas som ett inslag i det 
amerikanska näringslivets svar på den japanska utmaningen. De 
sammanfattar sina rön i åtta punkter, som de menar att de framgångsrika 

46 Arbnor & Bjerke (1977), s 160. 
^ Alvesson, M. & Berg, P. O. (1988). Företagskultur och organisationssymbolism. Utveckling, 
teoretiska perspektiv och aktuell debatt. Lund. Studentlitteratur. 

Pettigrew, A. (1979). On Studying Organizational Cultures. Administrative Science Quarterly, 24, 
570-581. 
49 Business Week (1980). Revitalizing the U. S. Economy. 30 juni. 
50 Abernathy, W. J. & Hayes, R. H. (1980). Managing Our Way to Economic Decline. Harvard 
Business Review. July- August 1980, 67-77. 

Se t ex Ouchi, W. G. (1981/1982). Teori Z. Södertälje: Timo och Pascale R. T. & Athos, A. C. 
(1981). The Art of Japanese Management. New York: Simon & Schuster. 
52 Peters, T. J. & Waterman Jr, R. H. (1982). In Search of Excellence - Lessons from America's Best-
Run Companies. New York: Harper & Row. 
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amerikanska företagen tenderar att ha gemensamt.53 Författarna framhä
ver dessa attributs gynnsamma effekt på lönsamheten just i dessa företag 
och binder på detta sätt ris åt sin egen rygg. Hösten 1984 visar sig flera 
av de framgångsrika företagen befinna sig i en problemfylld situation. 
Kritikerna tar fasta på detta och pekar bl a på att författarna förbiser 
betydelsen av teknik, marknadsposition, kritiska råmaterialtillgångar eller 
nationella, politiska och kulturella förhållanden. I viss mån spårar man 
denna eftertankens kranka blekhet i Peters senare alster. I ett senare 
arbete54 skriver han: "Inga företag går säkra. IBM dödförklaras 1979, 
anses som toppen av toppen 1982 och dött igen 1986. People Express står 
modell för företagens "new look" men går omkull 24 månader senare. År 
1987 och för en överskådlig framtid finns det ingenting som kan anses 
vara ett "säkert" eller ens påtagligt försprång gentemot konkurrenterna. 
Alltför mycket förändras för att någon ska kunna slå sig till ro" (s 13).55 

Därmed fokuseras åter igen dynamiken i företagens interaktion med 
miljön. På svensk botten får resonemanget om utbytesprocesser 
(exploatering) kontra utvecklingsprocesser (omorientering), liksom före
tagens behov av anpassning av signifikanta aktörers dominerande idéer 
till aktuell utvecklingssituation, förnyad aktualitet.56 Dessa tankegångar 
tillvaratar många av de element som skisserades i den situationsanpassade 
inriktningen och kombineras i sin tur med ett aktörsorienterat synsätt. 

På ett internationellt plan vidgas resonemanget om överensstämmelse med 
tydligare miljöbeskrivningar. Dynamiska beskrivningar av produktens 
och verksamhetsgrenars utvecklingscykler kompletteras med 
beskrivningar av hela branschers utvecklingscykler. Tankar under etiket
terna "branschlogik" och "branschstrukturanalys" vinner gehör.57 Dessa 
idéer sammanbinds i sin tur med allt mer omfattande analyser av organi
sationers lärande.58 Inte minst ger studier av s k "kunskapsföretag" nytt 
stoff därvidlag.59 Veranen60 har sammanfattat sambanden och därmed 
överensstämmelseresonemanget med utgångspunkt från idéer, bransch
logik och lärande insatt i ett dynamiskt sammanhang på följande sätt (se 
figur 2:1). 

53 1) Tonvikt på handling, 2) God kundkontakt, 3) Självständighet och entreprenörsskap, 4) Produktivitet 
genom motiverade medarbetare, 5) Motivera medarbetarna - delta själv, 6) Bliv vid din läst, 7) Enkel form 
- liten ledning och 8) En organisation som både är fast och löslig. 
54 Peters, T. J. (1987/1988). Skapande kaos. Stockholm: Svenska Dagbladets Förlag (svensk 
översättning). 
55 Ibid, s 13. 
56 Jfr Normann, R. (1975). Skapande företagsledning. Lund: Aldus. 
57 Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy. New York: The Free Press. 
58 Se t ex Lindh, J-I., & Rhenman, E. (1989). The Siar School of Strategie Management. Scandinavian 
Journal of Management. Voi. 5, No 3, 167 - 176 och Hedberg, B., & Jönsson, S. (1989). Between Myth 
and Action. Scandinavian Journal of Management. Vol. 5, No 3, 177 - 185. 
59 Se t ex Alvesson, M. (1989). Ledning av kunskapsföretag. Stockholm: Norstedts. 
60 Veranen, J. (1987). The Ownership Function and the Performance of the Firm. Helsinki: Helsinki 
School of Economics and Business Administration. Diss. 
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Figur 2:1 Idéer, lärande och branschlogik i utveckling (s 22) 61 

De förändringar som företag och branscher genomgår hamnar i fokus. 
Diskussionen påspäds av näringslivets tilltagande globalisering62 och kon
kretiseras i det europeiska sammanhanget med EU-strävandena. Fasta 
strukturer och hierarkier nedtonas i de teoretiska alstren och ledning 
genom idéer betraktas som det nya ledarskapets kärnpunkt.63 

Ett framhävande av idéers betydelse som motivationsfält leder samtidigt 
till vidgade analyser av sambandet mellan idéer och handling. Inte minst 
med utgångspunkt från studier av politiska organisationer iakttas inkon
sistenser mellan idéer och handling.64 Idédiskussioner stannar vid prat 
som ej realiseras i handling. Fenomenet ges etiketten hyckleri och fokuse
rar de motstridande normer som existerar inom organisationer. 
Brunsson65 menar att prat och beslut lättare kan hantera konflikterande 
normer än handlingar och produkter. Mot denna bakgrund utvecklas 
parallella processer i organisationer, en problemorienterad process och 
en process inriktad på handling. Dessa processer löper parallellt och är 
tämligen löst kopplade till varandra.66 Detta kan emellertid vara ratio
nellt ur organisationens synvinkel. 

Aktörerna och aktörernas idéer och handlingar hamnar i fokus för denna 
inriktning på ledningsfrågorna. Likaså betonas den ständiga föränd
ringen.67 Utvecklingsprocesser hamnar i förgrunden. Uppmärksamheten 

61 Ibid, s 22. 
62 Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: The Macmillan Press. 
63 Jfr t ex Beckérus, Å. & Edström, A. (1988). Doktrinskiftet. Stockholm: FA-rådet och Arvonen, J. 
(1989). Att leda via idéer. Lund: Studentlitteratur. 
64 Brunsson, N. (1989). The Organization of Hypocrisy. Chichester: Wiley & Sons. 
65 Ibid, s 26-27. 
66 Jfr också Weick, K. E. (1979). The Social Psychology of Organizing. New York: Random House. 
67 Moss Kanter, R. (1989). When Giants Learn to Dance. London: Simon & Schuster. 
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riktas emellertid inte bara mot omvärldsförändringarna, utan författare 
tar också tag i personliga aspekter och blockeringar, som kan uppstå hos 
ledare.68 

Den nätverks orienterade skolan 

Under 1980 - och 1990 - talen börjar nätverksorienterade ansatser erhålla 
allt större uppmärksamhet.69 Nätverksperspektivet är ingalunda nytt men 
kan sägas ha fått förnyad aktualitet i och med att fler discipliner inom 
samhälls- och socialvetenskap belyser fenomenet. Synsättet har flera 
inspirationskällor, men vad gäller tillämpningar med bäring på företag 
och organisationer så torde omgivningsberoendet såväl för enskilda 
organisationer som för samhällen och individer vara en viktig grund. 
Detta har accentuerats i och med internationaliseringssträvandena och 
genom samhällsgränsers uppluckring över huvud taget. 

Begreppet har använts under lång tid inom ämnena antropologi, 
socialpsykologi och sociologi.70 Inom organisationsteorin har 
nätverksanalyserna vidareutvecklats71 och givits nytt bränsle på europeisk 
botten via undersökningar av inköp och marknadsföring ur ett 
internationellt perspektiv i industriföretag.72 Nationalekonomer har 
intresserat sig för andra marknadsrelationer än de klassiska med 
prismekanismen som medium.73 En institutionell skolbildning växer 
fram, där ett vidare spektrum av institutionella former för utbyten ägnas 
intresse. I dessa tankegångars spår lanseras nätverksbegreppet som 
uttryck för en mellanform mellan marknad och hierarki.74 Denna idé är 
emellertid omdiskuterad. Andra författare ser snarare nätverket som 
något som skär genom såväl marknader som hierarkier, där nätverken 
sålunda är överlagrade de andra utbytesformerna. Ett mer pluralistiskt 

68 Kets de Vries, M. F. R. & Miller, D. (1990). Den neurotiske chefen. Stockholm: Liber. (Originalets 
titel är "Inside the Troubled Organization - Unstable at the Top"). 
69 Se s 150 ff i Sjöstrand (1985) a a. Jfr också Karlqvist, A. (red), (1990). Nätverk - begrepp och 
tillämpningar inom samhällsvetenskapen. Stockholm: Institutet för framtidsstudier och Nohria, N. & 
Eccles, R. G. (eds.) (1992). Network and Organizations. Structure, Form and Action. Boston: Harvard 
Business School Press. 
70 Tichy, N. M. (1981). Networks in organizations. I Nyström, P. & Starbuck, W. Handbook of 
Organizational Design. Oxford: University Press. 
71 Aldrich, H. & Whetten, D. (1981). Organization - Sets, Action - Sets and Networks: Making the 
Most of Simplicity. I Nyström, P. & Starbuck, W. Handbook of Organizational Design. Oxford: 
University Press. 
72 Håkansson, H. (ed), (1982). International Marketing and Purchasing of Goods. An Interaction 
Approach. London: Croom Helm. 
7^ Williamson, O. (1975). Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. New York: 
Free Press och Williamson, O. (1981). The Modern Corporation. Origins, Evolution, Attributes. Journal 
of Economic Littérature. Vol XIX, 1537 - 1568. 
74 Se t ex Thorelli, H. B. (1986). Networks: Between Markets and Hierarchies. Strategic Management 
Journal, Vol 7, 31 - 51 och Powell, W. W. (1990). Neither Market Nor Hierarchy: Network Forms of 
Organization. Research in Organizational Behavior. Vol. 12, 295 - 336. 
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förhållningssätt visavi de olika utbytesformerna förespråkas.75 

Företagsekonomer har i sin tur använt nätverksbegreppet i syfte att 
ersätta branschtanken med industriella nät som griper över traditionella 
branschindelningar.76 Sociologer med statsvetenskaplig orientering har 
poängterat att nätverksanalyser i högre grad bör inlemmas i ett 
kontextuellt sammanhang.77 

"The principle failure of interorganizational problematic is its de-
contextualized character. The problematic does not include a 
concern with or theory about the larger societal context and its 
institutional arrangements. Interorganizational phenomena - dyads, 
sets, networks - are theorized as if context-free" (s 145).78 

Implicit kan sägas att de norska, följt av de svenska, maktutredningarna 
tar tag i denna kritik. Begrepp som förhandlingsekonomi och järntriang
lar vinner gehör i den norska maktutredningen.79 Idealmodellerna för 
marknad, demokrati och byråkrati perverterar. Ett gemensamt drag inom 
respektive styrsystem är framväxten av allt större enheter. Kopplingarna 
mellan aktörerna i respektive styrsystem blir tätare och interaktionen får 
karaktären av förhandling. Denna sektorisering skapar maktcentra av 
allianser mellan aktörer från politiken, marknaden och byråkratin och 
ges etiketten järntrianglar. 

Studier inom den svenska maktutredningen går emellertid i polemik med 
den norska maktutredningen vad avser begreppet järntrianglar.80 Med 
stöd i senare amerikansk och europeisk forskning menar de att metaforen 
järntrianglar leder associationsbanorna i en riktning där intryck av 
stabilitet dominerar. En sammansvetsad metallkonstruktion som bild 
fångar inte dynamiken i relationer som bildas och underhålls. De 
gränsöverskridande inslaget i kontakterna bekräftas, men allianserna 
menar man består av kärnor av aktörer i mer omfattande nätverk. Den 
svenska maktutredningen arbetar således i stället med nätverksbegreppet, 
som de menar möjliggör mer variationsrika infallsvinklar och analyser. 
Även detta begrepp ger emellertid sken av stabilitet mycket beroende på 
det metodmässiga dilemmat att fånga dynamiken i nätverken. I likhet med 
den norska maktutredningen presenteras en stillbild över kontaktmön
stren. Detta metodmässiga dilemma har också understrukits i 

75 Bradach, J. L. & Eccles, R. G. (1989). Markets versus Hierarchies: From Ideal Types to Plural 
Forms. Annual Review of Sociology, 15, 97-118. 
76 Hägg, I. & Johansson, J. (red), (1982). Företag i nätverk. Stockholm: SNS. 
77 Benson, J. K. (1982). A Framework for Policy Analysis. I Rogers D. & Whettten, D. (eds), 
Interorganizational Coordination. Theory, Research, Implementation. Ames Iowa: Iowa State University. 
78 Ibid, s 145. 
7^ Hemes, G. (red) (1978). Forhandlings0konomi og blandningsadministrasjon. Oslo: Universitets-
f0rlaget och NOU 1982:3. Maktutredningen. Slutrapport. Oslo: Universitetsförlaget. 
80 Se s 25 ff i Petersson, O. (1989). Maktens nätverk - e n undersökning av regeringskansliets kontakter. 
Stockholm: Carlssons. Den svenska maktutrdeningen sammanfattas i SOU 1990:44. Demokrati och 
makt i Sverige. Maktutredningens huvudrapport. Stockholm: Allmänna Förlaget. 
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organisationsforskningen. Nätverksanalyser har i hittillsvarande 
forskning förmedlat ögonblicksbilder av hur nätverk kan se ut, men lite 
har sagts om hur och varför nätverk växer fram och förändras.81 Ett 
processperspektiv kombinerat med en aktörsorienterad ansats efterlyses 
också vad gäller studier av nätverk på företagsnivå.82 

"Samverkan sker ju mellan enskilda individer medan företagen 
endast representerar den ram inom vilken samverkan sker. Ett nät
verksperspektiv applicerat på företag fungerar därför i huvudsak 
för att beskriva strukturen i ett företags uppkopplingsmönster i ett 
bestämt sammanhang. Riktas intresset i stället mot de processer som 
skapar och omvandlar detta mönster är det nödvändigt att studera 
de sociala relationer mellan enskilda människor som ger liv åt före
tagens externa kopplingar. Uppmärksamheten måste styras från 
företagen mot de sociala relationerna mellan enskilda individer" 
(S 113).83 

Inriktningen mot de sociala relationerna understryks även i mera direkt 
ledarorienterade studier av senare datum. Kotter84 följer upp nät
verkstanken och betonar vikten av att visioner förankras i informella 
nätverk av aktörer. I nätverken söks impulser och förändrings vilja som 
griper över traditionella gräns- och funktionsindelningar. Samma ambi
tion kan sägas vägleda utnyttjandet av ett begrepp som heterarki i studier 
av ledning av det globala företaget.85 Studier av ledning och organisation 
i projektform är en annan infallsvinkel som också betonar förnyelseas
pekter liksom det gränsöverskridande inslaget i resursmobiliseringen.86 

Det gränsöverskridande inslaget i teoribildningen inom ledningsområdet 
har inte minst förstärkts i lågkonjunkturens spår i början av 90-talet. 
Inom industrin får flödesorientering förnyad aktualitet. Varorna skall 
ständigt vara på väg och levereras i rätt tid. Tidseffektivitet blir ett 
nyckeltema.87 Detta kombineras emellertid med tänkande om hur 
företagen och organisationerna skall bli bättre i sina kunskapsprocessande 
och värdeskapande processer såväl gentemot kund som gentemot 

81 Jfr Monge, P. R. (1987). Emergent Communication Networks. In Jablin, F. M.; Putman, L. L.; 
Roberts, K. H. & Porter, L. W. (1987). Handbook of Organizational Communication. Beverly Hills: 
SAGE. 
82 Nilsson, J-E. (1990). Företag i sönderfall. Nätverk i företagskonomin. I Karlqvist, A. (1990). 
Nätverk - begrepp och tillämpningar i samhällsvetenskapen. Stockholm: Institutet för framtidsstudier. 
83 Ibid, s 113. 
84 Kotter (1982) och Kotter (1990), a a. 
8^ Jfr Hedlund, G. & Rolander, D. (1990) Action in Heterarchies - New Approaches to Managing the 
MNC. I Barlett, C. A.; Doz, Y. & Hedlund, G. (eds). Managing the Global Firm. London: Routledge. 
86 Lundin, R. A. (1990). Incentives for Chief Executives to Manage By Projects. I Gareis, R. (ed). 
Handbook of Management By Projects. Manz: Wilen. 
87 Se t ex Bruzelius, L. H., & Skärvad, P-H. (1992). Speed Management. Malmö: Liber. 
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medarbetare.88 Nätverk som effektiviserar flödena inom företagen och 
gentemot marknaden hamnar i blickfånget, liksom nätverk och därmed 
nya organisationsformer som gynnar personlig utveckling och personligt 
ansvarstagande. 

EGEN POSITIONERING 

Förändring och omvärldsberoende tenderar att betonas allt mer i 
ledningsforskningen. Gränser och traditionella funktionsindelningar såväl 
inom organisationer som vad gäller relationerna till omgivningen ifråga
sätts. Detta kan exemplifieras med polemiken mellan den klassiska 
funktionellt inriktade ledningsteorin och den aktivitetsorienterade 
rollteorin. Den aktivitetsorienterade skolbildningen hämtar i sin tur 
inspiration från den förändringsvåg som går genom framför allt den 
beslutsorienterade skolan och markeras genom arbeten av forskare med 
rötter i den s k Carneige Tech-skolan. Aktivitetsorienterade ansatser har 
emellertid erhållit kritik för avsaknaden av beskrivningar och förståelse 
för, varför vissa aktiviteter företas. Det som vinns i systematik och 
beskrivningsmöda i syfte att fånga helheten i ledares arbetssituation, 
förloras i förståelse för intentionerna bakom de enskilda aktiviteterna. 

Aktörsorienterade ansatser riktar uppmärksamheten mot meningen med 
ett visst handlande. Idéer och aktörers erfarenhetsuppbyggnad hamnar i 
fokus. Idéer och tankar formas på basis av erfarenheter och i interaktion 
med andra aktörer. Den nätverksorienterade ansatsen ger oss hjälp i vår 
strävan att utöka förståelsen för relationernas betydelse. Nätverks
perspektivet bereder oss också ett beskrivningsspråk, som i högre grad 
beaktar de sociala relationernas karaktäristika jämfört med den system-
orienterade skolans vokabulär. Nätverken representerar i sin tur ett 
samhälleligt fenomen, som kompletterar vår bild av marknader och 
hierarkier med ytterligare en dimension. Genom att ta utgångspunkt i 
nätverk och aktörer möjliggörs analyser mer frigjorda från institutionella 
inramningar - de gränsöverskridande fenomenen fångas. Nätverken ses i 
denna studie som ett komplement till marknads- och hierarkibegreppen, 
något som överlagrar och samexisterar med de övriga. Nätverken utgör 
ett väsentligt komplement i ledares arbete inte minst ur ett kompetensper
spektiv. 

Studieområdet - en andra bestämning 

Ovanstående översikt pekar på väsentliga drag i den inomvetenskapliga 
debatten. Viktiga inslag i denna debatt tar jag som utgångspunkt för 
fortsatt precisering av det fortsatta arbetet. Strävan att nå 
situationsspecifika och mer mångfacetterade beskrivningar av chefers och 

88 Se t ex Wikström, S., & Normann, R. (eds.), (1994). Knowledge and Value. A New Perspective on 
Corporate Transformation. London: Routledge. 
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ledares arbete eftersöks. Detta kräver empirinära beskrivningar, vilket 
uppmärksammas inte minst i den aktivitetsorienterade skolan. Den 
aktörsorienterade skolan betonar i sin tur vikten av sökandet efter djupare 
orsaker bakom aktörers handlande än vad mer klassisk funktions-
orienterad managementteori ger sken av. Det nätverksorienterade 
perspektivet öppnar upp för vidgad undersökning av relationernas 
betydelse och att relationerna har vidare länkningar än vad som är 
uppenbart i parvisa relationer. I det fortsatta arbetet bildar mot denna 
bakgrund den aktivitetsorienterade, den aktörsorienterade och den 
nätverksorienterade skolan huvudsakliga teoretiska utgångspunkter. 

Denna studie sätter ledares praktiska arbete i fokus. I så måtto kan sägas 
att studien kan hänföras till den aktivitetsorienterade skolan. Ambitionen 
med studien är emellertid att beakta den kritik som den aktörsorienterade 
och den nätverksorienterade skolan fäster uppmärksamheten på. Detta 
görs dels med stöd av att forskningsläget inom aktörsorienterade och 
nätverksorienterade ansatser beaktas i genomgången av studier av chefers 
arbete (kapitel tre), dels via de metodologiska övervägandena (kapitel 
fyra). 

En övergripande strävan i denna studie är att gå utanför den formella 
positionen i beskrivningen av ledares arbete. Mot denna bakgrund skall vi 
i nästa kapitel behandla den forskning som fäst uppmärksamheten på 
avvikelsen mellan den klassiskt funktionsorienterade managementsynen 
och ledares praktiska arbete. Forskningens bild av ledares arbete i och för 
företag och organisationer presenteras. Med hjälp av ordet för företag 
och organisationer betonas att omgivningskopplingen framtonar som en 
väsentlig aspekt i dessa studier. Ledares arbete handlar till stor del om att 
upparbeta och underhålla kontakter med omgivningen. Detta ligger i linje 
med vad den nätverksorienterade skolan förmedlar. Ledares arbete sker 
inte heller i ett kulturellt vakum. Företag och organisationer är kulturella 
sammanslutningar sammansatta av individer och en ledares arbete består 
till stor del av förvaltning av värderingar och symboler. Detta ligger i 
linje med vad den aktörsorienterade skolan förmedlar. 

Dessa infallsvinklar bildar utgångspunkt för nästa kapitel. I linje med den 
aktivitetsorienterade skolans ambition att närmare utforska utförandeas
pekten vrids uppmärksamhetsfokus från de krav och föreställningar som 
omgärdar ledandet av företag och organisationer, till presentation av 
forskningens bild av ledares arbete i ett organisatoriskt sammanhang. 
Uppmärksamheten riktas mot den empiriska forskningstradition, som 
vuxit fram inom studieområdet. 



3 
LEDARES ARBETE 

I OCH FÖR FÖRETAG 
OCH ORGANISATIONER 

INTRODUKTION 

I detta kapitel skall närmare behandlas empiriskt grundad forskning om 
ledares arbete. Även om ledningsfrågor och ledare ägnats stort intresse 
genom tiderna, så är förekomsten av systematiska beskrivningar av vad 
chefer och ledare gör inte så vanliga. Mintzberg konstaterade utifrån sina 
studier1 att dessa arbeten "exposes perhaps one percent of the proverbial 
iceberg"2. Carlsons banbrytande arbete3 har emellertid manat till efter
följd, och som nämnts i föregående kapitel finns det idag fog för att tala 
om en aktivitetsorienterad skolbildning där systematiska studier av 
ledares arbetsuppgifter bildar grundval.4 Utgångspunkten för Carlson 
och hans efterföljare var upplevelsen av brist på kunskap om företags
ledares arbete. Gapet mellan teori och praktik upplevdes stort. 

"Although an enormous amount of material has been published on 
the manager's job, we continue to know very little about it. Much of 
the literature is of little use, being a merely endless repetition of the 
same vague statements" (s 7).5 

Forskare med denna inriktning har arbetat med att utveckla empiriskt 
grundade beskrivningar av ledares arbete. Karaktäristiska drag i ledares 

1 Mintzberg, H. (1973). The Nature of Managerial Work. New York: Harper & Row. 
2 Reflektioner i ett föredrag, citerat i Kotter, J. P. (1982). The General Manager. New York: Free Press (s 
3). 
3 Carlson, S. (1951). Executive Behaviour: A Study of Work Load and the Working Methods of 
Managing Directors. Stockholm: Strömbergs. 
4 En sådan skolbildning urskiljs t ex i Mintzberg, H. (1973). The Nature of Managerial Work. New 
York: Harper & Row.; Thurley, K & Wirdenius, H. (1973). Supervision: A Reappraisal. London: 
Heinemann.; Koontz, H. (1980). The Management Theory Jungle Revisited. Academy of Management 
Review. 5, 175-187 och Stewart, R. (1989). Studies of Managerial Jobs and Behaviour: The Ways 
Forward. Journal of Management Studies. 26:1, 1-10. 
5 Mintzberg (1973) a a, s 7. 
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arbetssituation speglas. Utifrån dessa observationer har kategoriseringar 
av ledares arbete genomförts. Vissa författare har tydligt gått i polemik 
med klassisk skolbildning och försökt utveckla alternativ teori. Dessa 
författares forskningsbidrag bildar kontrast till den klassiska skolan. Den 
funktionsindelning som länge varit förhärskande i den klassiska skolan -
ett "managerial-function approach" (planering, organisering, order-
givning, koordinering och kontroll)6 - utsätts för kritik7. 

Mintzberg är den forskare, som tydligast drivit behovet av ett paradigm-
skifte inom managementforskningen.8 I ett ofta refererat arbete9 

använder han sig av rollteori som utgångspunkt för sina kategoriseringar 
- ett "managerial-role approach" presenteras.10 Arbetet utmynnar i en 
presentation av tio olika roller indelade i tre grupper. Denna 
rolluppsättning har i sin tur bildat utgångspunkt för en serie 
efterforskningar. I slutet av kapitlet skall vi närmare granska den kritik 
av dessa tankegångar, som framkommit i den inomvetenskapliga debatten. 
Inledningsvis behandlas emellertid rollsammanställningen och dess 
vidareutveckling. Rolluppsättningen presenteras här nedan (figur 3:1). 

FORMELL 
BEFOGENHET 
OCH STATUS 

BESLUTSROLLER 

Entreprenör 
Störningsbehandlare 
Resursfördelare 
Förhandlare 

RELATIONSROLLER 

Galjonsfigur 
Ledare 
Förbindelselänk 

INFORMATIONSROLLER 

Observatör 
Informationsspridare 
Talesman 

Figur 3:1 Kategorisering av ledares arbete i roller 11 

Denna uppdelning i roller beskriver aspekter i ledares arbete, som inte 
den klassiska skolan fäster uppmärksamheten på. Dessa aspekter skall 
närmare behandlas i kommande framställning. Ovanstående 
kategorisering i relationsroller, informationsroller och beslutsroller 
utgör utgångspunkten för kommande presentation av skilda perspektiv på 

6 Fayol, H. (1916/1950). Industriell och allmän administration. Stockholm: Norstedts. 
7 För närmare beskrivning av i vilket sammanhang Fayols funktionsindelning växte fram, se s 73 ff i 
Sköldberg, K. (1990). Administrationens poetiska logik. Stilar och stilförändringar i konsten att 
organisera. Lund: Studentlitteratur. 
8 Jfr s 24 i Tyrstrup, M. (1993). Företagsledares arbete. En longitudinell studie av arbetet i en 
företagsledning. Stockholm: EFI. 
9 Mintzberg a a, se not 1. 

Benämningen urskiljs i Koontz, H. (1980). The Management Theory Jungle Revisited. Academy of 
Management Review. 5, 175-187. 
11 Se Mintzberg a a, s 59. 
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ledares arbete. Presentationen byggs emellertid på med behandling av 
nya rön inom respektive delområde. Ytterligare nyanser som senare 
forskning beaktar diskuteras. Beskrivningen inbegriper således inte 
enbart Mintzbergs kategorisering och karaktäristik, utan hans syn 
kompletteras med ett urval av vidareutvecklande rön. Med det betonas 
också att hans generella bild av ledares arbete ingalunda är fullständig -
senare forskning pekar på kunskapsluckor.12 

Mot denna bakgrund ägnas kompletterande och vidareutvecklande rön 
stort intresse vid genomgången av rolluppsättningen. Inte minst strävar 
jag efter att infoga resultat, som framkommit i de aktörsorienterade och 
nätverksorienterade skolorna. En uppdaterad bild av forskningsläget 
inom området presenteras. Figur 3:1 uttrycker en uppdelning i tre 
huvudgrupper av roller. I indelningen i dessa grupper kan spåras inslag i 
hur Mintzberg inspirerats teoretiskt till sin kategorisering. Rela
tionsrollerna bygger vidare på mycket av den i kapitel två presenterade 
individorienterade skolan. Informationsrollerna knyter an till den 
systemorienterade skolan och dess vidareutveckling i en situationsan-
passad skola. Beslutsrollerna slutligen knyter an till inslag i den 
beslutsorienterade skolan. Pilarna mellan grupperna uttrycker en viss 
turordning mellan grupperna.13 Någon sådan ordning menar jag är svår 
att belägga teoretiskt. Snarare ser jag turordningen som en presenta
tionsordning och betonar i stället den ömsesidiga kopplingen mellan de 
olika rollgrupperna. 

Mintzbergs uppsättning av roller, som avbildas ovan, jämförs också med 
senare taxonomier över ledares arbete. Yukl14 gör i sitt arbete en 
jämförelse mellan olika författares kategoriseringar av ledares arbete. I 
hans framställning söks efter approximativ överenstämmelse mellan de 
skilda taxonomierna. Yukls egna studier bidrar framför allt till att 
nyansera bilden av ledarrollen. Följande tabell blir resultatet (tabell 3:1). 

'2 Denna kritik behandlas mer ingående senare i kapitlet (s 53 ff). 
13 Mintzberg a a, s 56-59. 
14 Se Yukl, G. (1989). Leadership in Organizations. Englewood Cliffs, N J: Prentice-Hall. 
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Tabell 3:1 Approximativ överensstämmelse mellan taxonomier15 

STOGDILL 

(1963) 

BOWERS & 
SEA
SHORE 
(1966) 

MINTZ-
BERG 

(1973) 

HOUSE & 
MITCHELL 

(1974) 

MORSE & 
WAGNER 

(1978) 

LUTHANS 
& LOCK-
WOOD 
(1984) 

PAGE 

(1985) 

YUKL 

(1989) 

Considera
tion 

Leader 
Support 

Leader Role 

Supportive 
Leadership 

* * * Supporting 

* * 

Leader Role 

Participa
tive 
Leadership 

* 

Motivating 
& Reinfor
cing 

* Consulting 

Tolerance 
of 
freedoom 

* 

Leader Role 

* * 

Motivating 
& Reinfor
cing 

Super
vising 

Delegating 

* 

Leader Role 

* * Motivating 
& Reinfor
cing 

Super
vising 

Recogni
zing 

* * 

Leader Role 

* * 

Motivating 
& Reinfor
cing 

Super
vising 

Rewarding 
Production 
Emphasis 

Goal 
Emphasis 

Leader Role Achieve-
mentorien-
ted Leader-
ship 

Motivating 
& Conflict 
Handling 

Motivating 
& Reinfor
cing 

Super
vising 

Motivating 

Integration Interaction 
Facilitation 

Leader Role 

* 

Motivating 
& Conflict 
Handling 

Managing 
Conflict 

Super
vising 

Managing 
Conflict & 
Team 
Building 

* 

Work 
Facilitation 

Leader Role 

* Providing 
Develop
ment 

Training & 
Developing 

Super
vising 

Developing 

Initiating 
Structure 

Work 
Facilitation 

Leader Role 

Directive 
Leadership 

* * 

Super
vising 

Clarifying Initiating 
Structure 

Work 
Facilitation 

Resource 
Allocator; 
Entrepre
neur 

Directive 
Leadership 

Organizing 
& 
Coordina
ting 

Planning & 
Coordi
nating 

Planning & 
Organizing 
Strategic 
Planning 

Planning & 
Organizing 

Role 
Assump
tion; 
Demand 
Reconcili
ation 

Work 
Facilitation 

Disturbance 
Handler 

* Strategic 
Problem 
Solving 

Problem 
Solving & 
Deciding 

Decision 
Making 

Problem 
Solving 

* * Dissemi
nator 

* Informa
tion 
Handling 

Ex
changing 
Infor
mation 

Consulting Informing 

* * Monitor * * Monito
ring/Con
trolling 

Monitoring 
Indicators; 
Con
trolling 

Monitoring 

Repre
senting; 
Influencing 
Superiors 

* Spokes
man; Nego
tiator; Fi
gurehead 

* * Interacting 
with Out
siders; 
Socializing 
& Politick
ing 

Represen
ting 

Represen
ting 

* * Liaison * Managing 
Environ
ment 
& Resour
ces 

Interacting 
with Out
siders; 
Socializing 
& Politick
ing 

Coordi
nating 

Networking 

* Indikerar at t detta beteende inte inkluderats i denna taxonomi 

Ibid, s 95. Jag har omarbetat denna tabell till en kronologisk presentation. 
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Sammanställningen visar på flera utvecklingstendenser. För det första 
framträder över tiden en alltmer nyanserad bild av ledares arbete. För 
det andra finner vi en ökad sammansmältning mellan studier av chefers 
arbete och mer socialpsykologiskt orienterade ledarskapsstudier. För det 
tredje finner vi att viss återkoppling sker till de klassiska management
studierna i och med att ord som planering och organisering återkommer i 
senare taxonomier. Forskningen inom detta område återupptäcker m a o 
rön i stor utsträckning som sedan förs fram i ny tappning. Dessa 
tendenser kommer också att genomsyra kapitlets fortsättning.16 

Mintzbergs diskussion om roller utgår från en definition av roll som en 
uppsättning beteenden som är knutna till en viss befattning.17 För det 
första består en ledares eller en chefs arbete av någon form av 
kombination av dessa roller. För det andra varierar den relativa 
betydelsen av olika roller med avseende på vilken nivå ledaren befinner 
sig, liksom med avseende på vilken typ av organisation ledaren befinner 
sig i. Rollpresentationen görs emellertid med separat behandling av 
respektive roll för att underlätta förståelsen. I praktiken är det ju dock så 
att rollerna i hög grad är integrerade. 

LEDARES ARBETE UR OLIKA PERSPEKTIV 

Relationsroller 

Relationsrollerna inbegriper en roll som galjonsfigur. Inom ramen för 
denna roll utförs bl a plikter av olika slag som är förenade med 
befattningen. Genom sin position är ledaren symbol och representant för 
organisationen i olika sammanhang. Aktiviteterna härvidlag är av 
skiftande natur, allt från luncher och middagar till ceremonier och 
ritualer av olika slag. En del aktiviteter är av ytlig och stereotyp 
karaktär, medan andra är av inspirerande natur. Rollen utövas i samspel 
med andra individer, men Mintzberg menar att tämligen litet information 
av betydelse för utövandet av informations- och beslutsrollerna genereras 
ur detta samspel. 

Rollen som galjonsfigur har emellertid fått en mer framskjuten plats, än 
den Mintzberg gav uttryck för, i vågen av kulturlitteratur.18 Vikten av 
"symbolchefer"19 med uppgift att leda och utforma kulturen framhävs. 

16 Efter genomgången av rollerna inom respektive grupp sammanfattas rön som framkommit efter det att 
Mintzbergs rolluppsättning presenterades. 
17 Mintzberg a a, s 53. 
18 Se t ex arbeten som Ouchi, W. G. (1981). Theory Z. Reading, MA: Addison-Wesley.; Pascale R. T. 
& Athos, A. C. (1981). The Art of Japanese Management. New York: Simon & Schuster.; Deal, T. E. 
& Kennedy, A. A. (1982) Corporate Cultures: The Rite and Rituals of Corporate Life. Reading, MA: 
Addison-Wesley och Peters, T. J. & Waterman Jr, R. H. (1982). In Search of Excellence. New York: 
Harper & Row. 
19 Deal & Kennedy (1982), a a. 
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Företags- och organisationsledning är inte bara en fråga om struktur och 
teknologi utan också förvaltning av symboler och värderingar som 
präglar organisationers inre liv.20 Denna tanke är ingalunda ny i 
litteraturen. Redan Barnard21 och Simon22 behandlade ämnet om än i en 
annan språkdräkt. Tidigt ute på den svenska arenan var också författare 
såsom Rhenman 23 och Stymne24. 

Utifrån diskussionen om mer eller mindre inspirerande aktiviteter inom 
ramen för denna roll, så kan de mer inspirerande sägas dominera de 
senare alstren. Den mänskliga energi, som kan mobiliseras via 
kulturutveckling och kulturunderhåll, tillskrivs stor vikt. Vikten av 
individers behov av mening och positiva förstärkningar lyfts fram. 
Skapande av kvalitet sätts inte i motsatsställning till effektivitet. Snarare 
betonas de positiva återverkningar, som ett gynnsamt arbetsklimat kan få 
på organisationers effektivitet. 

Ledarrollen innefattar relationer mellan ledare och den som leds. I 
denna roll förväntas företags- och organisationsledaren vägleda och 
motivera medarbetarna i samspel med organisationens mål. Något som i 
sin tur skall balanseras mot medarbetarnas individuella behov och 
värderingar. Mintzberg framhäver att ledarrollen måste manifesteras i ett 
samspel med medarbetarna. Den formella positionen ger således inte 
tillräcklig legitimitet för utövandet av ledarrollen. Därutöver inbegrips 
också rekrytering och utbildning av medarbetare i ledarrollen. 

Forskning kring ledarskap med rötter framför allt i den individoriente-
rade skolan har tillägnats stort intresse genom tiderna.25 Till att börja 
med försökte forskarna identifiera egenskaper som skilde personer i 
ledarställning från deras underordnade. Personlighetsegenskaper med 
generell giltighet eftersöktes.26 Redan McGregor27 poängterade 
emellertid, att personlighetsdrag inte var oviktiga, men vilka drag som 
var väsentliga i varje enskilt fall beror i hög grad på omständigheterna. 
Situationsberoendet och vikten av att studera ledarskapet i sitt 
sammanhang betonas således i senare alster. Burns har uttryckt 
"leadership is one of the most observed and least understood phenomena 

20 Jfr Alvesson, M., & Berg, P-O. (1992). Corporate Culture ans Organizational Symbolism. Berlin: de 
Gruyter. 
21 Barnard, C. I. (1938). The Functions of the Executive. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
22 Simon, H. A. (1947). Administrative Behavior. New York: Macmillan. 
23 Rhenman, E. (1969). Företaget och dess omvärld. Stockholm: Bonniers. 
24 Stymne, B. (1970). Values and processes. A systems study of effectiveness in three organizations. 
Lund: Studentlitteratur. 
25 En omfattande genomgång av forskningen inom detta område görs i Bass, B. M. (1990). Bass and 
StogdilVs Handbook of Leadership. Theory, Research and Managerial Applications. New York: Free 
Press. 
26 Se s 12 i Wirdenius, H. (1991). Ledning mot förnyelse. Erfarenheter från studier av byggbranschen. 
Stockholm: FA-rådet. 
27 McGregor, D. (1960). The Human Side of Enterprise. New York: McGraw-Hill. 
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on earth" (s 2).28 En del av denna besvikelse får sökas i det traditionella 
forskningsidealet, där sökandet av generella orsak-verkan samband stått i 
centrum. Aktivitets-, aktörs- och nätverksorienterade ansatser öppnar 
emellertid möjligheter till en ny era i forskningen om ledares arbete. 
Situationsberoendet och behovet av ledning av omvandlingssituationer 
kräver nya former av ledarskap och nya forskningsmetoder.29 Mana
gementforskning smälter i allt större utsträckning samman med 
ledarskapsforskning.30 Såväl ledarnas som de leddas motivation i olika 
sammanhang och situationer står i fokus för uppmärksamheten. I tabell 
3:1 framgår den mer nyanserade beskrivning av ledarrollen som Yukl 
förmedlar. Ledarrollen inbegriper enligt Yukl "supporting, consulting, 
delegating, recognizing, rewarding, motivating, managing conflict, team-
building, developing and claryfying". I ett senare arbete31 tillförs också 
begreppet "mentoring" i anslutning till behandlingen av ledarens 
utvecklande roll32. 

Vad gäller studier av ledarnas egen motivation, så väver forskare samman 
psykologiska och sociologiska aspekter på individers livs- och arbets
situation.33 I studier av brittiska företagare försöker författarna fånga 
motivationsbilden och dess förändring hos småföretagare vars företag 
växer och utvecklas - aktörernas utvecklingsprocesser studeras. 
Maccoby34 talar om sociala karaktärsdrag35 i sina studier av ledare. 
Begreppet används som grund för en typologi avseende olika ledartyper, 
som i sin tur anses fånga aktörernas drivkrafter. Karaktärerna gamesman 
(tävlan), expert (kvalitet), hjälparen (tjänande) och försvarare (makt) ur
skiljs.36 

Om vi jämför utvecklingen inom ledarskapsforskningen med utvecklingen 
inom organisationsteorin, så finns en intressant föreningsmängd mellan 
ledarskapsforskning under benämningen "transformational leadership"37 

28 Sid 2 i Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper & Row. 
29 Jfr t ex Tichy, N. M. & Devanna, M. (1986). Transformational Leadership. New York: Wiley & 
Sons. 
30 Jfr Kotter, J. P. (1990). A Force for Change - How Leadership Differs from Management. New York: 
Free Press. 
31 Se Yukl, G. (1994). Leadership in Organizations. Third edition. Englewood Cliffs, N J: Prentice-Hall. 
32 Benämningen developing and mentoring ges betydelsen: Providing coaching and helpful career advise, 
and doing things to facilitate a person's skill acquistion, professional development and career 
advancement. 
33 Stan worth, M. J. K. & Curran, J. (1973). Management Motivation in the Smaller Firm. Epping, 
Essex: Gower Press. 
34 Maccoby, M. (1982). Ledaren. Stockholm: Liber. 
35 Med hänvisning till samarbetet med Erich Fromm. Se Fromm, E., & Maccoby, M. (1970). Social 
Character in a Mexican Village. Englewood Cliffs, N J: Prentice-Hall. 
36 Edström, A.; Maccoby, M.; Rendahl, J. E., & Strömberg, L. (1985). Ledare för Sverige. Malmö: 
Liber. 
37 Se t ex Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper & Row.; Tichy, N. M., & Devanna, M. 
(1986). Transformational Leadership. New York: Wiley & Sons och s 53-54 och s 218-220 i Bass, B. M. 
(1990). Bass & Stogdill's Handbook of Leadership. New York: Free Press. 
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och diskussionen om organisationsideologi38 inom organisationsteorin. I 
kölvattnet av diskussionen om de irrationella organisationerna utvecklas 
nya angreppssätt. Organisationer måste på något sätt hantera 
irrationaliteten. Det organisatoriska handlandet inplaceras i en kulturell, 
politisk och inte minst föränderlig kontext.39 Visioner lyfts i detta 
sammanhang fram som adekvata hjälpmedel.40 En distinktion görs mellan 
"transactional" och "transformational leadership", där transactional 
leadership anknyter till mer renodlade utbytesrelationer41 medan 
transformational leadership avser relationer mellan ledare och ledda där 
skapande av ett "kvalitativt mervärde" understryks.42 I det senare fallet 
handlar det om relationer där individen deltar med mer av sig själv och 
där ledarskapet syftar till att få andra att växa och utvecklas. Visionen 
måste således förmedla ett innehåll med mening för de ledda. 

Rollen som förbindelselänk anknyter till den del av ledares arbete som 
avser externa kontakter. Betydelsen av denna roll understryks av 
Mintzberg. Här menar han att tidigare studier främst uppehållit sig vid de 
vertikala relationerna och då framför allt i termer av ledarrollen. Rollen 
som länk mellan organisationen och omgivningen tillskrivs emellertid i 
denna studie en nyckelfunktion. Genom uppbyggnad och underhåll av ett 
nätverk av externa kontakter utbyts information och tjänster av vikt för 
ledaren och organisationen. 

Denna roll uppmärksammas alltmer i senare studier. Kotter43 för t ex 
fram nätverk som ett summerande nyckelord i sin studie, och bygger vi
dare på detta i senare alster.44 I framtidsspekulerande studier45 lanseras 
nätverksrelationer, i kontrast till hierarkiska strukturer, som ett väsentligt 
inslag i organiserandet av det framtida samhället. Om vi betraktar 
marknad och hierarki som ytterligheter på en skala, så ägnas således 
mellanformer av relationer alltmer intresse.46 På svensk botten 
förstärker studier av relationer mellan huvudmän och exekutiv denna 

38 Se begreppets behandling i t ex Brunsson N. (1982). The Irrationality of Action and Action 
Rationality. Decisions, Ideologies and Organizational Actions. Journal of Management Studies, Vol 19, 
29-44. 
39 Jfr Pettigrew, A., & Whipp, R. (1991). Managing Change for Competitive Success. Oxford: 
Blackwell. 
40 Jfr Nanus, B. (1992). Visionary Leadership. San Francisco: Jossey-Bass. 
41 Jfr Burns, J. M . (1978), a a. 
42 Jfr Roberts, N. (1985). Transforming leadership: a process of collective action. Human Relations, 38, 
11, 1, 23-46. 
43 Kotter, J. P. (1982). The General Manager. New York: Free Press. 
44 Kotter (1990), a a. 
45 Se t ex Naisbitt, J. (1983). Megatrends - Ten New Directions Transfoming Our Lives. New York: 
Warner Books och Peters, T. J. (1992). Liberation Management - Necessary Disorganization for the 
Nanosecond Nineties. London: Macmillan. 
46 Se t ex Thorelli, H. B. (1986). Networks: Between Markets and Hierarchies. Strategic Management 
Journal, 7, 37-51 och Jarillo, J. C. (1988). On Strategic Networks. Strategic Management Journal, 9, 31-
41. 
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bild47, liksom studier av lokala företagskulturer48. Med ett mer 
övergripande teoretiskt betraktelsesätt ser Sjöstrand nätverken som en 
grundstruktur för mellanmänsklig aktivitet49, där organiseringen i 
samhället således kan sägas bestå av överlappande strukturer av hierarkier 
och nätverk50. 

Carlson51 uppmärksammade tidigt företagsledares roll i ett externt 
kontaktnät med sina studier på svensk bas. De studerade verkställande 
direktörerna var i hög grad engagerade i kontaktarbete med stat och 
kommun, näringslivsorganisationer, ägargrupper, företagsstyrelser och 
andra organ utanför företaget. Denna upptäckt ledde också till speciella 
studier av detta fenomen.52 Utvecklandet av intressentmodellen och 
ledningens balanserande roll härvidlag måste betraktas som ett annat 
viktigt steg i kunskapsutvecklande riktning.53 Modellens giltighet är 
emellertid omdiskuterad. Speciellt kan detta sägas gälla ledningens 
balansakt, liksom negligeringen av maktaspekter.54 

Den tilltagande organiseringstendensen i företagens omgivning har för
stärkt behovet av kunskapsutveckling om relationerna mellan olika sam
hällsaktörer och styrsystem. Den norska maktutredningen55 och dess 
genomlysning av sam- och motspel mellan demokrati, marknad, 
intresserepresentation och byråkrati är här ett betydelsefullt bidrag. På 
den svenska arenan har också liknande studie genomförts.56 Vad gäller 
makten över företagen så pekar Lundgren57 på komplement till 
hierarkisynsättet. Under benämningen relationssynsättet diskuteras en 

47 Se t ex Lundgren, A. (1986). Handlingar och strukturer. Stockholm: Ekonomiska 
Forskningsinstitutet. ; Holmberg, I. (1986) Företagsledares mandat. Lund: Studentlitteratur och Larsson, 
B. (1989). Koncernföretaget. Ägarorganisation eller organisation för ägare? Stockholm: Ekonomiska 
Forskningsinstitutet. 
48 Se t ex Brunsson, N., & Johannisson, B. (1983). Lokal mobilisering. Om industriers 
kommunalpolitik och kommuners industripolitik. Lund: Doxa och Johannisson, B., & Spilling, O. R. 
(1986). Lokal naeringsutvikling. Oslo: Universitetsförlaget. 
49 Se s 36 i Sjö strand, S-E. (1987). Organisationsteori. Lund: Studentlitteratur. 
50 En infallsvinkel som utvecklas till en institutionell ekonomisk mikroteori i Sjöstrand, S-E. (1985). 
Samhällsorganisation. Lund: Doxa. 
51 Carlson (1951), a a. 
52 Se Höglund, R. (1953). Företaget i samhället. En studie av fem industriföretags relationer med 
yttervärlden. Stockholm. 
53 För modellens framväxt och behandling, se t ex Barnard, C. (1938). The Functions of the Executive. 
Cambridge, MA: Harvard University Press.; Simon, H. (1947). Aministrative Behavior. New York: 
Macmillan.; March, J. G., & Simon, H. (1958) Organizations. New York: Wiley och Rhenman, E., & 
Stymne, B. (1964). Företagsledning i en föränderlig värld. Stockholm: Aldus. 
54 Se resonemanget avseende myten om organisationsledningen som intressebalansör (s 48-51) i 
Westerlund, G., & Sjöstrand, S-E. (1975). Organisationsmyter. Stockholm: Norstedts. Jfr också 
Abrahamsson, B. (1975). Organisationsteori. Stockholm: Norstedts. 
55 NOU. (1982). Maktutredningen. Slutrapport. Bergen: Universitetsf0rlaget. NOU 1982:3. 

Se Petersson, O. (1989). Maktens nätverk - en undersökning av regeringskansliets kontakter. 
Stockholm: Carlssons och SOU (1990). Demokrati och makt i S verige. Maktutredningens huvudrapport. 
Stockholm: Allmänna Förlaget. SOU 1990:44. 
57 Se en av den svenska maktutredningens publikationer; Uppsats av Lundgren, A. (1991). Ägarna som 
resurs i företaget. I Eidem, R., & Skog, R. (red). Makten över företagen. Stockholm: Carlssons. 
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förskjutning i synen på ägarmakten över företagen från en traditionellt 
kontrollerande roll till en roll där den kritiska frågan blir vad ägarna kan 
erbjuda företaget utöver själva ägandet. "En aktiv ägarroll i företaget 
innebär att ägarna måste organisera sig så att de får tillgång till resurser 
och kan öka sitt engagemang och sina kunskaper om det enskilda 
företagets verksamhet" (s 54).58 Framväxten av arbetande styrel
seordförande, koncernchefer och kommittéer i närheten av styrelsen tas 
som exempel på styrelsens och dess ägarrepresentanters serviceroll i före
taget. 

En annan infallsvinkel med utgångspunkt från utnyttjandet av titlar som 
koncernchef och arbetande styrelseordförande i företagsledningssamman
hang utgörs av graden av självständighet hos den operativa ledningen 
visavi ägarna. En diskussion om huruvida företagen är ledningsstyrda 
eller ägarstyrda har uppstått.59 Ägarroller, å ena sidan, och ledarroller å 
andra sidan, är således under förändring. I denna studie tas dessa 
tendenser till intäkt för behovet av studier av vad ledare och ägare 
faktiskt gör.60 Som tidigare nämnts är rollerna i gränslandet mellan 
näringslivets makro- och mikronivå tämligen outforskade. Detta förstärks 
av det faktum att vi närmare behöver utforska rollerna i gränslandet 
mellan ägarnas och den operativa ledningens domäner (se figur 1:2 i 
kapitel ett). Värt att nämna i detta sammanhang är emellertid studier 
avseende kooptation. Begreppet behandlar fenomenet att kontakter 
upparbetas med andra strategiskt viktiga aktörer i syfte att i möjligaste 
mån säkerställa företagets fortlevnad.61 Gemensamma styrelseledamöter 
(interlocking directorates) är här ett påtagligt exempel.62 En omfattande 
genomgång av hittillsvarande forskning om gemensamma styrelse
ledamöter, styrelser och komponering av "top management teams" 
påpekar emellertid betydande kunskapsluckor. Mer processuellt inriktade 
och förståelseorienterade studier efterfrågas.63 

58 Ibid, s 54. 
Se uppsats av Skog, R. (1991). Ägande och inflytande i svenskt näringsliv. I maktutredningens 

publikationer; Eidem, R. & Skog, R. (red). Makten över företagen. Stockholm: Carlssons. 
60 Se s 54 i Hedlund, G., Hägg, I., Hörnell, E., & Rydén, B. (1985). Institutioner som aktieägare. 
Stockholm: SNS. 
61 Se Selznick, P. (1949). TVA and the Grass Roots. Berkeley: University of California Press och 
Selznick, P. (1957). Leadership in Administration. A Sociological Interpretation. New York: Harper & 
Row. 
62 Se t ex Dooley, P. C. (1969). The Interlocking Directorates. American Economic Review .; 59, 314-
323.; Burt, R. S. (1980). Cooptive Corporate Actor Networks. A Reconsideration of Interlocking 
Directorates Involving American Manufacturing. Administrative Science Quarterly. 25, 557-581. 
63 Se Pettigrew, A. (1992). On Studying Managerial Elites. Strategic Management Journal, Vol 13, 
163-182. 



41 

Relationsroller i förnyad belysning 

Aktörer i ett kulturellt sammanhang 

I detta avsnitt urskiljs tendenser i den förändrade syn som senare studier 
av ledares arbete fäster uppmärksamheten på. Jag tänker då framför allt 
på studier som presenterats efter lanseringen av Mintzbergs 
rolluppsättning. Kulturella aspekter lyfts allt mer fram. Detta kan sägas 
ha sin grund i den aktörsorienterade skolbildningen som behandlades i 
föregående kapitel. Ledarna har att verka i ett kulturellt sammanhang. 
Ledares arbete i flöden av idéer, symboler och metaforer betonas. 
Kulturen utgör den kontext genom vilken fenomen ges innebörd. 
Huruvida denna kultur är påverkbar från ledningens sida och med andra 
ord överförbar till en enhetlig företagskultur är emellertid omdisku
terad.64 Är den kulturella inramningen för snäv, hämmas bl a 
kreativiteten. 

Det kulturella perspektivet ökar förståelsen för det mänskliga samspelet i 
organisationerna. Såväl ledares som de leddas drivkrafter ägnas uppmärk
samhet. Ett kulturellt filter anläggs på beskrivningarna av ledarnas 
arbeten. Ett uttryck för detta är användningen av visionsbegreppet. 
Visioner ses i ledarskapssammanhang som ett meningsskapande hjälp
medel i syfte att få till stånd samverkansprocesser i organisationerna. 
Aktörerna formar gemensamma drömmar. En färdriktning formuleras 
som befrämjar utvecklings viljan och som samtidigt bevarar medar
betarnas frihetsgrader. Det kulturella perspektivet fäster emellertid även 
uppmärksamheten på kulturella olikheter. Dessa olikheter och perspektiv
brytningar kan ha gynnsam inverkan på förnyelseförmåga och kreativitet. 
Olika åsikter kan också leda till destruktiva konflikter. Hur dessa 
bearbetas och kan vändas till "team-work" behandlas. En fördjupad analys 
av den mänskliga interaktionen sätts således i fokus. 

Aktörer i nätverk 

Den fördjupade analysen förstärks av att relationsbeskrivningarna antar 
alltmer sammansatta former. Ledares arbete i nätverk hamnar i 
blickfånget.65 Detta återanknyter till vår behandling av den 
nätverksorienterade skolan i föregående kapitel. Dyadiska relationer 
visar sig vara sammanlänkade i vidare nätverk. Såväl det kulturella 
perspektivet som nätverksperspektivet pekar på ledarnas omgivnings
kontakter. I näringslivet sträcker sig dessa kontakter vida över företagens 
gränser. Näringslivet består av överlappande strukturer av nätverk och 

64 Jfr Alvesson & Berg (1992), a a. Se även s 190-191 i Sköldberg (1990), a a. 
65 Jfr Michael, J. (1991). Managerial Networking Activities and Behaviors: A Study of Determinants and 
Organizational Effects. State University of New York at Albany. Dissertation. 
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företag. Gränsöverskridande fenomen både mellan och inom företag och 
organisationer skildras. 

Studier av nytillträdda chefer66 pekar på att ledarna avsätter betydande 
tid till att bygga upp ett nätverk av samarbetsrelationer. Kontakter, som 
på olika sätt kan bidra till genomförandet av ledarens intentioner, 
prioriteras. Ett nätverk kan innefatta allt ifrån ett hundratals till tusentals 
personer, dock naturligtvis med stora variationer i intensitet och djup.67 

Nätverkskontakterna avviker från den formella strukturen och ges en 
personlig prägel genom ledarens bakgrund och ledarens prioriteringar. 
Kaplan68 beskriver "a network is a reciprocating set of relationships that 
stabilizes the manager's world and gives it predictability" (s 37).69 

Användningen av verbet "networking"70 i andra studier betonar 
emellertid att relationsbygget står under ständig förändring. Det gäller att 
underhålla möjligheterna till nätverksförnyelse i en organisation i ständig 
förändring.71 Nätverken kan således samtidigt ses som både stabila och 
föränderliga. De bildas och upplöses på basis av hur interaktionen i 
nätverken utvecklas.72 

Innehållet i utbytet är en annan aspekt som underställs analys. I själva 
förhållandet mellan ledare och ledda ligger ju en påverkansaspekt. 
Alltmer betonas emellertid ömsesidigheten och symmetrin i denna 
interaktion. Centrumet är mer variabelt och mångtydigt i nätverksartade 
relationer.73 Tichy m fl74 urskiljer utbyten av resurser, information och 
tillhörighet i relationerna. Vi kommer således in på frågan vad som 
flödar och utbyts i relationerna. Genom detta återanknyts till diskussionen 
om kulturella aspekter. Förmedling av idéer och framväxten av 
gemensamma visioner sågs som väsentliga inslag i ledares arbete och 
därmed förknippad ledarroll. Detta kan sägas avse utvecklingen av en 
tillhörighet. Innehållet av information i relationerna pekar på utbyten av 
mer kognitiv form och behandlas närmare nedan. Utbyten av resurser 
anknyter till en mer funktionell syn på relationerna. I detta sammanhang 
kan vi koppla till ledares resursfördelningsfunktion och att formella 
beslut avseende denna uppgift måste fattas. Detta återkommer jag således 
till under behandlingen av beslutsrollerna. 

66 Jfr Kotter, J. P. (1982). The General Manager. New York: Free Press och Holmberg, I. (1986). 
Företagsledares mandat. Lund: Studentlitteratur. 
67 Se s 67 i K otter (1982) a a. 
68 Kaplan, R. E. (1984). Trade Routes: The manager's network of relationships. Organizational 
Dynamics. Spring, 37-52. 
69 Ibid, s 37. 
70 Yukl, G. (1994). Leadership in Organizations. Englewood Cliffs, N J: Prentice-Hall. 
71 Tichy, N. M. & Devanna, M. (1986). Transformational Leadership. New York: Wiley & Sons. 
72 Se s 37 i Sjöstrand (1987), a a för en mer teoretiskt generell genomgång av nätverksbegreppet. Jfr 
också s 150 ff i Sjös trand, S-E. (1985). Samhällsorganisation. Lund: Doxa. 
73 Sjöstrand (1987), a a, s 36. 
74 Tichy, N. M., Tushman, M. L. & Fombrun, C. (1979). Social Network Analysis for Organizations. 
Academy of Management Review, 4, 507-519. 
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Informationsroller 

Nästa grupp av roller samlas under rubriken informationsroller. 
Mottagande och spridning av information sker enligt Mintzberg inom 
ramen för tre roller. Den första, observatörsrollen syftar på informa
tionsinsamling och informationsbearbetning.75 Informationen är 
variationsrik och kommer från många olika källor både inom och utom 
organisationen. I ett försök att gruppera informationen förs fem 
kategorier fram; intern verksamhet, externa händelser, analy
ser/rapporter, idéer/trender och information om påtryckningsaktioner av 
olika slag. Ledare föredrar muntliga informationskanaler i infor
mationsflödet. Ledaren hämtar inte speciellt mycket information från de 
formella informationssystemen, eftersom uppgifterna är historiska och av 
aggregerad karaktär. Organisationens ledare är i behov av aktuell infor
mation av selektiv karaktär. 

Den huvudsakliga informationen inhämtas således i verbal form via kon
takter etablerade i förbindelselänks- respektive ledarrollen. Informa
tionen är ofta av värderingskaraktär och inbegriper spekulationer av 
olika slag. Specifika händelser ägnas intresse, snarare än trender. 
Aguilar76 använder termen "scanning" när ledares inhämtning av extern 
information speglas. Aguilar analyserar tillvägagångssättet vid extern 
informationssamling. En indelning i eftersökt eller icke eftersökt 
information görs. I det förra fallet söker ledaren uttryckligen efter viss 
information, medan det senare fallet avser information, som kommer 
ledare till del utöver detta. 

Aguilars betoning av extern information leder oss in på olika miljöbe
skrivningar och hur miljöinformation bearbetas. Parallellerna till rollen 
som förbindelselänk och därmed förknippat nätverksbygge är uppenbara. 
Betoningen av personliga informationskanaler anknyter också till frågor 
om vad som utgör fakta- eller värdeinnehåll i informationen. Därmed kan 
vi också sägas närma oss individens inlärningsprocesser. En grund
läggande princip för kognitiv inlärningsteori är att individen genom 
samspel med omgivningen utvecklar en mental struktur för hantering av 
denna. En struktur som både består av faktamässiga och känslomässiga 
inslag är något som i organisationssammanhang illustreras med benäm
ningar som antaganden77 , idésystem78 och myter79. 

75 Mintzberg använder den engelska benämningen monitor med hänvisning till Sayles, L. R. (1964). 
Managerial Behavior: Administration in Complex Organizations. New York: McGraw-Hill. 
7 6 Aguilar, F. J. (1967). Scanning the Business Environment. New York: Macmillan. 
77 March, J. G., & Olsen, J. P. (1976). Ambiguity and Choice in Organizations. Oslo: 
Universitetsf0rlaget. 
78 Normann, R. (1975). Skapande företagsledning. Lund: Aldus. 
79 Jönsson, S., & Lundin, R. A. (1977). Myths and Wishful Thinking as Managerial Tools. In 
Nyström, P., & Starbuck, W. Prescriptive Models of Organizations. Amsterdam: North-Holland. 
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Fortsatta mera specifika studier av lärandet uppvisar intressanta 
utvecklingslinjer. Framför allt ägnas omvandlingssituationer uppmärk
samhet. Argyris & Schön80 lanserar begreppen single- och double loop-
lärande i detta sammanhang. Single loop-lärande innebär förändringar av 
agerande inom samma referensram, medan double loop-lärande innebär 
att premisserna för rådande referensram ifrågasätts och att en ny 
referensram utvecklas. Distinktionerna kan illustreras som följer. 

Match 

Mismatch t-

Single Loop 

Double Loop 

Actions 
Governing 
Variables Consequences 

Figur 3:2 Single- and Double-Loop Learning 81 

Paralleller kan också dras till Normanns82 resonemang om affärsidé- och 
växtidéutveckling. Affärsidén ses som det konceptuella instrument som tas 
i bruk i exploateringsskeden, medan växtidén ses som hjälpmedlet i 
omorienteringsskeden. Andra arbeten nedtonar kunskapen som "stapel-
vara" och de rationella dragen och framhäver istället interaktionen med 
den specifika händelsen83 och interaktionen om den specifika händelsen 
mellan aktörer genom framför allt muntlig kommunikation. 

Om vi återvänder till Mintzbergs arbete och hans uppsummering av 
informationsrollerna, så kan vi här notera en anknytning till den 
systemorienterade skolan.84 Ledaren beskrivs som "nervcentrum" i ett 
informationsbehandlande system, där informationen skall vidareförädlas 
och utnyttjas i de kommande rollerna (figur 3:3). Ledaren mottar och 
bearbetar information inom ramen för observatörsrollen, där de 
personliga kontakterna görs inom förbindelselänk- och ledarrollerna. 
Sedan sprids information till underställda via informationsspridarrollen 
och till intressenter utanför företaget genom rollen som talesman. 
Därutöver använder företags- och organisationsledaren informationen 
själv i rollen som beslutsfattare.85 

80 Argyris, C., & Schön, D. A. (1978). Organizational Learning. Reading, MA: Addison-Wesley. 
81 Figur, s 44 i A rgyris, C. (1983). Productive and Counterproductive Reasoning Processes. I Srivastva, 
S., & Associates. (1983). The Executive Mind - New Insights on Managerial Thought and Action. San 
Fransisco: Jossey-Bass. 
82 Normann (1975), a a. 
83 Morgan, G., & Ramirez, R. (1984). Action Learning: A Holographic Methaphor for Guiding social 
Change. Human Relations. 37(1), 1-28.; Se också Weick, K. E. (1979). The Social Psychology of 
Organizing. Reading MA: Addison-Wesley. 
84 Jfr s 176 i Sk öldberg (1990), a a. 
85 Mintzberg använder benämningen "Strategy-Maker". 
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Ledaren som OBSERVATOR 

Extern information 
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Figur 3:3 Ledaren som nervcentrum i ett 
informationsbehandlande system 86 

Rollen som informationsspridare baseras på det faktum att ledaren har 
access till väsentlig information. Rollen avser den spridning av informa
tion som kommer till stånd till underställda. I detta sammanhang talas dels 
om spridning av faktisk information, dels om information av värde
ringskaraktär. Den förra informationen går att validera, medan den 
senare avser trosuppfattningar, värderingar, normer etc. Denna distink
tion svarar således mot det som gällde för observatörsrollen. 

I Simons87 terminologi kan vi i detta sammanhang tala om formella och 
informella informationskanaler. 

"Det formella kommunikationssystemet i en organisation, d v s de 
kanaler och medel för kommunikation som medvetet och avsiktligt 
har etablerats blir snart kompletterade med ett lika viktigt informellt 
nätverk av kommunikationer baserat på de sociala relationerna inom 
organisationen" (s 212).88 

De informella kanalerna röner förnyad uppmärksamhet i senare alster. 
Likaså framtonar värderingsflödet som en väsentlig plattform för sam

8(> Mintzberg, a a, s 72. 
87 Simon, H. (1947). Administrative Behavior. New York: Macmillan. 
88 Ibid, s 212. 
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verkan mellan individer. I detta sammanhang poängteras, att värderingar 
vanligen inte överförs genom en formellt skriven procedur, utan de 
sprids ofta med andra medel som genom berättelser, historier, myter och 
metaforer.89 

Om rollen som informationsspridare avsåg förmedling av information 
inom organisationen, så avser rollen som talesman överföring av 
information till grupper utanför företaget. Olika tänkbara mottagare av 
information uppräknas. Aktieägare, styrelseledamöter, långivare, kunder, 
fackföreningar, stat/kommun och massmedia är här intressenter. Detta 
resonemang kan återigen sägas leda oss in på intressentmodellen och 
studier som pekat på ledningens balanserande roll härvidlag.90 

I Mintzbergs diskussion finns i viss mån indirekt stöd för intressent
modellen genom betoningen av ledningens överlägsna informations
kontroll. Här kopplas också till Berle & Means91 och deras påstående att 
stora företag snarare är ledningsstyrda än ägarstyrda. Detta är ett ämne 
som återigen har aktualiserats i samband med diskussion om 
maktfrågorna i näringslivet. Relationen huvudmän - exekutiv och rollför
delningen härvidlag hamnar i fokus92 , liksom olika ägarkretsars hand
lingssätt. 

Utövandet av rollen som talesman handlar mycket om att legitimera 
organisationens agerande hos olika intressentgrupper. Selznick93 talade 
om företagens institutionaliseringsprocess, där skapande av värderingar 
som sträcker sig utöver de tekniska kraven på en verksamhet samt 
vidmakthållandet av en mission i miljön sågs som väsentligt. Rhenman94 

bygger här vidare och ger institutionaliseringsprocessen innebörden att 
organisationen ikläder sig ett växande ansvar i sin omgivning. Pfeffer och 
Salancik95 för i detta sammanhang en diskussion om "the discretionary 
role of management". Med det avses arbetet med att skapa 
handlingsutrymme för en viss strategisk handlingslinje. Resonemanget 
bygger på att ledningen är i stånd att påverka sin omgivning, vilket är 
speciellt påtagligt i stora organisationer. I detta arbete utgör informa
tionsbehandling och informationsförmedling ett viktigt inslag. 

89 Jfr Morgan, G. (1986). Images of Organizations. Beverly Hills: SAGE. 
90 Jfr not 53. 
91 Se s 76 i Mintzberg (1973), a a. Jfr vidare Berle, A. A., & Means, G. C. (1932). The Modern 
Corporation and Private Property. New York: Macmillan. 
92 Jfr Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and 
Ownership Structure. Journal of Financial Economics. 3, 305-360. 
93 Selznick, P. (1957). Leadership in Administration. A Sociological Interpretation. New York: Harper 
and Row. 
94 Rhenman, E. (1967). Företaget som ett styrt system. Stockholm: Norstedts. 
9^ Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (1978). The External Control of Organizations - A Resource 
Dependence Perspective. New York: Harper and Row. 
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Informationsroller i förnyad belysning 

Från informationsförmedling till kunskapsomvandling 

Tendensen och fokusförskjutningen vad gäller relationsrollerna finner 
sina paralleller avseende informationsrollerna. Förändringsinslaget och 
omgivningsberoendet betonas alltmer. Hur informationen bearbetas och 
(om)gestaltas ägnas intresse. Informationens omvandling till mer avan
cerade former av kunskap och hur denna kunskap sedan förankras och 
förmedlas vidare behandlas. Utifrån tabell 3:1 kan denna form av 
kunskapsförmedling och interaktion exemplifieras med inslag i ledarens 
konsultativa96 roll. 

Den förnyade belysningen av observatörsrollen framhäver den ständiga 
interaktionen med omgivningen. I detta ligger förmågan att ompröva 
invanda tankemönster och rutiner - att se genom gränser. Nätverken ses 
här som ett hjälpmedel till att införliva perspektivrikedom i omvärldsin-
teraktionen. 

I den förnyade belysningen av informationsrollerna betonas inslaget av 
värderingar i informationsflödena. Detta pekar på att aktörerna inte bara 
är informationsbärare utan också kulturbärare. Vi kan tala om aktörernas 
förmåga att spegla och överföra livsnära processer. Den pedagogiska 
förmågan kan sägas hamna i blickfånget. Det handlar om att få 
informationen att slå rot hos mottagaren. Meningen med informa
tionsutbytet skall framträda och bilda grund för en gemensam skapande-
process, där fragmenterad kunskap blir integrerad kunskap.97 

Beslutsroller 

Den tredje rolluppsättningen avser beslutsrollerna. Dessa avser ledaren 
som aktör i strategiutvecklingsprocessen. Mintzberg menar att ledaren är 
inblandad i företagets viktiga beslut. Detta på grund av (1) att ledaren i 
egenskap av sin ställning måste medverka när nya och viktiga 
kursändringar för företaget skall tas, (2) i form av "nervcentrum" (figur 
3:3) kan ledaren avgöra om viktiga beslut avspeglar organisationens 
kompetens och värderingar, och (3) strategiska beslut kan enklast 
integreras till en helhet om få individer kontrollerar dessa. 

Presentationen av beslutsrollerna utgår från en diskussion om de olika 
beslutens skilda natur. Mintzberg talar om voluntarism kontra determi

96 Se tabell 3:1. Consulting definerar Yukl (1994) som "checking with people before making changes 
that affect them, encouraging suggestions for improvement, inviting participation in decision making, 
incorporating the ideas and suggestions of others in decisions. 
97 Jfr Lindholm, S (1990). Från fragment till helhetssyn. Helsingborg: Allmänna förlaget. 
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nism98 . I ena extremen placeras entreprenöriella beslut. Ledaren agerar i 
dessa sammanhang som initiativtagare och designer av förändringar i 
organisationen - en proaktiv roll. I den andra extremen placeras 
krisbeslut föranledda av faktorer bortom ledares kontroll - en reaktiv 
roll. Förutom dessa roller presenteras två ytterligare, nämligen en 
resursfördelarroll och en förhandlarroll. De sistnämnda båda rollerna 
kan ses som en konsekvens av entreprenörs- respektive störnings-
behandlarrollerna. Identifierade problem och möjligheter skall lotsas 
fram i ett organisatoriskt och miljömässigt sammanhang. 

I entreprenörsrollen agerar ledaren som initiativtagare och designer 
av förändringar i sin organisation. Mintzberg betonar, att det inte handlar 
om entreprenörsskap i den snäva bemärkelsen att starta företag, utan om 
förnyelse och förändring i såväl nya som gamla organisationer. Därmed 
ansluter han sig till den vidare syn på entreprenörsskapet som finns 
representerad hos författare som t ex McClelland." Denna utvidgade 
definition har på senare tid gett upphov till nya etiketter med anspelning 
på entreprenörsskap under större organisationers täckmantel. Intra-
prenörsskap100 "skunk works"101 och renovatörer102 är exempel som 
rönt uppmärksamhet. 

Arbetet i entreprenörsrollen börjar med "spaningsaktiviteter", menar 
Mintzberg. Därmed framträder också kopplingen till rollen som 
observatör. Paralleller dras även till Simons103 fasindelning av 
beslutsprocessen i "intelligence phase, design phase and choice phase". 
Spaningsaktiviteterna hänför sig således till den första fasen. Speciellt 
betonas källor av verbal karaktär. Oannonserade rundvandringar (jfr den 
populariserade ledningsprincipen Management By Walking Around104) 
och kontakter i övrigt framhålls härvid som betydelsefulla informations
kanaler. 

Designfasen inbegriper utveckling och analys av olika handlingsalternativ. 
I detta sammanhang diskuteras beslutsprocessens komplexitet och osam-
manhängande karaktär. Dröjsmål och loopar av olika slag tillhör vanlig
heterna. Likaså hålls flera olika projekt igång samtidigt. Här kan frukt
bara paralleller dras till Lindbloms105 resonemang kring "the science of 
muddling through". Olika fasindelningar skall således inte ges för absolut 

98 Jfr A stley, W. G., & Van de Ven, A. H. (1983). Central Perspectives and Debates in Organization 
Theory. Administrative Science Quarterly. 28, 245-273. 
99 Se McClelland, D. C. (1961). The Achieving Society. Princeton, N J: Van Nostrand. 
100 Se Naisbitt (1983), a a och Delin, G. (1984). Intraprenören - nydanare i gamla organisationer. Bättre 
Ledarskap. (2). 
101 Se Peters & Waterman Jr (1982), a a. 
102 Se s 532 i Bjerke, B. (1989). Att skapa nya affärer. Lund: Studentlitteratur. 
103 Jfr Simon, H. (1965). The Shape of Automation. New York: Macmillan. 
104 Se Ouchi, W. G. (1981). Theory Z Reading, MA: Addison-Wesley. 
105 Lindblom, C. E. (1959). The Science of Muddling Through. Public Administration Review. 19, 79-
88. 
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tolkning. Hur det än är med den saken så för emellertid Mintzberg ett 
resonemang kring Simons faser, där entreprenörsrollen inbegriper en 
"intelligence phase" och en "design phase". "Choice phase" hänför 
Mintzberg till resursfördelarrollen, som presenteras längre fram. 

I rollen som störningsbehandlare 106 ställs ledaren inför faktum som 
står utanför hans/hennes kontroll. En oförutsedd händelse av något slag 
inträffar som i sin tur kräver åtgärder. Dessa störningar är inte något 
som upptäcks i rutinflödet av information. Informationen förmedlas i 
stället via bedömare som konstaterat att ett problem föreligger. Initiativet 
kommer således inte från ledaren. Däremot får ledaren ta ansvar, när 
problemet skall behandlas och när olika tillvägagångssätt skall skisseras. 
Här görs kopplingar till diskussionen kring oprogrammerade beslut.107 

Benämningen antyder att beslutsfattaren inte har någon speciell metod till 
hands när problemen skall attackeras. Likaså ter sig problemet komplext 
och svårförståeligt. Det är också just av dessa anledningar som det har 
hamnat på ledarens bord. 

Komplexiteten i beslutsprocessen har gett upphov till resonemanget kring 
den begränsat rationelle beslutsfattaren. Förmågan att överblicka alla 
möjliga handlingsalternativ är begränsad. Likaså är vår tid att analysera 
de alternativ som står till förfogande begränsad. Den tillfredsställande 
lösning som söks grundar sig således på vissa antaganden. Om vi kopplar 
detta resonemang till presentationen av observatörsrollen så finner vi att 
mycket av informationen är av värderingskaraktär. Detta kan också sägas 
ligga i linje med diskussionen om ledares preferens för verbala media. 

Rollen som resursfördelare avser arbetet med organisationens resurser 
i en bred kontext. Pengar, tid, material, utrustning, personal och organi
sationens rykte är några knappa resurser som förs fram. Var och en av 
dessa kan användas och utnyttjas i varierande omfattning. En fördelning 
måste till stånd. Tre huvudsakliga tillvägagångssätt lyfts fram i detta 
sammanhang. För det första - tidsplanering. Här åsyftas framför allt 
ledarens egen tidsfördelning. Frågor som vilken prioriteringsordning 
olika aktiviteter ges och i vad mån ledaren påverkar dessa beslut själv 
åsyftas. 

Här finns också anledning att koppla till Carlsons108 diskussion kring 
företagsledares "dagbokskomplex". Carlson menar att företagsledaren kan 
bli slav under almanackan. Detta p g a att många tidsbokningar kommer 

106 Den svenske forskaren Hans Wirdenius kom med idén till denna rollbenämning. Se s 81 i Mintzberg 
(1973), a a. 
107 Jfr den beslutsorienterade skolan representerad genom arbeten såsom Simon, H. (1947). 
Administrative Behavior. New York: Macmillan.; March, J. G., & Simon, H. (1958). Organizations. 
New York: Wiley & Sons och Cyert, R. M., & March, J. G . (1963). A Behavioral Theory of the Firm. 
Englewood Cliffs, N J: Prentice-Hall. 
108 Carlson (1951), a a, s 71 ff. 
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till stånd på initiativ utifrån. Mao kan många aktiviteter bedömas som 
viktiga av andra, men inte nödvändigtvis av ledaren själv. Det gäller såle
des att balansera egna behov mot omgivningens krav. Mintzberg menar 
att man genom att analysera ledares tidsfördelningsbeslut kan utröna hur 
pass inflytelserika ledare är. 

Ett av Kotters109 nyckelord som summering av sina chefsstudier är 
agenda. I sin studie av 15 framgångsrika chefer förs agendan fram som 
ett viktigt instrument. I agendan noteras mål och planer på ett oformalise-
rat sätt. Agendan finslipas successivt, när ny information införskaffats 
och nya kunskaper vunnits. Agendan i Kotters tappning ges således en 
vidare innebörd än enbart personlig tidsfördelning på kort sikt. Snarare 
handlar det om ett planeringsverktyg i syfte att spalta upp framtidens 
aktiviteter ur en organisatorisk synvinkel i överensstämmelse med 
långsiktiga mål. 

Denna diskussion leder oss närmare in på den andra punkten inom ramen 
för resursfördelarrollen. Här förs planering och fördelning av organisa
tionens aktiviteter fram. Med det avses fördelning av vad som skall göras, 
vem som skall göra det och vilken struktur som är tilllämplig. Därmed 
anknyts i viss mån till den klassiska ledningsteorin med Fayol110 som 
förgrundsgestalt. 

Den tredje punkten som förs fram avser bemyndigande av beslut. 
Ledaren skall godkänna eller avslå olika förslag och projekt som fram
läggs i organisationen. Här gäller det att relatera besluten till varandra 
och välja projekt som inte motverkar varandra. Ett specifikt fall som 
diskuteras är budgeteringsbeslut. Många av dessa beslut skall fattas snabbt 
och ledaren hinner inte sätta sig in i detaljer. Besluten fattas därför ofta 
på grundval av ledarens förtroende för de medarbetare som presenterat 
förslagen. 

Den sista rollen som presenteras avser ledaren som förhandlare. 
Företagsledaren representerar i regel företaget i viktiga förhandlingar. 
Det kan handla om att lotsa fram ett projekt och jämka mellan olika 
intressen såväl inom som utom organisationen. Detta för tankarna till rön, 
som diskuterar företagsledaren som politiker.111 Samhällsutvecklingen 
har också inneburit, att allt fler intressenter vill ha inflytande över viktiga 
beslut (jfr resonemanget om intressentmodellen). Framväxten av 
fackföreningar och en alltmer vittförgrenad flora av samhällsorgan har 

109 Se Kotier (1982) a a. 
110 Jfr Fayol (1916/1950), a a. 
111 Se t ex Pettigrew, A. (1973). The Politics of Organizational Decision-Making. London: Tavistock 
och Larsson, S. (1984). Företagsledaren som politiker- en studie av beslutskrav och handlingsfrihet i 
företagsledningsarbetet. Göteborg: BAS. 
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framkallat det författare benämnt en organisationsekonomi.112 Det 
strategiska handlingsutrymmet kan ur detta perspektiv sägas ha påverkats 
både i utvidgande och begränsande riktning. Utvidgande i så måtto att ett 
utökat näringslivsintresse leder till möjligheter att mobilisera ytterligare 
resurser i nya kombinationer. Begränsande i så måtto att besluten måste 
förankras i en bredare intressentkrets i syfte att undvika motsättningar. 

Även synen på huvudmannaskapet har underställts analys.113 Larsson114 

menar att vi traditionellt har sett företagets huvudmannaskap som en 
funktion av ägandet. Utifrån sina studier av strategiska beslutsprocesser 
så menar han emellertid att en mer pluralistisk syn på huvudmannaskapet 
måste till. 

"Med en politisk aktiv och strategiskt professionell företagsledning 
kan vi numera ofta se strategiskt huvudmannaskap som en funktion 
av ett integrerat pluralistiskt beroendeförhållande. Huvudmanna
skapet blir då en varierbar möjlighet i det strategiska arbetet. Som 
strategi arbetar företagsledaren (för att hävda sin handlingslinje) då 
inte bara med ärendets formuleringar och innehåll utan även med 
variationer i koalitionsbildningar" (s 50).115 

En form av informellt huvudmannaskap etableras således genom koali
tionsbildning i syfte att legitimera genomförandet av en strategisk hand
lingslinje. Resonemanget återkopplar i viss mån till diskussionen kring 
intressentmodellen. 

Beslutsroller i förnyad belysning 

Beslutsfattande under ständig förändring 

Behandlingen av beslutsrollerna kan sägas ta sin utgångspunkt i den 
beslutsorienterade skolan.116 I likhet med genomgången av relations- och 
informationsrollerna i detta kapitel så genomsyras den fortsatta 
forskningen alltmer av förändringsaspekter. Hur kreativitet och 

"2 Se Holmqvist, C., Lundin, R. A., & Sundin. E. (1984). Förhandla mer räkna mindre. Stockholm: 
Liber. 
H3 Se t e x den svenska forskningen med säte i Stockholm (se not 47) och Göteborg (se not 114). 
Lundgren, (1986) a a.; Holmberg (1986), a a och Larsson (1989) a a vid Handelshögskolan i Stockholm 
och Larsson (1984) vid Handelshögskolan i Göteborg. 
H4 Se Larsson, S. (1984). Företagsledaren som politiker- en studie av beslutskrav och handlingsfrihet i 
företagsledningsarbetet. Göteborg: BAS och Larsson, S. (1985). Strategiska beslut testar företagets 
aktionsradie. Ledarskap. 10, 47-52. 
115 Larsson (1985), a a, s 50. 
116 Jfr kapitel två. 
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fantasirikedom skall lockas fram och ges självförstärkande karaktär i 
organisationerna ägnas alltmer intresse.117 

Även tvetydigheter och paradoxer bringas i öppen dager, och rollen som 
störningsbehandlare kan sägas utsättas för fortsatta efterforskningar. 
Beslutsfattandet ges bilden av en "trial and error"- process. Såväl det 
kreativa och det tvetydiga inslaget i beslutsprocessen för tanken till debatt 
mellan åsiktsriktningar. Ledare förbereder beslutsfattandet genom att 
hålla den politiska diskussionen levande i organisationerna. 

Detta leder oss in på beslutsfattandets interaktiva karaktär. Det handlar 
om att upparbeta och erhålla legitimitet för en handlingslinje. Domine
rande idéer kan sägas legitimeras och förändras i ett politiskt spel i 
ledarnas nätverk. Pettigrew118 söker i detta sammanhang efter en synergi 
mellan politiska och kulturella analyser av organisationer. Legitimitet blir 
i detta sammanhang ett nyckelbegrepp. 

"The acts and processes associated with politics as the management of 
meaning represent conceptually the overlap between a concern with 
the political and cultural analyses of organisations. A central concept 
linking political and cultural analyses particularly germane to the 
understanding of continuity and change is legitimacy. The manage
ment of meaning refers to a process of symbol construction and 
value use designed to create legitimacy for one's actions, ideas and 
demands..." (s 44).119 

Legitimitet kan sägas utgöra ett socio-kulturellt begrepp.120 Med begrep
pet eftersträvas att nå längre än beskrivning av beslutsfattande i ett 
ekonomiskt system. Det handlar om att nå legitimitet i en vidare närings
livskultur sammansatt av både ekonomiska och sociala förhållanden. På så 
sätt sluts cirkeln med vårt tidigare resonemang om kulturella aspekter. 
Ledare agerar i ett kulturellt sammanhang. Vägvalen och därmed för
knippade beslut är inte entydigt avgränsade. Ej heller är det möjligt att 
förutse alla tänkbara händelseutvecklingar. Analogin till politiskt besluts
fattande blir framträdande. 

117 Jfr t ex Morgan, G. (1993). Imaginization - the Art of Creative Management. Newbury Park, 
California: SAGE.; Kanter, R. M. (1983). The Change Masters. New York: Simon & Schuster och 
Kanter, R. M. (1989). When Giants Learn to Dance. London: Simon & Schuster. 
118 Pettigrew, A. (1985). The Awakening Giant - Continuity and Change in the Imperial Chemical 
Industries. Oxford: Basil Blackwell. 
]19 Ibid, s 44. 
'20 Jfr Habermas, J. (1984). Den rationella övertygelsen. En antologi om legitimitet, kris och politik. 
Stockholm: Akademilitteratur. Se också Karlsson, A. (1991). Om strategi och legitimitet - en studie av 
legitimitetsproblematiken i förbindelse med strategisk förändring i organisationer. Lund: Lund University 
Press. 
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KRITIK AV ROLLTAXONOMIN 

För det första har kritiska röster höjts mot det empiriska underlaget.121 

Även om själva teoriutvecklingen också baserar sig på stödjande rön i 
annan litteratur, så ter sig det empiriska underlaget som begränsat.122 

Stödet i annan litteratur kan ju också ses som att Mintzbergs rolltaxonomi 
snarare är en syntes av en flora av andra teorier än något nydanande i sig. 
Icke desto mindre har rolluppsättningen rönt uppmärksamhet. Den nya 
helhetsbilden av ledares dagliga arbete har kommunicerats i många olika 
sammanhang.123 

Rollteorier i allmänhet har emellertid utsatts för graverande kritik, 
betraktat utifrån ett klassiskt positivistiskt forskningsideal. Simon124 för 
tidigt fram att termen roll inte definierats med tillräcklig precision. 

"I s itt ursprungliga sammanhang, såsom roll i ett skådespel, avser 
termen ett alltför specifikt beteendemönster för att vara tillämplig på 
det verkliga livet... I utförandet av en social roll finns det dessutom 
plats för allehanda idiosynkratiska variationer. Visserligen nämner 
de sociologer som arbetar med begreppet roll reservationer av denna 
typ, men de talar inte om hur de skall inneslutas i definitionen. 
Följaktligen säger de inte heller någonting om hur rollteorin skall 
kunna begagnas för att förutse beteende" (s 31).125 

Denna diskussion leder oss in på i vilka sammanhang och situationer som 
Mintzbergs rolluppsättning skall ses. En prövning av möjligheten att 
översätta observerade aktiviteter till roller har lett till problem.126 

Mintzbergs beskrivning av tillvägagångssätt är här inte uttömmande, 
menar Forsblad.127 Tolkningsproblem vid bedömning av respektive 
aktivitets rollinnehåll poängteras. Överlappning och koppling mellan 
roller samt hur pass person- och situationsberoende olika roller är nämns 
som exempel på svårigheter. Snyder & Glueck128 replikerade också 
Mintzbergs studie och anför liknande problem. Dessa författare kom 

121 Koontz, H. (1980). The Management Theory Jungle Revisited. Academy of Management Review. 
5(2), 175-187. 
122 Mintzbergs studie avser undersökningar av fem chefers aktiviteter där cheferna observeras under en 
tidsperiod av en vecka för vardera chef. 
123 Se s 329 i Martinko, M. J., & Gardner, W. L. (1990). Structured Observation of Managerial Work: 
A Replication and Synthesis. Journal of Management Studies. 27(3). 329-357. 
124 Simon, H. (1947). Administrative Behavior. New York: Macmillan. 
125 Ibid, s 31. 
126 Se Forsblad, P. (1980). Företagsledares beslutsinflytande - några försök till identifikation och 
beskrivning. Stockholm: EFI, Handelshögskolan i S tockholm. 
127 Ibid, s 215-221. 
128 Snyder, N., & Glueck, W. F. (1977). Mintzberg and the Planning Littérature. An Analysis and 
Reconcilation. Paper, Academy of Management, Orlando, FL. 
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också fram till att de chefer de studerade tenderade att planera mer i 
jämförelse med Mintzbergs studieobjekt.129 

Andra författare menar emellertid att de lyckats med rollöversättningen 
och understödjer Mintzberg i hans rolltolkning.130 Kurke & Aldrich131 

genomförde en fullständig replikation av Mintzbergs studie.132 Av 
resultaten framgår att studien bekräftar centrala dimensioner i Mintz
bergs studie.133 Andra författare ser emellertid en del av rollerna som 
alltför vittomspännande. Stewart134 talar t ex om att ledarrollen är en 
för bred rollbeskrivning för att vara av praktiskt värde. Ett faktum som 
också kan sägas omvittnas i de alster som mer specifikt penetrerar 
ledarskapsbegreppet.135 Yukl136 har tagit fasta på detta och presenterar 
en beteendeuppsättning som kompletterar bilden av ledarrollen i 
Mintzbergs tappning. En jämförelse mellan Yukls, Mintzbergs och andra 
författares kategoriseringar görs i Yukls framställning (se tabell 3:1). 
Senare studier har också tagit fasta på att det endast var manliga chefer 
som undersöktes. Studier i syfte att belysa skillnader mellan manliga och 
kvinnliga chefer har genomförts.137 

Willmott138 bygger vidare på kritiken genom att konstatera att begrän
sad information om hur rollerna utövas förmedlas. 

"The liaison role, for example, is said to involve the development of 
a network of contacts who provide favours and information. But 
there is no analysis of how this role is actually acted out. Or, take 
another example, there is no analysis of how or why it is necessary 
for managers, in their leadership role, to 'motivate' and 'activate' 
subordinates" (s 357).139 

129 I likhet med Forsblad (1980), a a så rapporterar dessa författare svårigheter med att översätta 
observationer till teoretiska kategoriseringar. Se Snyder, N., & Glueck, W. F. (1980). How Managers 
Plan - The Analysis of Managers'Activities. Long Range Planning. 1: 70-76. 
130 Jfr McCall, M. W., & Segrist, C. A. (1980). In Pursuit of the Manager's Job: Building on 
Mintzberg. Technical report No. 9. Greensboro, NC: Center for Creative Leadership och Kurke, L. B., & 
Aldrich, H. E. (1983). Mintzberg was right! A replication and extension of the nature of managerial 
work. Management Science. 29(8), 975-984. 
131 Kurke, L. B., & Aldrich, H. E. (1983). Mintzberg was right! A replication and extension of the 
nature of managerial work. Management Science. 29(8), 975-984. 
132 Studien avsåg fyra "chief executive officers". 
133 Kurke & Aldrich (1983) a a, s 975. 
134 Se s 123 i Stewart, R. (1976). Contrasts in Management. A Study of Different Types of Managers' 
Jobs . Their Demands and Choices. Maidenhead: McGraw-Hill. 
135 Jfr Bass (1990), a a. 
136 Yukl (1994), a a. 
137 Se t ex Helgesen, S. (1990). The Female Advantage. New York: Borchardt. 
138 willmott, H. (1984). Images and Ideals of Managerial Work: A Critical Examination of Conceptual 
and Empirical Accounts. Journal of Management Studies. 21(3), 349-368. Se även Willmott, H. (1987). 
Studying Managerial Work: A Critique and a Proposal. Journal of Management Studies. 24(3), 249-270. 
139 Willmott (1984), a a, s 357. 
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Beskrivning av utförandet av rollerna liksom situationsanpassningen är 
således något som kritiserats.140 I viss mån kan man emellertid säga att 
Mintzberg tar tag i kritiken mot situationsanpassningen redan i omnämnd 
bok. Vi skall hålla i minnet att Mintzbergs rollbeskrivning först 
presenterades i hans avhandling.141 I här omnämnda verk142 utvecklar 
han sin syn på rollbeskrivningen och för en diskussion kring variationer 
i olika situationer och sammanhang143. 

Diskussionen kring variationerna liksom samröret med rolluppsättningen 
är emellertid ingalunda fullständig144, utan här krävs ytterligare förtydli-
ganden och fortsatta efterforskningar. Exempel utgörs här av 
Alexander145 som applicerar Mintzbergs rolluppsättning på 225 chefer 
och studerar variationer mellan top management och lower level manage
ment, liksom skillnader mellan chefer för olika funktioner i företag. Vad 
beträffar variationer i hierarkisk nivå så resulterar efterforskningarna i 
att sju av rollerna (galjonsfigur, förbindelselänk, observatör, informa-
tionsspridare, talesman och entreprenör) anses viktigare ju högre upp 
man kommer i hierarkin. Vad avser variationer mellan olika funktioner 
så rapporterar Alexander att chefer inom marknadsförings- och 
ekonomifunktioner fungerar mer i informationsroller än vad chefer inom 
produktionsfunktioner gör. Paolillo146 gör en liknande applikation men 
gör jämförelser mellan små och stora företag utifrån antalet anställda. I 
sina studier av 352 chefer framkommer att sju av Mintzbergs roller anses 
mer eller mindre viktiga beroende på i vilken företagsstorlek chefen är 
verksam. Entreprenörsrollen, rollen som galjonsfigur och talesman 
rankas högre i små företag än i stora. I stora företag rankas 
resursfördelarrollen, förhandlarrollen liksom rollen som störnings
behandlare och förbindelselänk högre än i små företag. 

EGEN POSITIONERING 

Ovanstående sammanställning av kritik pekar på en livaktig diskussion om 
rönens bärkraft. Diskussionen kretsar kring begreppen roll, situation och 
olika bakgrundsfaktorer. Dessutom framhävs utförandeaspekten, där 
forskningsfrågan hur istället för vad ledare gör reses. Mycket av det som 
kritiserats ter sig som relevant kritik.147 Vad gäller utförandeaspekten så 

140 Jfr en sammanfattning av kritiken i Hales, C. P. (1986). What Do Managers Do? A Critical Review 
of the Evidence. Journal of Management Studies. 23(1). 88-115. 
141 Mintzberg. H. (1968). The Manager at Work - Determining His Activities, Roles and Programs by 
Structured Observations. M. I. T. Sloan School of Management. 
142 Mintzberg (1973), a a. 
143 Ibid, kapitel fem. 
144 Jfr Stewart (1976), a a. 
145 Alexander, L. D. (1979). The effects of level in the hierarchy and functional area on the extent to 
which Mintzberg's managerial roles are required by managerial jobs. Dissertation Abstracts. 40, 2156 A. 
14*> Pa olillo, J. G. (1984). The manager's Self Assesment of Managerial Roles: Small Versus Large 
Firms. American Journal of Small Business. VIII(3), 58-64. 
147 Jfr också kritiken i Tyrstrup (1993), a a, s 34-35. 
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är det emellertid värt att poängtera att Mintzberg arbetar utifrån forsk
ningsfrågan "vad gör ledare?". Därför blir beskrivningen av själva 
utförandet av rollerna inte speciellt uttömmande. Måhända uppförstorar 
jag här distinktionen, men jag anser mig också finna stöd i Mintzbergs 
fortsatta forskningsutövning. Där kretsar mycket av studierna kring 
utförandeaspekten av beslutsfattar ("strategy-maker") - rollerna.148 

Mot denna bakgrund finner jag stöd för att Mintzbergs studie förbiser 
eller åtminstone knapphändigt tydliggör vad som är centralt i ledares 
arbete. Hur agerar ledare i samband med viktiga händelser? Fokus på en 
observationsvecka och det dagliga arbetet för med problem härvidlag. 
Kopplingen mellan roll och kritiska händelser, liksom agerandet i dessa 
sammanhang blir svår att göra. En av studiens förtjänster är emellertid 
att en mer mångfacetterad helhetsbild av ledares arbete, kontrasterande 
den klassiska presenteras. Denna bild kullkastar många föreställningar om 
ledararbetets rationalitet som varit förhärskande i klassisk teori. 
Emellertid förvånas jag över Mintzbergs diskussion i slutkapitlen om 
möjligheterna att strukturera upp och "programmera" ledares arbetsupp
gifter.149 Denna diskussion harmoniserar föga med den presentation av 
ledares vardag som Mintzberg själv förmedlat. 

Hur skall vi då gå vidare forskningsmässigt inom detta område? Min 
bedömning på basis av genomgång av tidigare forskning är, att vi 
behöver utforska utförandeaspekten djupare och mer beakta 
situationsspecifika drag. För att göra denna beskrivning mer detaljrik 
måste vi ta tag i delaspekter av ledares arbete, utan att för den skull 
utesluta sambandet med arbetssituationen i dess helhet. Forskningen 
kräver djup inblick i ledares arbete utan att för den skull utesluta 
överblick. Betoningen av rollbegreppet istället för det klassiska 
funktionsbegreppet menar jag avspeglar en ambition, att i högre grad 
infoga individuella och situationsbetingade faktorer i analysen av ledares 
arbete. Den klassiska funktionsindelningen kan sägas vara grundad i en 
hierarkisk och mer institutionaliserad grundsyn på ledares arbete, medan 
rolltänkandet i högre grad betonar det interaktiva och föränderliga 
inslaget i ledares arbete. 

Min avsikt i denna studie är att ytterligare fördjupa analysen av det 
interaktiva inslaget i ledares arbete i nätverk. Genom att genomföra 
longitudinella studier är ambitionen att kunna beakta något av den kritik, 
som riktats mot de aktivitetsorienterade studierna. De föreställningar som 
är kopplade till aktörernas handlande skall också studeras. Det är 

148 The Nature of Managerial Work kan således ses som bas för utvidgad och fördjupad behandling av 
delaspekter av ledares arbete (se Prentice-Halls bokserie "The Theory of Management Policy Series",; 
"The Nature of Managerial Work", 1973; "The Structuring of Organizations", 1979; "Power In and 
Around Organizations", 1983, "The Strategy Process", 1992 tillsammans med J. B. Quinn och slutligen 
"The Rise and Fall of Strategic Planning", 1994). 
149 Mintzberg (1973), a a, s 198. 
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emellertid viktigt att poängtera, att en sådan infallsvinkel både avser att 
fånga aktiviteter med klara ursprungliga intentioner, liksom aktiviteter 
där intentionerna i början är oklara, men där ett interaktionsmönster 
efter hand växer fram. 

Redan i inledningen av kapitlet betonades att jag inte har funnit någon 
teoretiskt hållbar förklaring till en speciell turordning mellan 
relationsrollerna, informationsrollerna och beslutsrollerna.150 Detta 
förstärks ytterligare, när ledararbetets interaktiva karaktär framhävs. 
Samtidigheten mellan grupperna av roller betonas således. Skiktningen 
mellan dessa grupper av roller är emellertid av intresse. Med den 
uppdatering som gjorts i föreliggande kapitel har dessa rollgruppers 
karaktär nyanserats. Relationsrollerna ges ett mer sammansatt innehåll, 
informationsrollerna ges ett mer kunskapsomvandlande innehåll och 
beslutsrollerna sätts in i ett dynamiskt och interaktivt sammanhang -
politiska inslag i ledararbetet framträder. Detta implicerar emellertid 
även, att förnyade beskrivningar av ledares arbete erfordras, som bättre 
beaktar de inslag som senare studier fäster uppmärksamheten på. Varken 
den klassiska funktionsbeskrivningen eller den i detta kapitel presenterade 
rolluppsättningen utgör tillräckliga beskrivningar av ledares interaktivt 
sammansatta arbete. 

Denna argumentationslinje förstärks ytterligare av det faktum, att jag 
avser att studera ledare i ett specifikt sammanhang. Näringslivsledares 
arbete i nätverk sätts i fokus. Det räcker inte att studera aktörer i formellt 
tillsatta positioner i en hierarki. Studien syftar till att undersöka och 
blottlägga kvaliteter utöver denna fasad. Nätverket och därmed inbe
gripen interaktion mellan aktörer fungerar ur denna synvinkel som det 
sammanbindande kittet snarare än de formella positionerna. Denna 
infallsvinkel framhäver, att ledares handlingsutrymme151 är interaktivt 
sammansatt. Aktörerna både formar och formas av sin omgivning. 

Studieområdet - en tredje bestämning 

Ovanstående genomgång av empiriskt grundad forskning om ledares 
arbete pekar på vikten av kompletterande ansatser inför den empiriska 
behandlingen. Vikten av att studera det interaktiva inslaget i ledares 
arbete betonas. Ett mer fullödigt frågebatteri behövs för att kunna beakta 
något av den kritik, som tidigare studier utsatts för. Inte bara vad 
(aktivitetsorientering) näringslivsledare gör skall studeras utan även hur 
aktiviteterna genomförs skall ägnas intresse. Studiens förståelseinriktning 
erfordrar ytterligare undersökning av varför (aktörsorientering) 

150 Mintzberg reflekterar själv över denna brist på s 100-101 i Carlson, S. (1991). Executive Behaviour. 
Reprinted with contributions by Henry Mintzberg and Rosemary Stewart. Uppsala: Acta Universitatis 
Upsalaiensis. 
151 Se reflektioner kring begreppet handlingsutrymme i Sjöstrand (1985), a a, s 56 ff. 
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näringslivsledarna genomför vissa aktiviteter och bygger upp vissa 
relationer. Detta leder oss också in på vikten av att studera med vem 
(nätverksorientering) näringslivsledarna interagerar och hur detta 
återverkar på dem själva. 

För att kunna beakta dessa frågor sammantaget erfordras studier över en 
längre tidsperiod. När dessutom studiens gränsöverskridande karaktär 
betonas menas a tt intressefokus kommer att riktas mot ledares arbete för 
företag och organisationer, snarare än mot ledares arbete i företag och 
organisationer. Jag avser att närmare utforska näringslivsledares 
arbete i nätverk. Sammantaget formar denna bestämning utgångspunkter 
för behandling av de forskningsstrategiska vägvalen i nästa kapitel. 



4 
FORSKNINGSMETOD 

INTRODUKTION 

Syftet med detta kapitel är att diskutera metodologiska överväganden. I 
kapitlets första del är avsikten att närmare penetrera en kunskapsteoretisk 
precisering av studiens inriktning. I kapitlets andra del kommer studiens 
empiriska fokus att redovisas, liksom tillvägagångssätt vad avser urval, da
tainsamling, dataanalys och datapresentation. 

KUNSKAPSTEORETISKA VÄGVAL 

I teorikapitlen (kapitel två och tre) framträder behovet av att utveckla vår 
förståelse om ledares arbete. Genom betoning av ordet förståelse i kun
skapssträvandena görs ett vägval mellan studier inriktade på att förklara 
och förutse å den ena sidan, och studier inriktade på att förstå å den andra 
sidan.1 Inriktningen på förståelse förutsätter reflektioner kring kunskaps
teoretiska ställningstaganden. Utan att för den skull fördjupa oss i övergri
pande filosofiska antaganden, är det väsentligt att reflektera över vilka ut
gångspunkter olika metodsynsätt grundar sig på. Att se verkligheten som en 
social konstruktion2 kan ur filosofisk bemärkelse sägas härröra från feno
menologi och hermeneutik3. Enligt von Wright4 förbinds förståelse med 
intentionalitet i ett sådant betraktelsesätt. Forskaren försöker förstå avsikter 
och syften hos den som handlar - att tolka de kvaliteter som ger innebörd 
åt upplevelser. 

Förståelseinriktningen implicerar vikten av att inte på förhand vara för låst 
av teoretiska perspektiv. Förmågan till aspektseende5 är väsentlig för att 

1 Dessa begrepp ses som vattendelare mellan positivistiska och icke-positivistiska utgångspunkter i 
Lindholm, S. (1979). Vetenskap, verklighet och paradigm. Stockholm: Almqvist & Wiksell. Se s 74. Jfr 
också diskussionen, s 258 i H elenius, R. (1990). Förstå och bättre veta. Stockholm: Carlssons. 
2 Jfr t ex Berger, P. L. & Luckmann, T. (1966). The Social Construction of Reality. New York: Free 
Press. 
3 Jfr Schutz, A. (1970). On Phenomenology and Social Relations. Chicago: University of Chicago 
Press. 
4 von Wright, G. H. (1971). Explanation and understanding. London: Routledge. 
5 Jfr Asplund, J. (1970). Om undran inför samhället. Lund: Grahns. 
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upptäcka skilda kvaliteter hos det studerade fenomenet. Detta leder studien 
in på den begreppsligt-induktiva kunskapsvägen. Ett vägval som under
byggs av att tidigare studier ej förmedlar tillräcklig förståelse om det stu
derade fenomenet. Inslagen hos den studerade företeelsen skall tillåtas tala 
utan för stor inverkan av förföreställningar. De empiriska observationerna 
skall generera begrepp, som beskriver kvaliteter hos den studerade före
teelsen. 

Inom metodlitteraturen pekas emellertid på svårigheter med att renodlat 
följa ett tillvägagångssätt under ett långvarigt forskningsarbete.6 I stället 
för att polarisera debatten om olika metodperspektiv mot varandra finns 
anledning att även beakta metodsynsättens kompletterande egenskaper.7 

Även om forskaren förespråkar ett begreppsligt-induktivt angreppssätt, så 
kan således tidigare teorier berika och utveckla förmågan till aspektseende i 
strävandena efter att blottlägga kvaliteter hos det studerade fenomenet.8 

Med detta betraktelsesätt kan forskningen ses som en inlärningsprocess. 
Men det räcker inte med det, utan i och med att förståelsen om det stude
rade fenomenet sätts i första rummet kan man också säga att det handlar om 
forskning om inlärning och meningsskapande hos aktörer i sociala sam
manhang; ett socialt sammanhang som i sin tur skall tolkas såväl av aktö
rerna själva som av forskaren. Denna studie utgör således inte bara en stu
die av ledares arbete utan även en studie av ledarnas föreställningar om sitt 
arbete. De tre relaterade sammanhangen kan illustreras på följande sätt. 

Aktörernas 
tolkningsmönster 

Aktörernas akti vitets-
och relationsmönster 

Forskarens 
tolkningsmönster 

Figur 4:1 Relaterade delprocesser i forskningsarbetet 

Aktivitets- och relationsmönstret kan ses som den situation eller den verk
lighet, som aktörerna skall hantera och agera i. I exempelvis intervjusitua
tionen tolkar aktören och förmedlar sin syn på sina engagemang. Detta 

6 Jfr kapitel fyra i Jo hansson Lindfors, M-B. (1993). Att utveckla kunskap. Om metodologiska och andra 
vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. Lund: Studentlitteratur. 
7 Se s 40 ff i Ödman, P-J. (1979). Tolkning, förståelse, vetande - hermeneutik i teori och praktik. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell och s 10-11 i Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994). Tolkning och 
reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur och s 22-23 i S ilverman, D. 
(1993). Interpreting Qualitative Data. Methods for Analysing Talk, Text and Interaction. London: Sage. 
8 Jfr Eneroth, B. (1984). Hur mäter man "vackert"? Grundbok i kvalitativ metod. Göteborg: Natur & 
Kultur. 
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tolkningsmönster är en funktion av aktörens erfarenheter och referensram. 
Denna bild skall i s in tur tolkas av mig som uttolkare utifrån mina erfaren
heter och min referensram. För att kunna analysera utsagorna och förstå 
det språk aktörerna använder sig av, så måste jag också sätta mig in i de 
kulturella sammanhang och de traditioner, som aktörerna verkar under; en 
verklighetsbeskrivning som i sin tur skall transformeras och göras tillgäng
lig för läsaren. Ambitionen med studien är att sätta in enskilda uttalanden i 
en vidare kontext och utveckla förståelse för vad som förmedlas i aktörer
nas interaktion och förståelse kring de aktiviteter som utförs. Ett aktörssyn
sätt kan sägas utgöra metodologisk grund.9 Med denna utgångspunkt är det 
viktigt att framhäva betydelsen av en processyn, där den ömsesidiga dialo
gen mellan studerad verklighet samt aktörernas och forskarens referensram 
ses som väsentlig. Med andra ord är utvecklingen av aktörernas tolkningar 
om sin verksamhet central, liksom medvetandegörandet om forskarens sätt 
att lära om problemområdet.10 Den sociala verklighetens mångfald och 
dialektiska karaktär skildras.11 

I anslutning till detta är det befogat att tillfoga en not om synen på 
inlärning och kunskapsutveckling och framför allt då distinktionen mellan 
lärandet i aktörernas kultur och lärandet i forskningssammanhang. Som 
framgått av teorigenomgången har klassisk skolbildning inom 
ledningsområdet bidragit till att ge lärandet om ledares arbete rationella 
övertoner. Normativa modeller tämligen frigjorda från den verklighet de 
berör har lotsats in i företag. I de mindre och medelstora företagen har 
emellertid inte dessa föreställningar varit lika utbredda. 
Företagsledningarnas ringa formella utbildningsnivå har bidragit till detta. 
Småföretagandets "learning by doing" har emellertid i tidigare forskning 
främst sett som ett problem, där avsaknaden av planering utgjort en 
konsekvens. Forskningsrön inom organisationsteorin under benämningen 
"action learning" gör emellertid gällande att denna typ av inlärning har 
förtjänster i ledningssammanhang. Inte minst betonas förtjänsterna på det 
kreativa planet.12 Den förändrade synen i aktörernas miljö kan också sägas 
motsvaras av liknande tendenser inom forskningen. Förståelseinriktade 
metoder där helhetssyn görs till en dygd vinner terräng. Ambitionen att 
fånga komplexiteten i sociala skeenden leder samtidigt till, att det rationellt 
präglade deduktiva forskningsidealet måste lämna plats för induktiva 
ansatser, där data och teorifragment successivt vävs samman. Även om det 
förståelseinriktade forskningsidealet verkar i kulturöverbryggande 
riktning, så finns ändå skillnader mellan aktörers och forskares kultur som 

9 Se t e x Silverman. D. (1970). The Theory of Organizations. London: Heinemann och Arbnor, I. & 
Bjerke, B. (1977). Företagsekonomisk metodlära. Lund: Studentlitteratur. 
10 Jfr appendix i Normann, R. (1975). Skapande företagsledning. Lund: Aldus. 
11 Se s 124 ff i Ar bnor & Bjerke (1977), a a. 
12 Jfr Revans, R. W. (1981). ABC om Action Learning. Lund: Studentlitteratur och Morgan, G. & 
Ramirez, R. (1984). Action Learning: A Holographic Methaphor for Guiding Social Change. Human 
Relations. 37(1), 1-28. 
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blockerar. Grundläggande skillnader i sättet att leva, lära och arbeta 
består.13 

För att undvika blockerande förföreställningar14 i denna studie så har 
öppenhetens princip15 visat sig fruktbar att hålla sig till. Det handlar om att 
anta en odogmatisk hållning som uttolkare. Att gå så långt som Glaser & 
Strauss16 gör i följande uttalande är jag dock inte beredd till. "An effective 
strategy is at first, literally ignore the literature of theory and fact on the 
area under study, in order to assure that the emergence of categories will 
not be contaminated by concepts more suited to different areas" (s 37).17 

För det första tror jag det är svårt att frigöra sig helt från förföreställ
ningar. För det andra tror jag att en hel del av förförståelsen berikar, 
genom t ex utveckling av aspektseendet, i stället för att verka blockerande. 
Med dessa reservationer har jag dock funnit det meningsfullt att inta en 
öppen hållning gentemot studieobjekten. Detta görs med syfte att utveckla 
förståelsen om ett visst handlande i sitt naturliga sammanhang.18 I denna 
öppenhetsprincip väger jag in att forskaren inte nödvändigtvis kan presen
tera en tolkning som är överlägsen aktörens egen. Forskarens perspektiv 
kan emellertid hjälpa aktören att bättre förstå och utveckla sin föreställ
ningsram. Samtidigt som forskarens förmedling av sitt perspektiv i dialog 
med andra aktörer kan hjälpa andra att förstå den situation man verkar i. 
Devisen att praktikern genom sitt primära intresse att åstadkomma effek
tivitet kan ifrågasätta nyttan av sanning, reflektion och undersökning, samt 
att vetenskapsmannen genom sitt primära sanningsintresse kan negligera 
den praktiska nyttan är talande.19 

Studierna tar således sin utgångspunkt i aktörernas verklighet och betonar 
såväl aktörernas egen erfarenhetsuppbyggnad och meningsskapande som 
forskarens lärprocess om denna empiriska verklighet. Lärandet inbegriper 
tolkning av berört fenomen. Det handlar om att ge fenomen innebörd 
genom att belysa underliggande sammanhang och mening.20 Även om 
öppenhet och lyhördhet är väsentliga förutsättningar i närmandet till empi
rin, så är avgränsningar nödvändiga. Eneroth21 talar om en varsebliv-
ningsmetod. De teoretiska perspektiven hjälper oss härvidlag. Som tidigare 
poängterats får emellertid inte de teoretiska infallsvinklarna verka för 
"låsande" i en kvalitativt orienterad studie. Ett sätt att beakta detta är att 

13 Jfr t ex Johannisson, B. (1983). Kan forskare alls begripa företagande? Tvärsnitt. 2, 36-41. 
'4 Jfr s 51 ff i G ummesson, E. (1991). Qualitative Methods in Management Research. Newbury Park, 
California: SAGE. 
15 Se s 186 i Öd man (1979), a a. 
16 Glaser, B. G. & Strauss, A. L. (1967). The Discovery of Grounded Theory. Chicago: Aldine. 
17 Ibid, s 37. 
18 Jfr s 189 ff i L incoln Y. S. & Guba, E. S. (1985). Naturalistic Inquiry. Beverly Hills, California: 
SAGE. 

Jfr Argyris, C. (1993). Knowledge for Action. A Guide to Overcoming Barriers to Organizational 
Change. San Francisco: Jossey-Bass. 
20 Jfr Lindholm (1979), a a. 
21 Se s 53 ff i En eroth (1984), a a. 
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använda sig av övergripande och grundläggande teman som tidigare studier 
av likartade fenomen betonat som väsentliga. Detta utan att för den skull 
låsa sig vid dessa enskilda studiers utgångspunkter och resultat. 

Grundläggande frågeteman 

I teorigenomgången i kapitel två och tre utkristalliseras några sådana 
grundläggande teman. Dessa teman inplaceras i detta kapitel i en kunskaps
teoretisk ram, där förståelseparadigmet22 framhävs. Denna utgångspunkt 
konkretiseras här nedan i en utvecklad syn på de forskningsfrågor som 
formulerades i avslutningen av föregående kapitel. Jag använder således 
teman som är så grundläggande och gränslösa i sin tillämpning som 
möjligt, men som samtidigt genom tidigare studier visat sig vara viktiga 
inslag i ledares arbete. 

Inriktningen på aktiviteter och därmed inbegripen fokusering på studier av 
handlandet i sig självt lyfts fram. Mångsidig deskription av studerat feno
men ges ett egenvärde.23 Vilka konkreta aktiviteter genomför ledare, och 
hur genomförs aktiviteterna över tiden? Observationsstudier av chefers 
dagliga aktiviteter har dominerat tidigare försök att identifiera chefers 
aktivitetsmönster.24 I kapitel tre påtalades25 brister med detta angreppssätt 
och argument för longitudinella studier framhävdes. Longitudinella studier 
erfordras för att fånga aktiviteternas processkaraktär och för att utveckla 
förståelse om händelsers handhavande över tiden.26 En helhetssyn på en 
högre abstraktionsnivå jämfört med tidigare studier eftersträvas utan att för 
den skull utesluta sambandet med de dagliga aktiviteterna. Enligt mitt 
förmenande fordrar detta också tydligare kontextbestämning - mer speci
fikt uttryckt är avsikten att studera ledares arbete i ett näringslivssamman
hang. 

Aktörsorientering framhålls som nästa centrala frågetema. Vilken är aktö
rernas historia och vilka föreställningar driver aktörerna? Aktörernas 
tolkningar och hur dessa formar intersubjektiva meningar blir centralt. 
Varför genomförs aktiviteterna? Ett tredje tema som förstärker denna bild 
är nätverksorienteringen. Sammansatta relationer utan organisatoriska in
ramningar ägnas uppmärksamhet. Med vem interagerar aktörerna och hur 
återverkar det på aktörerna själva? Det gränsöverskridande27 inslaget i 
ledares arbete studeras i syfte att fånga ledararbetets interaktiva och 
sammansatta karaktär. 

22 Se s 285 ff i Helenius (1990), a a. 
23 Se s 306 i Helenius (1990), a a. 
24 Jfr s 46 i Tyrstrup, M. (1993). Företagsledares arbete. Stockholm: EFI. 
25 Se s 55 ff i kapitel tre. 
26 Jfr Kjellén, B. & Söderman, S. (1980). Praktikfallsmetodik. Stockholm: Liber. 
27 Se s 306 i Helenius (1990), a a. 
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Dessa grundläggande frågeteman hålls i minnet när aktörerna i intervju
situationen uppmanas beskriva händelseförloppen. Aktörerna får berätta 
om sin bakgrund och vägen till uppdragen i engagemangsbolagen. Sedan 
riktas intresset mot hur dessa uppdrag sedan genomförs i respektive 
engagemangsbolag. En dialog kring beskrivningen av händelseförloppen tar 
form, där jag genom kompletterande frågor försöker ringa in de aspekter 
som studiens frågeteman fäster uppmärksamheten på. Till frågorna vad och 
hur, med vem och varför tillförs således frågorna - när och var - i 
dialogen med aktörerna. Aktiviteternas tidsmässiga utsträckning och 
rumsliga placering ägnas uppmärksamhet. Dessa frågeteman inplaceras i sin 
tur i en mer preciserad empirisk kontext. 

STUDIER AV LEDARES ARBETE I NÄRINGSLIVET 

Till ovannämnda ställningstaganden skall föras en tydligare bestämning av 
studiens empiriska fokusering. Näringslivet står i centrum för studierna. Vi 
rör oss således i ett kommersiellt sammanhang. Gummesson28 menar att 
nyckelfaktorer i en kommersiell miljö sällan omnämns i litteratur om 
kvalitativ metod.29 Även om blockerande förföreställningar skall undvikas 
så är grundläggande förståelse om ekonomins funktionssätt och företags 
roll i detta sammanhang väsentliga som utgångspunkt. 

Forskarens bakgrund 

I k onsekvens med beskrivningen av olika delprocesser i forskningsarbetet 
(figur 4:1) är det också värt att beröra forskarens bakgrund och forskarens 
lärprocess med anknytning till forskningsområdet. Mina universitetsstudier 
föregicks av arbete i mindre företag under en fyraårsperiod. Denna 
bakgrund och referensram upplevdes som positiv, när jag påbörjade 
civilekonomutbildningen. Jag hade praktiska erfarenheter att koppla den 
mer teoretiska behandlingen till. Nyfikenheten för de ekonomiska fråge
ställningarna var inte heller stillad med hänsyn till, att jag genomgick 
teknisk utbildning i gymnasieskolan. Arbetet i näringslivet var av naturliga 
skäl mera av funktionsinriktad natur. I denna roll kom jag emellertid i 
kontakt med chefer i olika positioner och de problem, som dessa brottas 
med. 

Forskningsmässigt kom jag tidigt att intressera mig för övergripande 
ledningsfrågor. Den första empiriska kontakten av betydelse för denna 
studie togs i slutet av 1983.30 Mina erfarenheter från mindre företag 
kombinerat med forskningsmiljöns speciella intresse för mindre och 
medelstora företag påverkade vägvalet. Efter en tid inom universitetet 
kände jag emellertid behov av att åter igen praktiskt förankra mitt 

28 Gummesson (1991), a a. 
29 Ibid, s 4. 
30 Se kontaktdagbok i b ilaga. 
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kunnande. Ett intressant arbete inom en regional näringslivsorganisation 
aktualiserades vid mina kontakter med aktörer i näringslivet och hösten 
1987 tillträdde jag posten som ansvarig för denna organisations regionkon
tor. 

Detta bedömdes som en väg att nå ytterligare access till studieområdet, 
liksom ett sätt att leva närmare den studerade kulturen. Arbetet i sig 
innebar, att ytterligare kunskap om studieområdet inhämtades inte minst 
vad gäller samarbete över företags-, organisations- och regiongränser i 
större projekt. Arbetsuppgifterna var också av systematiserande natur i så 
måtto att sammanställningar och protokoll har förts vid överläggningar och 
styrelsesammanträden. Likaså har styrelseledamöternas tankar och 
synpunkter om näringslivsutveckling formulerats i skrift i olika program 
och remissyttranden. 

Även om samarbetet inom ramen för en näringslivsorganisation är 
gränsöverskridande till sin natur, så kan den tendera att anta formella 
former. Därför arbetade jag också med att underhålla informella kontakt
vägar mellan företagsledarna. De av näringslivsorganisationen initierade 
företagsledargrupperna utgör ett sådant exempel. Här bereddes aktörerna 
att på egen hand ta upp mer "känsliga" företagsledningsfrågor i en mindre 
krets. Ett intressant växelspel mellan dessa informella grupper och det mer 
formella arbetet inom näringslivsorganisationen kunde också efter en tid 
konstateras. De av aktörerna självupplevda problemen och händelserna 
bildade i högre grad startpunkt för kommunikationen i de informella 
grupperna. I det formella styrelsearbetet blev dagordningen i högre grad 
omgivningsbestämd. 

Hösten 1990 återvänder jag till universitetsvärlden i syfte att slutföra 
forskningsarbetet till avhandlingsform. Jag gavs nu möjlighet att reflektera 
över huruvida tiden i näringslivet påverkat min kunskap om forsk
ningsområdet. Eneroth31 betonar vikten av att utsätta sig för olika typer av 
sinnesdata (dvs observationer och registreringar som förmedlas via 
sinnena) och förståelsedata (dvs förståelse av de olika innebörder som 
företeelsen ger uttryck för). Positionsförändringen innebar att nya 
innebörder upptäcktes om det studerade fenomenet. Möjligheterna att se 
bakom offentlighetens kuliss utökades. Gummesson32 betonar vikten av 
access i förståelseorienterade studier. Det tar ofta lång tid att skapa en 
någorlunda öppen relation till studieobjekten. Detta understryks också i 
denna studie. Men genom återkommande kontakter nedbringas detta 
problem. Återkommande kontakter med samma aktörer i olika 
sammanhang är således av stor betydelse i syfte att utöka förståelsen. En 

31 Se s 52 i E neroth (1984), a a. 
32 Se kapitel två i G ummesson (1991), a a. 



66 

iterativ process tar form, där omtolkningar görs tills forskaren når 
mättnadsnivån.33 

Urval av studerade aktörer 

Det empiriska arbetet inriktas mot ledares arbete i näringslivet. Den 
empiriska inriktningen påverkas här av de praktiska utgångspunkterna. I 
kapitel ett betonades det speciella intresset för mindre och medelstora 
företags utvecklingsprocesser och nyckelaktörers roller i detta samman
hang. Jag söker efter aktörer, som uppnått legitimitet och som fungerar 
som förbindelselänkar vad avser erfarenhetsförmedling i detta 
sammanhang. Som en del av studiens resultat ges dessa aktörer 
benämningen näringslivsledare och ambitionen med studierna är att ge 
denna benämning, en fyllig kvalitativ innebörd genom ökad teoretisk 
förståelse. Syftet är att utveckla kunskap genom ökad förståelse om dessa 
aktörers arbetssituation. Innan vi startar det empiriska arbetet måste 
emellertid ett urval göras på basis av begränsad kunskap om tänkbara 
aktörer. En förstahandsdefinition av vilka aktörer som avses måste göras. 
Mot denna bakgrund inriktades intresset mot aktörer som uppnått ett visst 
aktivitets- och relationsmönster och som initierade näringslivsbedömare 
hade stora förväntningar på. Aktivitets- och relationsmönstret skulle avse 
engagemang i flera företag och framför allt avse övergripande 
ledningsfrågor (formaliserat genom bl a styrelseuppdrag). Engagemangen 
skulle i sin tur framför allt avse ledning av mindre och medelstora 
engagemangsföretag. Denna inriktning förstärktes av att teorigenomgången 
gav stöd för ytterligare forskning med denna inriktning (tidigare studier 
har framför allt ägnat större företag uppmärksamhet). 

Givet denna inramning kan det fortsatta urvalet sägas bestå av ett kedjeur
val. Stegvis väljs olika ledare på basis av likhets- och olikhetskriterier.34 

Den stegvisa urvalsprincipen motiveras utifrån, att närmare kunskap om 
den föregående aktörens aktivitets- och relationsmönster i urvalskedjan 
bibringar möjlighet till bättre precision i urvalet av nästa aktör med 
beaktande av olikhetskriterier. Olikhetskriterier i så stor utsträckning som 
möjligt eftersträvas för att kunna spegla en så rikhaltig uppsättning 
kvaliteter av företeelsen som möjligt.35 Av de fyra utvalda aktörerna har 
två önskat att deras namn inte skall framgå i fallbeskrivningarna. I syfte att 
göra framställningen mer enhetlig så har denna princip tillämpats i alla fall. 
Att fingerade namn kommer att användas i fallbeskrivningarna har även 
meddelats dem som ej uttryckligen haft önskemål om detta. Jag har 
intrycket av att öppenheten ökade efter denna deklaration. 

33 Se s 61 ff i Glaser & Strauss (1967), a a. 
34 Se s 56 ff i Glaser & Strauss (1967), a a. 
35 Se s 67 ff i Eneroth (1984), a a. 
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Vid ett processuellt urval kan ytterligare val av fall sägas vara teoretiskt 
relevant om det kan tänkas bidra till den fortsatta teoriutvecklingen. 
Studierna av Näringslivsledare l:s verksamhet bildar på detta sätt ett viktigt 
riktmärke för urvalet av nästa aktör. Kontrastverkan inom ramen för 
urvalsramen eftersträvas. Ett län (Alfa län - ett skogslän) utgör 
verksamhetsbas för två av aktörerna vid urvalstillfället. Accessmöjligheter 
påverkade urvalet härvidlag. Dessa aktörers bostadsorter är belägna inom 
Alfa län, men med olika hemort. En första kontakt med Näringslivsledare 
1 och hans nätverk etableras 1983. Näringslivsledare 1 har arbetat i 
ledande ställning med uppbyggnaden av ett av Alfa läns större 
industriföretag. Hans far är grundare till företaget och Näringslivsledare 1 
är rotad och bosatt på företagets verksamhetsort. Sedan han lämnar VD-
posten i familjeföretaget anlitas han av ett större börsnoterat 
utvecklingsbolag för arbete i deras ledningsgrupp i landets huvudstad, 
liksom för styrelsearbete i ett antal dotterbolag. När jag först kommer i 
kontakt med honom är han i full färd med att överföra erfarenheterna från 
detta utvecklingsbolag till ett nybildat regionalt utvecklingsbolag på 
hemorten. 

Kontakten med Näringslivsledare 2 och hans nätverk tas första gången 
1984. Han är yngre än Näringslivsledare 1. Näringslivsledare 2:s 
bostadsort är i södra länsdelen, medan Näringslivsledare l:s hemort är i 
norra länsdelen. Näringslivsledare 2 har inte sina rötter i Alfa län, utan är 
inflyttad. Han är emellertid vid denna tidpunkt, liksom Näringslivsledare 1, 
med i uppbyggnaden av ett regionalt utvecklingsbolag i Alfa län i egenskap 
av styrelseledamot. Sedermera lämnar han emellertid arbetet i detta bolag 
för att medverka i uppbyggnaden av ett annat bolag med likartad inriktning 
inom regionen, men med huvudkontoret beläget på annan ort. Han kan 
sägas få en utmanarfunktion i förhållande till Näringslivsledare 1. 

I både Näringslivsledare l:s och Näringslivsledare 2:s fall bildar ägandet en 
väsentlig grund för den tidiga erfarenhetsförmedlingen i relationerna till 
engagemangsbolagen. Efter det att man förvärvat företagen utövas sedan 
det huvudsakliga formella inflytandet via styrelsearbete i de enskilda 
bolagen. I syfte att komma åt erfarenhetsförmedling på styrelsenivå utan 
ägande som bas för att därigenom nå kontrastverkan gentemot mer 
ägarbaserade nätverk togs 1987 kontakt med ett s k "styrelseproffs" från en 
annan region. Hemorten är en kommun nära landets huvudstad. Närings
livsledare 3 har också en annan bakgrund. Han är civilekonom och har 
operativt arbetat med marknadsföringsfrågor. Näringslivsledare 1 och 
Näringslivsledare 2 har jämfört med Näringslivsledare 3 en mer teknisk 
bakgrund. 

I Näringslivsledare 3:s nätverk utgör förvaltandet av ett kunskapsmässigt 
arv avseende tankar om företagsutvecklingsfrågor ett väsentligt inslag. 
Personen som lade grunden för dessa tankegångar utgör en väsentlig refe-
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rensperson för aktörerna i detta nätverk. I Näringslivsledare l:s nätverk 
kan vi notera samma fenomen. En person tenderar att utgöra en viktig 
referenspunkt. I Näringslivsledare l:s nätverk utgör emellertid ägandet en 
sammanhållande inramning. I Näringslivsledare 3:s nätverk är det snarare 
främst den kunskapsmässiga bindningen som förenar några centrala 
aktörer. 

1987 lämnar jag som tidigare nämnts temporärt akademin för arbete i en 
regional näringslivsorganisation. Där ingår arbete med före
tagsutvecklingsfrågor. I denna roll tar jag åter kontakt med Närings
livsledare 3 för att engagera honom och andra aktörer till en kurs om 
styrelsearbete. Inför denna kurs genomförs också en enkätundersökning 
till organisationens medlemsföretag i syfte att utröna vilka problem 
företagens VD:ar upplever med styrelsearbetet. Detta kombineras med en 
aktivering av den "styrelseledamotsbank" som organisationen tillhanda
håller sina medlemsföretag och en strävan att knyta resurspersoner till 
styrelserna även från andra regioner. 

Denna väg att förnya bemanningen i styrelserna för att därigenom stärka 
erfarenhetsförmedlingen visar sig inte vara problemfri. Att förnya ett 
företag via styrelsen utan ägandemässigt engagemang är en känslig 
process. Det finns många barriärer som skall övervinnas innan en 
fungerande relation kan sägas existera. Här gäller det inte minst att hitta 
rätt anslag i erfarenhetsförmedlingen så att mottagaren upplever, att 
budskapet talar till honom/henne i den specifika situationen. Aktörerna i 
berörda företag, främst små företag, får inte uppleva ett för stort 
kunskapsmässigt spann till det budskap, som förmedlas av de mer 
etablerade aktörerna. 

Mot denna bakgrund inleds under 1989 studierna av Näringslivsledare 4:s 
verksamhet. Näringslivsledare 4 är verksam på den regionala arenan, men 
bosatt utanför länet. Under studiens gång flyttar han emellertid och bosätter 
sig i länet. Han kan sägas ha "låg offentlig profil" i etablerade kretsar i det 
regionala näringslivet, men han har byggt upp intensiva relationer med ett 
antal aktörer i mindre och medelstora företag. Han är i samma ålder som 
Näringslivsledare 2, men förespråkar andra tillvägagångssätt i sitt arbete 
med företagsutveckling. Anpassningen av budskapet till de små företagen 
tenderar att utgöra en viktig ledstjärna för denna aktör. Näringslivsledare 
4 betraktas som en av regionens "företagsstädare". I likhet med 
Näringslivsledare 2 får han på så sätt en utmanarroll i förhållande till vissa 
etablerade näringslivskretsar i regionen. Med denna person i centrum 
studeras hans nätverk och engagemang. Aktörerna i hans nätverk agerar 
och förmedlar erfarenheter främst via konsultuppdrag, medverkan i 
styrgrupper och styrelseuppdrag. Från och med 1987 tar man emellertid 
också på sig ägandemässiga engagemang. Därmed blir de också mer synliga 
och mer "offentligt profilerade" på den regionala arenan. 
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Dessa inslag av likhets- och olikhetskriterier har kombinerats med 
möjligheterna till access. Mot bakgrund av dessa förutsättningar är min 
ambition att fylla begreppet näringslivsledare med kvalitativt innehåll och 
utveckla förståelse för den kontext som aktörerna verkar i. Ett dynamiskt 
och interaktivt betraktelsesätt förordas. Detta innebär att jag avser att 
spegla olika aktörers vägar till och underhåll av en övergripande ledarroll i 
näringslivet. Utövandet av denna roll är avhängig såväl inre som yttre 
omständigheter. Detta undersöks genom ett närmare studium av hur 
ledarnas handlingsutrymme växer fram och upprätthålls via aktörernas 
aktivitets- och relationsmönster över en längre tidsperiod. Avslutningsvis 
behandlas också aspekter som kan minska aktörernas handlingsutrymme. 
Med andra ord studeras huruvida förväntningarna på dessa aktörer infrias 
genom interaktionen i ett visst näringslivssammanhang. Inom ramen för 
den gjorda avgränsningen eftersträvas att i möjligaste mån kunna spegla 
variationsrikedomen i framträdelseformerna. 

Urval av studerade situationer 

Datainsamlingen har inneburit, att en mängd skilda data om fenomenet har 
insamlats. Såväl variationsrikedom vad avser datainsamlingsmetoder som 
vad avser forskarroller innefattas. I denna variationsrikedom handlar det 
om att välja en datasammanfattningsmetod, som ligger i linje med de 
teoretiska perspektiven och som i sin tur speglar de olika kvaliteter som jag 
vill förmedla om det studerade fenomenet till läsaren.36 I det 
sammanhanget ställs man också inför frågan om bredd respektive djup i de 
olika studierna. Ambitionerna med studierna av de två första aktörerna och 
deras engagemang var att spegla helheten i deras näringslivsengagemang 
för de mindre och medelstora företagen. I Näringslivsledare l:s fall 
tenderar denna ambition att göra datamängden omfångsrik. Emellertid 
utkristalliseras två skilda nätverk med olika bevekelsegrunder som bas för 
Näringslivsledare l:s engagemang. I ett senare skede gavs dessa ett namn 
som skulle svara upp till deras karaktäristiska särdrag. Benämningarna av 
de olika nätverken utgör således en del av studiens resultat i syfte att peka 
på särdrag i respektive aktörs kontext. Dessa benämningar introduceras 
emellertid redan här av pedagogiska skäl. Studierna av Näringslivsledare 1 
i det nationella respektive regionala nätverket blir ett faktum (kapitel fem 
respektive kapitel sex). På samma sätt redovisas Näringslivsledare 2:s 
utveckling och engagemang i det som benämns det intermediära nätverket 
(kapitel sju). 

Även om uppgifter om helheten i Näringslivsledare 3 och 4:s engagemang 
också insamlats, så valde jag emellertid att i dessa fall närmare studera och 
redovisa aktiviteterna i ett specifikt företag. Detta görs för att nå djupare 
förståelse om vilka uttryck aktörernas engagemang i ett enskilt företags 

36 Se s 141 ff i En eroth (1984), a a. 
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utvecklingsprocess kan ta sig. Dessa företag utgör referensfall, som aktö
rerna använder sig flitigt av i sin erfarenhetsförmedling. Min bedömning 
är att dessa fall också fångar själva essensen i respektive nätverks förhåll
ningssätt till ledarskapet och vad som därmed konstituerar centrala inslag i 
deras roll som näringslivsledare. Näringslivsledare 3:s engagemang i det 
oberoende nätverket (kapitel åtta) och Näringslivsledare 4:s engagemang i 
det framväxande nätverket speglas (kapitel nio). 

Sammantaget ger detta vid handen att fyra näringslivsledares utveckling, 
aktiviteter och relationer i fem nätverk studeras. 17 företag inkluderas (se 
figur 4:2), varav aktiviteterna mer ingående beskrivs i 12 företag. Vad 
gäller engagemangen i olika företags verksamheter görs i sin tur en upp
delning i det som benämns engagemang i paraplyverksamheter respektive 
engagemang i enskilda företag. Paraplyverksamheterna kan endera utgöra 
en ägandemässig överbyggnad till de olika engagemangen i enskilda fall 
eller utgöra fristående enheter. I det senare fallet avses framför allt 
verksamheter, som aktörerna använder sig av i kompetensutvecklingssyfte. 
I figur 4:2 redovisas de olika anonymiserade men kontextanpassade 
benämningarna vad avser studiens empiriska fokus. 

Studerade 
aktörer 

NARINGS-
LIVSLEDARE 1 

NARINGS-
LIVSLEDARE 2 

Studerade Det nationella Det regionala Det intermediära 
nätverk nätverket nätverket nätverket 

NARINGS-
LIVSLEDARE 3 

Det oberoende 
nätverket 

NARINGS-
LIVSLEDARE 4 

Det framväxande 
nätverket 

Studier av 
aktörernas Industri-
engagemang utveckling AB 
i paraply
verksamheter 

Prinova AB 
Företags

gruppen AB 
Styrelse

kompetens AB 
Relation AB 

Företagslnvest AB 

Empirisk Polymerteknik AB 
fokusering Plastprodukter AB 
på engage- Glas AB 
mängs- Fritidsprodukter AB 
bolag Komponenter AB 

Materialhantering AB 
Skärverktyg AB 
Betongstationer AB 
Hanteringsutrust
ningar AB 

Bryggeri
företaget A B 

Mobila 
Produkter AB 

Figur 4:2 Studiens empiriska fokus 

Om vi närmare betraktar den empiriska inriktningen vad gäller ledning av 
enskilda engagemangsbolag, så kan sägas, att verksamheterna framför allt 
består av mindre och medelstora industriföretag. Storleksmässigt spänner 
vi över verksamheter med omsättningsnivåer motsvarande 6 Mkr till 300 
Mkr i inledningen av observationsperioden, till omsättningsnivåer 
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motsvarande från 8 Mkr till närmare 1400 Mkr i slutet av 
observationsperioden. 

Datainsamling 

De inledande kontakterna med Näringslivsledare 1 togs 1983, med 
Näringslivsledare 2 1984, med Näringslivsledare 3 1987 och med 
Näringslivsledare 4 1 9 89.37 Datainsamlingen avslutades i huvudsak under 
1991, men vissa faktauppgifter har insamlats även därefter genom 
kontakter med aktörerna. Speciellt gäller detta Näringslivsledare 4. 
Framför allt behandlas aktörernas engagemang under 80-talet och 90-talets 
inledning (se redovisning av omsättnings- och resultatutveckling i 
respektive fallbeskrivning för närmare specifikation av särdrag i de skilda 
fallen). 

Förståelseinriktningen kräver inlevelse. Det gäller att försöka finna inne
börder, som kommer till uttryck i aktörernas beteenden och uttalanden. 
Dessa tolkningar är därutöver beroende av mig själv som uttolkare (se 
figur 4:1). Eneroth38 talar i detta sammanhang om introspektion, vilket 
innebär att forskaren försöker förstå vilka känslor, tankar, värderingar, 
föreställningar som väcks hos forskaren själv med avseende på den 
studerade företeelsen. I detta sammanhang kan sägas att jag har haft stor 
nytta av att dra paralleller mellan min egen lärarroll39 och aktörernas 
ledarroll. I detta sammanhang är det emellertid väsentligt med empati. Det 
är de studerade aktörernas verklighet jag skall leva mig in i. Medverkan i 
dessa aktörers kultur har bidragit till utveckling av inlevelseförmågan. 

Introspektionen och empatin kan emellertid sägas vara egenskaper som har 
vuxit fram och använts allt mer under forskningens gång. I forskningens 
initialfas utgör en mer styrd dialog grund, för att sedan anta samtalets form 
och en mer kritisk diskussionsform i senare skeden. Observationer, 
intervjuer och samtal utgör således centrala datainsamlingsmetoder. 
Intervjun ser jag som mera styrd av mig som intervjuare, medan samtalet 
blir mera av en dialog och diskussion kring ett tema. I denna studie präglas 
de inledande intervjuerna mera av frågor och svar utifrån ett frågebatteri, 
medan de återkommande kontakterna mera får karaktären av 
samtal/diskussion utifrån studiens huvudteman. De återkommande 
kontakterna baserar sig på att ett förtroendefullt klimat40 etableras, där 
vikten av att båda är insatta i samtalstemat betonas. 

Innan den första kontakten med respektive aktör togs insamlades 
övergripande information om aktörerna och aktörernas engagemang genom 

37 Se kontaktdagbok i b ilaga. 
38 Se s 95 i Eneroth (1984), a a. 
39 Jag har undervisat sedan 1982 på universitetsnivå parallellt med forskningsarbetet. 
40 Se s 256 ff i L incoln & Guba (1985), a a. 
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tidningsartiklar, kontakter med näringslivsorganisationer och andra 
initierade näringslivsbedömare. I de tre första fallen har de inledande 
intervjuerna bandats och skrivits ut i sin helhet och återsänts till aktörerna 
(dock med vissa språkliga justeringar). I det fjärde fallet motsatte sig den 
intervjuade användande av bandspelare, varefter utförliga anteckningar 
fördes som sedan återsändes i sammanfattad form. Dessa inledande 
intervjuer användes i sin tur som underlag för återkommande intervjuer, 
samtal och diskussioner med aktörerna. Likaså bildar dessa intervjuer 
underlag för vidare studier av aktörernas aktiviteter och nätverk. Andra 
aktörer i näringslivsledarnas nätverk intervjuas och observeras. Uppgifter 
om aktiviteter i aktörernas engagemang följs upp genom dokumentstudier. 
Aktörerna observeras i olika miljöer: på bolagsstämmor, vid anföranden, i 
debatter, i styrelsesammanträden, i kurssammanhang, i möten med 
anställda/fackliga representanter och i ledningsgruppsmöten.41 

Ett spektrum av olika datainsamlingsmetoder utnyttjas således i syfte att 
kunna spegla så många olika kvaliteter av det studerade fenomenet som 
möjligt. Men även access och tillgänglighet påverkar handlingsutrymmet 
vad gäller urval av källor för datainsamlingen. Med start i de inledande 
intervjuerna med nyckelaktörerna "rullas" ett aktivitets- och relations
mönster fram. Detta leder i sin tur till nya intervjuer med andra aktörer i 
näringslivsledarnas nätverk. Ett s k snöbollsurval utnyttjas42, där utvald 
aktör får namnge andra personer som har betydelse för ledningsutöv
ningen. Intervjuerna kompletteras med andra datainsamlingsmetoder såsom 
observationer och dokumentstudier, som behandlar berörda teman. I 
urvalet av intervjupersoner i respektive näringslivsledares nätverk 
eftersträvas representation från olika kategorier. För det första intervjuas 
aktörer, som representerar förtätningar i nätverken - förtätningar som i 
denna studie benämns nätverkens kärnor. I dessa kan uppdragen sägas ha 
sitt ursprung. De är också sammansatta av aktörer med ett nära samarbete 
med varandra och framför allt med berörd näringslivsledare. För det andra 
intervjuas representanter med operativa uppgifter i berörda engage
mangsbolag/paraplyverksamheter. Här avses framför allt verkställande 
direktörer i engagemangsbolagen, men också andra aktörer som närings
livsledarna samarbetar intensivt med i aktiviteterna i engagemangsbolagen. 
För det tredje intervjuas aktörer, som har god kännedom om närings
livsledarnas verksamhet men som inte direkt är involverade i de 
engagemang som studien fokuserar. Dessa har bedömts som väsentliga 
intervjuobjekt inte minst ur förståelsesynpunkt. Vi kan benämna dessa 
externa bedömare. 

41 Se kontaktdagboken i b ilaga för redovisning av dokument och observationstillfällen. 
42 Se s 308 i SOU. (1990:44). Demokrati och makt i Sverige - maktutredningens huvudrapport. 
Stockholm: Allmänna Förlaget. Jfr också användningen av "backward mapping" i 
implementationsforskning inom statsvetenskap - se Elmore, R. F. (1979). Backward Mapping: 
Implementation Research and Policy Decisions. Political Science Quarterly. 94 (4), 601-616. 
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I tablån på nästa sida visas vilka kategorier av personer som intervjuats. 
Där framgår även hur många intervjuer som gjorts med var och en av de 
studerade näringslivsledarna. Dessutom anges kontakter/samtal som förts 
med familjemedlemmar och sekreterare samt de olika former av 
observationer som genomförts. Av tablån framgår emellertid inte åter
kommande samtal som förts dels med berörda näringslivsledare, dels med 
aktörer i näringslivsledarnas närmiljö. Dessa samtal betecknas som ett 
inslag i näringslivskulturen. De handlar om personbedömningar och 
diskussioner om aktörers insatser i näringslivet. Mina möjligheter att delta i 
sådana samtal ökade under min tid i näringslivsorganisationen och förstärk
tes genom inval i olika styrelser och sammanslutningar. I dessa samtal har 
vi endera spontant eller med viss styrning från min sida kommit in på här 
studerade näringslivsledare och deras engagemang. Vid samtalen med 
näringslivsledarna inbegrips således bedömningar av andra aktörers 
insatser. Övriga källor som bidragit med information utgörs av anställda i 
engagemangsbolag, f d anställda, konsulter, representanter för näringslivs
organisationer, bankrepresentanter och företagsledare i närmiljön. 
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Tabell 4:1 Sammanställning över datakällor 

NÄRINGSLIVS- NÄRINGSLIVS- NÄRINGSLIVS- NARINGSLIVS-
LEDARE1 LEDARE 2 LEDARE 3 LEDARE 4 

Intervjuer med; 
- näringslivsledare 1 
- med aktörer i nära samarbete 

med näringslivsledarna (nät
verkens kärnor) 

- med andra aktörer i operativa 
funktioner i engagemangsbolag/ < 
paraplyverksamheter 

- med aktörer som har kännedom 
om näringslivsledarnas verk
samhet (externa bedömare) 

Övriga kontakter 
- med familjemedlemmar 
- med sekreterare 

Observationer 
- bolagsstämmor med medverkan 

av näringslivsledare 
- anföranden av näringslivsledare 
- anföranden av aktörer i engage

mangsbolag/paraplyverksamheter 
- näringslivsdebatter 
- kurser/seminarier med medverkan 

av näringslivsledarna 
- kurser/seminarier där idéer som 

tillämpas av aktörerna i nä tverket 
presenteras 

- möten med fackliga representanter/ 
anställda 

- ledningsgruppsmöten 
- styrelsemöten i närin gslivsorga

nisation med medverkan av närings
livsledare 

- rundvandring och genomgång av 
engagemangsbolags verksamhet 

15 

2 

3 

2 

3 

3 

6 

3 

2 

2 

Avser antalet intervjuer med var och en av de fyra studerade näringslivsledarna 

Personliga intervjuer och genomförda observationer har som tidigare 
nämnts kompletterats med dokumentstudier. Detta i syfte att säkerställa den 
historiska framställningen och för att ge en mer allsidig bild av studerade 
händelseförlopp. Dokumentens roll som källkritiskt hjälpmedel är också 
central.43 

43 Se kontaktdagboken i bila ga för närmare specifikation av dokumenttyper. 
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Källkritik 

Den källkritiska aspekten avser kontroll av uppgifters tillförlitlighet.44 Här 
tillämpas dels principen, att flera intervjupersoner får redogöra för samma 
händelseförlopp, dels att dokument söks som bekräftar intervjupersonernas 
utsagor. Ett exempel på det senare utgörs av att intervjupersonernas redo
görelser om händelseförlopp i engagemangsbolagen följs upp genom 
studier av engagemangsbolagens årsredovisningar. Torstendahl45 talar om 
benägenheten att låta personliga intressen färga av sig på en framställning 
och ger detta benämningen tendens. Denna tendens kan färga omdömen om 
personer och händelser, vilket kan leda till medveten eller omedveten 
omformning i beskrivningen av händelseförloppen. I denna studie kan det 
sägas inbegripas i själva forskningssyftet att försöka upptäcka bakomlig
gande orsaker till aktörers utsagor och handlande. Det ligger i studiens 
intresse att avslöja inkonsistenser mellan utsagor, för att i nästa steg nå en 
djupare förståelse om händelseförloppen. De återkommande kontakterna 
med näringslivsledarna och därmed förknippade kontakter vid olika 
tidpunkter kan utgöra en hjälp på vägen att nå detta mål. En "het" fråga vid 
ena intervjutillfället kan ges en mer sansad och nyanserad belysning vid 
nästa intervjutillfälle. 

Ett ytterligare hjälpmedel i min strävan att nå djupare förståelse om 
händelseförloppen, liksom en möjlighet att höra flera aktörers syn på ett 
och samma händelseförlopp, uppdagades när sambanden mellan 
näringslivsledarna upptäcktes mera tydligt. Vid första kontakten med 
Näringslivsledare 1 respektive Näringslivsledare 2 var jag medveten om att 
dessa var styrelseledamöter i en och samma styrelse. Sedermera går de 
emellertid skilda vägar. Öppenheten gentemot mig i bedömningarna av 
varandra ökar efter denna händelse. Sambandet mellan Näringslivsledare 3 
och Näringslivsledare 1 framkom under första intervjun med 
Näringslivsledare 3. När han sätter frågornas karaktär i samband med sitt 
kontaktnät uttrycker han spontant "att när det gäller de här frågorna, ska 
du ta kontakt med Näringslivsledare 1, han har funderat mycket på de här 
frågorna". Så småningom kommer det fram att de båda har medverkat på 
en och samma kurs i styrelsearbete som lärare i flera omgångar. På en av 
kurserna har dessutom Näringslivsledare 2 varit kursdeltagare - Sverige är 
litet! Efter några återkommande intervjuer och samtal med 
Näringslivsledare 4 framkommer det, att han har haft kontakt med 
Näringslivsledare 2 och aktörer i det intermediära nätverket, samt att han 
även anlitats i engagemang med knytning till Näringslivsledare l:s 
verksamhet. Han har således kännedom om såväl Näringslivsledare l:s 
verksamhet som om Näringslivsledare 2:s verksamhet. En av aktörerna i 
nätverkets kärna kring Näringslivsledare 4 i det framväxande nätverket har 

44 Jfr s 89 ff i Torstendahl, R. (1966). Introduktion till historieforskningen. Historia som vetenskap. 
Stockholm: Natur & Kultur. 
45 Ibid, s 94 ff. 
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dessutom medverkat på en av de kurser där såväl Näringslivsledare 1 som 
Näringslivsledare 3 utgjort aktörer. 

I intervjusituationen med en näringslivsledare har jag inte styrt in på frågor 
om de andra näringslivsledarna i ett tidigt skede. Detta har bedömts som 
olämpligt ur integritets synvinkel. När ett förtroendefullt klimat etablerats, 
har emellertid sambanden ofta kommit upp spontant. I dessa lägen har jag 
utnyttjat tillfället att höra intervjupersonens syn om andra aktörers hand
lande. Genom detta erhålls en inbördes jämförelse, samtidigt som intervju
personerna själva kan tydliggöra, utifrån sina perspektiv och tolkningar, 
vad som utgör skillnader i sättet att agera och skillnader vad avser relatio
nernas karaktär. Här möts således perspektiven. Det blir en konfrontation 
mellan perspektiv, som i sin tur blir till hjälp i min tolkning av aktörernas 
föreställningar. 

FRÅN DATA TILL TEXT 

Analys och tolkning av datamaterialet har skett utifrån ett växelspel mellan 
del och helhet i strävan efter att nå djupare förståelse om det studerade 
fenomenet. Den hermeneutiska cirkeln46 kan sägas beskriva 
tolkningsförloppet utifrån växelspelet och ständiga omtagningar mellan 
frågor - svar - frågor; förförståelse - tolkning - förståelse och helhet - del -
helhet. Den hermeneutiska cirkeln problematiserar hela förståelseprocessen 
i strävandena efter att lyfta sig till en vidare och meningsfullare 
förståelse.47 Uttrycket avspeglar en dialektisk studieprocess i vilken "en 
helhet utan konturer följs av konturer utan helhet och utmynnar i en helhet 
med meningsfulla delar" (s 259).48 

Länken till en meningsfullare förståelse utgörs av begreppsmässiga koder. 
Dessa koder underlättar sökandet efter mönster, som ger de empiriska 
indikatorerna mening.49 Innan begreppsmässiga koder genererats, måste 
emellertid datamaterialet kategoriseras på en mer grundläggande nivå inför 
sammanställningen av de empiriskt grundade fallbeskrivningarna. Två 
principer har väglett arbetet i detta skede. Dels har datauppgifter från 
respektive fall sorterats i kronologisk ordning, där enskilda aktörers 
uttalanden kan särskiljas, dels har datamaterialet i ett andra steg sorterats 
inom varje fall på basis av grundläggande frågeteman. 

46 Se s 74 ff i Helenius (1990), a a. 
47 Jfr emellertid diskussionen på s 82 - 83 i Ö dman (1979), a a om att s piralen egentligen är en bättre 
avbildning av processdimensionen i fö rståelseförloppet. Se också Bjerke, B. Att skapa nya affärer. Lund: 
Studentlitteratur. Följande citat finns på s 217: "Man borde förvisso snarare tala om en hermeneutisk 
spiral. I vårt sökande efter förlorade kopplingar, i våra ansträngningar att förstå vad som till en början kan 
tyckas som helt främmande kulturyttringar, slutar vi egentligen inte vårt jobb. Men vi förflyttar oss från 
det specifika till det generella och tillbaka i allt vidare cirklar". 
4^ Helenius (1990), a a, s 259. 
49 Se s 38 ff i Starrin, B.; Larsson, G.; Dahlgren, L. & Styrborn, S. (1991). Från upptäckt till 
presentation. Om kvalitativ metod och teorigenerering på empirisk grund. Lund: Studentlitteratur. 
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De inledande intervjuerna med nyckelaktörerna återsändes som tidigare 
nämnts till intervjupersonerna. Dessa dokument användes i sin tur som 
underlag för återkommande intervjuer och samtal. Därefter vidgades 
kretsen av intervjupersoner med andra aktörer i och utanför aktörernas 
nätverk. Likaså användes kompletterande datainsamlingsmetoder i syfte att 
observera aktörernas sätt att artikulera sig och agera i olika sammanhang. 
När det omfångsrika datamaterialet systematiserats författades en datanära 
fallbeskrivning. Fallbeskrivningen sändes till berörda näringslivsledare för 
att ge dessa möjligheter att korrigera felaktigheter. Inga betydande änd
ringar har emellertid behövt göras i fallbeskrivningarna på basis av aktö
rernas kommentarer. Snarare handlar det om randanmärkningar om att 
vissa fingerade benämningar var olyckliga. Detta har föranlett justeringar. 

De mer fullständiga fallbeskrivningarna med tillhörande inomfallsanalys 
har framför allt använts för återkommande samtal med Näringslivsledare 1 
och Näringslivsledare 4 för att fördjupa behandlingen av delaspekter, 
medan intervjuutskrifter, delrapporter50 och delbeskrivningar av studerade 
aktörers verksamhet bildat underlag för de återkommande kontakterna med 
Näringslivsledare 2 och Näringslivsledare 3. I Näringslivsledare 2:s fall 
beror detta förhållande på, att en första fullständig fallbeskrivning 
sammanställdes relativt sent i forskningsprocessen. Ständiga förändringar 
aktualiserades, och komplexitets- och känslighetsgraden var omfattande och 
försvårade möjligheten till sammanställning av helheten. I detta fall 
uppvägs dock detta förhållande av de många återkommande samman
träffandena där gjorda tolkningar avstämts. I Näringslivsledare 3:s fall 
beror detta förhållande mer på det geografiska avståndet som försvårat mer 
utförlig dialog efter fallbeskrivningens slutliga utformning. 

De återkommande samtalen med detta underlag som bas leder till fördjupad 
diskussion och mer nyanserade beskrivningar utifrån studiens huvudteman. 
En bekräftelse på frågeställningarnas relevans och datamaterialets 
behandling erhålls, och ett ömsesidigt erfarehetsutbyte tar form. Allt mer 
känsliga aspekter kommer upp till behandling; speciellt får skillnader 
mellan olika aktörers uppfattningar om hur företag skall ledas förnyad 
belysning - konkurrerande synsätt utkristalliseras i och mellan nätverken. 
Dessa återkommande kommentarer har framför allt lett till fördjupad 
inomfallsanalys av Näringslivsledare l:s arbete i det regionala nätverket 
och Näringslivsledare 4:s arbete i det framväxande nätverket. Dessa 
förändringar har återförts till berörda aktörer. 

Fallbeskrivningarna tar sin utgångspunkt i studiens frågeteman men hålls på 
ett datanära plan för att underlätta avstämningen och återföringen till de 
studerade aktörerna. Beskrivningarna blir mot denna bakgrund detaljrika, 

50 Se t ex Wåhlin, N. (1986). Ledarskap och den lokala utvecklingen. Motivationsskapandets konst. I 
Bohman, H. & Pousette, K. (1986). Konferensdokumentation från IV Nordiska forskningskonferensen 
om småföretag. Umeå: Inst för företagsekonomi, Umeå universitet. 
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men avspeglar också ambitionen att fånga aktörernas uppträdande i arbetets 
vardag. Detaljrikedomen hjälper oss att bättre sätta oss in i aktörernas 
speciella kontext. Studiens datakällor och frågeteman samverkar i den 
tolkningsprocedur som bildar underlag för fallbeskrivningarna. Tids
mässigt identifierade aktiviteter och relationer som studerade aktörer 
urskiljer beskrivs. När luckor kan identifieras via mina förhandskunskaper, 
påtalas dessa. Detta leder i sin tur till förnyade reflektioner hos aktören. 
Dessa aktiviteters och relationers tidsmässiga utsträckning ges ett mer 
precist innehåll via dokumentstudier. Sättet att behandla aktiviteterna och 
relationerna ges en mer allsidig belysning via kompletterande intervjuer 
med andra aktörer. 

Fallbeskrivningarnas uppläggning illustrerar det förhållningssätt som 
dialogen med de studerade aktörerna antagit. Inledningsvis hålls dialogen 
med aktörerna på ett konkret plan för att sedan föras över till mer 
abstraherande inslag. Vilka "teorier i praktiken"51 utvecklar aktörerna 
själva mot bakgrund av den detaljrika beskrivningen av aktiviteterna i de 
enskilda engagemangsbolagen? Aktörernas egna abstraheringar eftersöks i 
syfte att utröna vad som förmedlas i aktörernas erfarenhetsförmedling. 
Detta undersöks djupare genom observation av aktörernas olika framställ
ningssätt vid anföranden och sammankomster av olika slag.52 Sättet att göra 
prioriteringar och mer framställningstekniska aspekter analyseras. 

Exempel på tolkningsprocedur 

Låt mig med ett enkelt exempel åskådliggöra hur datakällorna och studiens 
frågeteman kan samverka i min tolkning av aktörernas verklighet. I stu
dierna av aktörernas aktiviteter på olika arenor har tillvägagångssättet vid 
aktörernas arbete i styrelser hamnat i blickfånget. Näringslivsledare 1 
erhöll i samband med försäljningen av familjens företag och därmed före
nade kontakter ett antal styrelseordförandeuppdrag i det uppköpande 
utvecklingsbolaget. Grundaren till detta bolag och hans medarbetare såg det 
som viktigt att tillvarata de erfarenheter, som ett VD-skap i över 30 år för 
ett företag i stark tillväxt kan ge (familjeföretaget grundades på 30-talet 
med hantverksbetonad verksamhet och har sedermera utvecklats till ett 
högteknologiskt industriföretag med närmare 1000 anställda). 

Förutom ordförandeskapet i det tidigare ägda företaget tillkom styrelseord
förandeuppdrag i företag inom gruppen med utvecklingsproblem, uppdrag 
som sedan följts av ytterligare styrelseposter. Via personliga rekommen
dationer i sitt nätverk kom Näringslivsledare 1 i sin tur att medverka i 
kurser om praktiskt styrelsearbete, där erfarenheter från uppdragen 
förmedlas vidare. Några av erfarenheterna och råden har i sin tur fästs på 
pränt i en riktlinjesamling för framför allt de i företagsgruppen ingående 

51 Jfr s 51 i A rgyris (1993), a a. 
52 Se redovisning på sidan 74 i tab ell 4:1. 
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dotterbolagen. Jag har själv iakttagit den betydelse och det utrymme som 
Näringslivsledare 1 fäster vid dessa riktlinjer i samband med sina presenta
tioner vid träffar med företagsledare i små företag. 

Det är framför allt denna samling riktlinjer som jag tänkte kommentera 
här. Detta dokument kom jag i kontakt med vid studiens inledning. När jag 
först konfronterades med detta dokument blev jag förvånad. Denna förvå
ning delas även av andra åhörare, som medverkat vid presentationerna. 
Varför upplevdes detta dokument som så väsentligt? Jag hade svårt att inse 
vikten av denna information och grova förenkling om hur styrelsearbete 
bör bedrivas. I många stycken sågs informationen som väldigt grundläg
gande och enkelt framställd. Ju mer jag fördjupade mig i dokumentet och 
kopplade det till den områdeskunskap jag förvärvat tidigare om mindre och 
medelstora företags arbetsmiljö desto mer förändrades tolkningen. Jag 
började inse vikten av att göra sig medveten om sina förföreställningar, och 
hur dessa kan påverka tolkningen. 

I dialog med Näringslivsledare 1 och aktörer i hans nätverk börjar så 
småningom förståelsen för "hans perspektiv" växa fram. Betydelsefulla steg 
i denna tolkningsprocess var information om att det inte rådde någon likhet 
mellan styrelsemötena i dotterbolagen när Näringslivsledare 1 tillträdde. 
"Hur gör man egentligen?", var en fråga som ständigt restes. Vi skall i 
detta sammanhang åter igen hålla i minnet, att det handlar om mindre och 
medelstora företag med deras speciella kultur. Om basverksamheten kunde 
systematiseras med stöd av detta dokument, skulle mer tid kunna ägnas åt 
framtidsinriktade frågor. Det begränsade omfånget fick också sin 
förklaring av kommentaren: "Det finns gott om böcker i styrelsearbete, 
men det är tjocka böcker som få orkar läsa. Det här är ett antal A4-sidor 
som beskriver det enklaste av vad man bör iaktta". 

Ett ytterligare steg i tolkningprocessen tillkom när sambandet med 
Näringslivsledare 3 uppdagades53, samt när andra aktörer, som medverkat 
på kurserna i praktiskt styrelsearbete såväl som ledare som kursdeltagare 
intervjuades. Näringslivsledare 3 uttrycker: "Det finns en sak i dessa 
riktlinjer som är oerhört väsentlig, och det är att det måste vara disciplin i 
styrelsearbetet. Det beror på att det är en juridisk konstruktion. Vidare 
måste man alltid få fram viss information om den löpande rörelsen. Det 
finns väl beskrivet där". Detta är ju också något som skandaler av olika 
slag gjort styrelseledamöter smärtsamt påminda om. Vikten av formaliteter 
som föredragningslista och kallelse betonades också av Näringslivsledare 3 
genom uttalandet att: "Föredragningslistan är i själva verket ett av 
styrelsens bästa möjligheter att påverka ett företag. Genom att ta upp en 
punkt i en föredragning så har du börjat styra. Frågorna styr ett företag 
mer än svaren". 

53 Se s 75 i det ta kapitel. 
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Fortfarande hade jag emellertid funderingar kring dokumentet. I detta 
sammanhang har följande regel visat sig vara tillämpbar - visa din 
"okunnighet" om den verklighet du studerar! Näringslivsledare 3 förstår 
mina funderingar och yttrar: "Men säg, att det är skelettet då. Du måste ha 
grunden. Den här instruktionen kan göras på olika sätt, men du måste ha en 
bas för jobbet. Det bråkar jag väldigt mycket om. Det måste vara klart för 
styrelseledamöterna om det är en diskussion eller ett beslutsärende. Det får 
bara inte bli en förväxling där. Sedan kan man lägga upp det här lite olika. 
Det behöver inte innebära att styrelsesammanträdena blir så fasligt formella 
- men det ska ligga bakom hela tiden". 

Dokumentets plats i ett större sammanhang var emellertid fortfarande 
något dunkel. När de konkreta aktiviteterna i respektive engagemangsbolag 
sätts i samband med dokumentet växer emellertid en ny form av förståelse 
fram. Vi har tidigare varit inne på sättet att lära och vikten av att förstå 
skillnader mellan olika inlärningsprocesser. Att i intervjusammanhang ta 
konkreta händelser som utgångspunkt har emellertid visat sig vara fruktbar 
intervjupedagogik. En mer levande beskrivning av händelseförlopp och 
interaktioner med andra växer fram. I studiet av näringslivsledarnas arbete 
handlar det om förändringsprocesser i olika företag. När dessa berättelser 
växer fram är det intressant att se, hur de är relaterade till det dokument 
som behandlats. Dokumentets inslag i ett större sammanhang klarnar, och 
bilden av att ledning av företag är så mycket mer än skrivna dokument och 
formella styrelsesammanträden blir allt starkare i den fortsatta forsk
ningsprocessen - en helhetssyn börjar växa fram. 

När jag i dialogen med aktörerna börjar krydda berättelsen med erfarenhe
ter ur min referensram känner jag att det i sin tur leder till nya 
reflektioner hos den intervjuade. En givande dialog utspinner sig där vikten 
av att båda är insatta i problemområdet inte kan underskattas. Detta 
förhållande leder i sin tur till iakttagelsen om hur viktig den muntliga 
dialogen (mötet mellan människor) omkring denna typ av frågor är. Likaså 
kan konstateras hur svårt det kan vara att förmedla generella drag för 
aktörer, som befinner sig i en inlärningskultur där kritiska händelser utgör 
startpunkt. Det är händelserna och personliga kontakter kring dessa 
händelser, som utgör levande minnesbilder i aktörernas medvetanden. 
Generaliseringar, och då speciellt det som fästs på pränt av aktörerna 
själva, ter sig fattiga på kvalitativa nyanser. 

När jag framhäver den muntliga kommunikationen och erfarenhetsförmed
lingens roll blir nätverksperspektivet centralt i tolkningsprocessen i syfte 
att nå förståelse om varför dokumentet upplevs som centralt inslag i 
aktörens erfarenhetsförmedling. Vikten av muntliga kontakter och alla 
deras nyanser betonas kring den här typen av verksamhet. Interaktionen 
med andra aktörer och diskussionen om framtida vägval hålls på detta sätt 
levande. Dokumentet fick ur det perspektivet en mer underordnad roll. 
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Men genom att ställa Näringslivsledare 1 : s nätverk i förhållande till 
Näringslivsledare 3 : s nätverk så tillfördes ytterligare en aspekt. 
Näringslivsledare 1 blev ju anförtrodd uppdrag inom en specifik ägargrupp 
med företagsutvecklande ambitioner. Näringslivsledare 3 har byggt sitt 
nätverk och kommit in i de här rollerna på ett annat sätt - utan bindningar 
till någon specifik ägargrupp. Vikten av dokumentet som vägar till att 
tillskapa kontrollinstrument för ägarna (vad avser t ex den ekonomiska 
utvecklingen i engagemangsbolagen) kan ur detta perspektiv inte 
underskattas. I Näringslivsledare l:s kontakter med representanter inom 
ägargruppen är den systematisering av ekonomiska basdata, som bl a 
behandlas i riktlinjerna väsentliga att ha som grundläggande inslag i 
kommunikationen. Det i mitt tycke elementära dokumentet (vid första 
anblicken) hade getts ytterligare en väsentlig funktion. 

Både funktion och roll i samexistens 

Ovanstående exempel på tolkningsprocedur ger uttryck för vikten av att 
frigöra sig från förföreställningar i syfte att upptäcka den bild som de 
studerade enskilda aktörerna ser framför sig i syfte att nå djupare 
förståelse. Detta implicerar i sin tur vikten av att beakta både de mer 
institutionaliserade funktionerna och de mer interaktiva relationerna -
aktörernas formella funktion och deras personliga rollutövning lever i 
samexistens. Vid mina tidiga kontakter med aktörerna bemödar sig 
aktörerna att framhäva de funktionella aspekterna av arbetet. Detta 
förstärks av ledararbetets juridiska inramning. Detta leder till en betoning 
av dokument av ovannämnt slag, där en formaliserad och förenklad bild 
förmedlas. Vid fördjupad dialog erhålls emellertid insikt om dokumentets 
funktion i ett större sammanhang. En helhetssyn över respektive aktörs 
arbetssätt i sin kontext utkristalliseras. 

Genom detta exempel vill jag också visa på olika tolkningssteg, och hur 
datakällor och frågeteman kan samverka. Denna tolkningsprocess låter sig 
svårligen formaliseras i sin helhet i förväg. "Materialanalys och källkritik 
ger nya uppslag, nya problemställningar föds, hypoteser kasseras, 
omformas eller verifieras - allt utan någon på förhand fixerad ordning" (s 
185)54. Olika källor vad gäller såväl intervjupersoner, observationer som 
dokument utnyttjas i syfte att nå fördjupad förståelse. Ödman55 liknar 
tolkningsprocessen vid att lägga pussel. Delarna ger viss information om 
helheten, men delarna får endast sin mening när helheten börjar ta gestalt -
en bild framträder. Arbetet med pusselbitarna syftar till att försöka förstå 
de sammanhang som aktörerna verkar under. 

54 Torstendahl (1966), s 185, a a. 
55 Se s 77 ff i Öd man (1979), a a. 
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Uppläggning av analysarbetet 

Den eftersträvade helhetssynen i analysarbetet byggs upp i flera steg. I 
anslutning till varje fallbeskrivning görs en första empirigrundad analys av 
respektive aktörs aktiviteter och relationer i tillhörande nätverk. Detta görs 
genom analys av aktörernas handlingsutrymme. Denna analys avser den 
första begreppsmässiga nivå som analysen inbegriper. Analysnivån är m a 
0 datanära och processuell; framväxten, underhållet och minskningen (där 
det är aktuellt under observationsperioden) av handlingsutrymmet 
analyseras. Såväl inre som yttre omständigheter sammansmälts i analys av 
aktörernas interaktionsprocesser. Både aktörernas egna initiativ och 
anpassningar till omvärldsförutsättningar som de svårligen själva kan 
påverka analyseras. Karaktäristiska drag grundade i fallbeskrivningarna 
urskiljs. Mönster i respektive näringslivsledares interaktionsprocesser 
identifieras. 

Genom denna inomfallsanalys förs vi ett steg i riktning mot ökad teoretisk 
förståelse. Denna första analys är emellertid empirinära, för att underlätta 
återföringen till studerade aktörer. Insprängda citat förstärker denna 
ambition men kan också sägas utgöra ett led i att skapa trovärdighet för 
gjorda tolkningar. Ett empiriskt grundat språk eftersträvas, även om 
rågången mellan ett mer empiriskt och teoretiskt språk måste betecknas 
som relativ. Begreppet handlingsutrymme är emellertid sammansatt av 
vardagsnära ord, som underlättar dialogen med studerade aktörer. 
Begreppet problematiseras i detta skede inte på annat sätt än att det skall 
integrera studiens frågeteman på ett empirinära plan. 

1 kapitel tio t o m tolv görs den teorikopplade analysen. Analysen 
vidareutvecklar och problematiserar behandlingen av aktörernas handlings
utrymme. I ett första skede introduceras fyra begreppsmässigt kodade 
analysteman (se figur 4:3). Dessa analysteman har vuxit fram ur växelspelet 
mellan del och helhet. Flera alternativ har således prövats om och om igen 
genom s k öppen kodning av datamaterialet.56 Ur denna prövning växer så 
småningom dessa analysteman fram. Dessa analysteman utgör i sin tur 
delaspekter av den begreppsmässigt kodade helhetssyn, som studien 
avslutningsvis utmynnar i. Respektive analystema bildar grund för 
komparation mellan de olika fallen och närmare beskrivning av innebörden 
i näringslivsledares arbete i nätverk. Denna komparativa analys utmynnar i 
taxonomier över skillnader i näringslivsledarnas interaktionsmönster 
utifrån dessa dimensioner. I studiens avslutande kapitel sammanfogas dessa 
delaspekter till en teoretiskt syntes om identitetsskapande processer. 

56 Se s 56 ff i Glaser, B. (1978). Theoretical Sensitivity. San Francisco: The Sociology Press. 



83 

Analys av aktörernas 
handlingsutrymme 

Aktörernas 
nätverk 

Aktörernas 
uppgiftslegitimitet 

V 

Näringslivsledares 
arbete i nä tverk 

Aktörernas 
idéutveckling 

Aktörernas 
ekonomiska 
legitimitet 

Figur 4:3 Analysteman i den avslutande analysen 

Inomfallsanalysen av aktörernas handlingsutrymme vidareutvecklas och 
fördjupas således genom analys i dessa dimensioner. Den begreppsliga 
innebörden förtydligas i samband med begreppens introduktion i respektive 
analyssammanhang. Dessa analysteman bildar länk mellan studiens 
frågeteman och studiens avslutande teoretiska syntes. Olika frågeteman 
smälter samman och interagerar till en helhetssyn på näringslivsledares 
arbete i nätverk, men kan inledningsvis sägas skiktas med utgångspunkt 
från följande samband. Vad näringslivsledarna gör och hur aktiviteterna 
genomförs i förhållande till engagemangsbolagen kopplas till begreppet 
uppgiftslegitimitet. Frågan om varför aktiviteterna genomförs kopplas till 
analys av aktörernas ekonomiska legitimitet och till aktörernas idéut
veckling. Slutligen kopplas frågetemat om vem aktörerna interagerar med 
och hur detta återverkar på dem själva till analys av aktörernas nätverk. 
Detta leder i sin tur till fördjupad analys av frågeställningen om varför 
aktiviteterna genomförs och relationer i detta sammanhang underhålls. 

Den högra sidan i figuren (aktörernas uppgiftslegitimitet och aktörernas 
ekonomiska legitimitet) avspeglar interaktion grundad i mer etablerade 
institutionella förutsättningar, medan den vänstra sidan (aktörernas nätverk 
och aktörernas idéutveckling) i högre grad inbegriper aktörernas gräns
överskridande interaktion och deras meningsskapande verksamhet i 
anslutning till detta. Som länk mellan dessa två ömsesidigt förbundna sidor 
av aktörernas arbete introduceras identitetsbegreppet i sin latenta sociala 
tappning i kapitel elva. Empiriskt grundläggs begreppet genom koppling 
till beskrivning av aktörernas utvecklingsprocesser i fallbeskrivningarna. 
Denna analys utmynnar i nyckelbegreppet näringslivsledaridentitet, vars 
innebördsbestämning utgör en väsentlig del av studiens resultat. Begreppet 
används för att analysera vem näringslivsledaren blir i interaktion med sitt 
nätverk. Yttre behov i näringslivet och aktörernas inre drivkrafter smälter 
samman i identitetsskapande processer, där det som uttrycks genom 
begreppen funktion, roll och identitet samexisterar i tid och rum. Detta 
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bildar grund för studiens avslutande teoretiska syntes om identitets skapande 
processer i näringslivet i kapitel tolv. 

Trovärdighet 

Genomgången i detta kapitel beskriver viktiga inslag i bedömning av en 
förståelseorienterad studies trovärdighet. Systematiken i hur data insamlats 
och analyserats bör åskådliggöras. Läsaren skall kunna följa forsknings
processens utvecklingsförlopp. Detta för att i sin tur kunna göra en 
bedömning av giltigheten hos genererade begrepp och dess relationer.57 

Detta leder oss in på frågan om intersubjektivitet i denna typ av studier. En 
bedömning av rimligheten i gjorda datasammanfattningar skall kunna 
göras. Denna intersubjektivitet skall underbyggas såväl mellan forskaren 
och de aktörer som representerar den verklighet som studeras, som mellan 
forskaren och forskarsamhället i övrigt. 

Den återkommande dialogen med studerade aktörer har inneburit en 
giltighetskontroll i ett första steg. I ett andra steg eftersträvas trovärdighet 
via utförlig beskrivning av hur datasammanfattningar och dataanalys 
genomförts. Detta steg innebär enligt min mening även distansering från 
enskilda subjektiveringsprocesser, som representeras av respektive studerad 
aktör i sitt sammanhang. "Vi måste förstå hur vi i det enskilda kan se det 
allmänna och i det allmänna kan se det enskilda" (s 142).58 Både empati för 
de enskilda aktörernas situation och distans till de idéer och skeenden som 
granskas erfordras i syfte att upptäcka en mer överförbar bild i förhållande 
till enskilda sammanhang.59 Meningsfull förståelse för den samhälleliga 
dialektiken eftersträvas genom beskrivning av hur verkligheten socialt 
konstrueras inom berört område.60 Den komparativa analysen hjälper oss 
här att lyfta oss till en mer generellt överförbar61 nivå. 

Den avslutande teoretiska syntesen kan sägas representera denna strävan 
efter överförbarhet. Ett sätt att tänka62 om det studerade fenomenet, som 
kan användas för att förstå och analysera studerade och likartade situationer 
presenteras. Datamaterialet kodas i en teoretisk begreppsapparat som täcker 
kvalitativa nyanser i insamlat datamaterial, men som samtidigt fogar 
samman delaspekterna i en sammansatt helhetssyn. 

57 Se s 296 i L incoln & Guba (1985) a a. 
58 Arbnor & Bjerke (1977), a a, s 142. Jfr o ckså s 18 i Bauman, Z. (1992). Att tänka sociologiskt. 
Göteborg: Korpen. 
59 Jfr Helenius (1990), a a, s 217. 
60 Jfr Berger & Luckman (1966), a a. 
61 Överförbarhet anses vara en mer lämplig term än generalisering (i traditionell mening) i 
förståelseorienterad forskning. Se t ex Lincoln & Guba (1985), a a, s 297. 
62 Jfr s 529 i Weick, K. E. (1989) Theory Construction as Disciplined Imagination. Academy of 
Management Review. Vol 14, No 4, 516-531. 
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Presentation av studiens empiri 

I kommande fem kapitel presenteras beskrivningar av näringslivsledarnas 
aktiviteter och relationer i nätverk. Forskningsfrågorna vad och hur, 
varför och med vem har bildat utgångspunkter för datainsamlingen. 
Beskrivningarna syftar till att åskådliggöra arbetets processuella karaktär 
på en datanära nivå, men med utgångspunkt från dessa frågeteman. 
Beskrivningen i kapitel fem tom nio utgår från en struktur, där närings
livsledarnas bakgrund och utvecklingsprocesser över en längre tidsperiod 
först redovisas. Därefter beskrivs utveckling och förändring av aktörernas 
nätverk. Longitudinella beskrivningar görs därefter av aktiviteter och rela
tioner kopplade till engagemangsbolagen. Fallbeskrivningarna vägleds av 
ambitionen att förmedla en så verklighetsnära och detaljrik bild som 
möjligt. Denna konkretiseringsambition grundas i studiens strävan efter att 
spegla de grundläggande aktiviteter som aktörerna deltar i, men som 
samtidigt utgör levande bilder i aktörernas medvetanden. Studiens empi
riska fokus är näringslivet, och aktörerna verkar i ett kommersiellt sam
manhang där en fundamental institutionell utgångspunkt för företags lång
siktiga överlevnad är ekonomisk lönsamhet. Även om det är svårt att i 
varje situation härleda aktörers påverkan på engagemangsbolags 
ekonomiska utveckling i en komplex omvärld, så påverkar samtidigheten i 
ledarskiften och förändring i ekonomiska nyckeltal aktörernas uppfattning 
om orsakssamband i händelseutvecklingen. Jag ser det således som en 
grundläggande förutsättning att dessa uppgifter finns med. Aktörernas 
aktiviteter och relationer måste legititimeras ekonomiskt - aktörerna fyller 
en funktion i ett ekonomiskt sammanhang. 

De ekonomiska uppgifterna ger oss också en bild av inom vilka storleks
intervall, vad avser engagemangsbolag, som studeras. Jag ser också eko
nomiska data som betydelsefullt underlag för bestämning av inslag i aktö
rernas handlingsutrymme och dess variationer över tiden. Det understryks 
inte minst av aktörerna själva. De ekonomiska uppgifterna om respektive 
engagemangsbolag skall emellertid inplaceras i ett större sammanhang. 
Omvärldsutveckling, och mer specifikt allmän ekonomisk utveckling, under 
berörd tidsperiod bör relateras till de enskilda engagemangsbolagens 
utveckling. I detta ämne hänvisas emellertid till facklitteratur inom områ
det. 
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5 
NÄRINGSLIVSLEDARE 1 

I DET NATIONELLA NÄTVERKET 

INTRODUKTION 

I detta kapitel presenteras aktören Näringslivsledare 1 i det nationella 
nätverket. Aktören inplaceras i ett övergripande kulturellt sammanhang, 
som ges benämningen det nationella nätverket. Benämningen uttrycker 
att nätverket är geografiskt vidsträckt och att noder finns över hela 
Sverige. 

Relationerna, som etableras och aktiviteterna som utförs speglas ur ett 
longitudinellt perspektiv. Utvecklingsprocesserna och därmed inbegripna 
förändringar över en längre tidsperiod ges uppmärksamhet. Beskriv
ningarna följer en struktur där nyckelaktörens utvecklingsprocess först 
redovisas. Denna redovisning görs förhållandevis utförlig i syfte att nå 
djupare förståelse om innehållet i den erfarenhetsförmedling, som sedan 
tar form. Därefter speglas utveckling och förändring av nyckelaktörens 
nätverk för att sedan följas av beskrivning av de aktiviteter, som företas i 
aktörernas engagemang. 

Kapitlet avslutas med en grundläggande inomfallsanalys. Denna ses som 
första steget på vägen till en mer fördjupad analys med början i kapitel 
tio. Inomfallsanalysen sammanväver beskrivningen av Näringslivsledare 
l:s aktiviteter och relationer i en analys av handlingsutrymmets föränd
ring. 

NYCKELAKTÖRENS UTVECKLINGSPROCESS 

Näringslivsledare 1 tillhör andra generationen företagare inom sin familj. 
I över 30 år har han varit VD för familjens företag för att på senare tid 
övergå till att arbeta med styrelseuppdrag i olika företag. Hans far var en 
idérik skomakare. Det lilla skomakeriet utvecklas så småningom till en 
mindre skofabrik i slutet av 20-talet. Produkten utgörs av pjäxor i 
naturgummi. Denna satsning lyckas emellertid ej, utan företaget hamnar i 
ekonomiskt obestånd under depressionen. Intresset för och kunnandet om 
gummiprodukter etsar sig dock fast, och snart kommer fadern fram med 
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nya produktidéer. En av idéerna som drivs vidare är upptäckten av hur 
man kan tillverka gummihandskar. Vid en närbelägen industri är behovet 
stort, och verksamheten växer i omfattning. Stora delar av släkten 
engageras i produktionen. Från att ha bedrivit verksamheten i mindre 
skala nära hemmet flyttas verksamheten sedermera till en större 
fabrikslokal. I detta läge tillkommer fler gummiprodukter. Handskar 
utgör dock fortfarande huvudprodukten. 

Genom en fördomsfri inställning till gummits användbarhet söker man 
nya tillämpningsområden och utvecklar sitt kunnande om materialet. I 
mitten av 30-talet knyter familjeföretaget (företaget benämns fortsätt
ningsvis Polymerteknik AB) kontakt med den stora närbelägna 
gruvindustrin. Detta i syfte att försöka förbättra produktionsutrustningen 
med hjälp av gummimaterial. Samarbetet utvecklas till belåtenhet, och 
den första ordern på gummibeläggning till pumpar kan tecknas. 

Detta utgör startpunkten för en expansionperiod i företaget. Kriget 
kommer dock emellan med förändrade villkor för företaget som följd. 
Naturgummit ransoneras, och nya utvecklingsvägar får sökas. För 
Näringslivsledare l:s del tar livet en ny vändning. Han tar flygcertifikat, 
blir jaktflygare och flyglärare i Flygvapnet. Efter kriget erbjuds han 
anställning som provflygare hos ett flygplansföretag, men han väljer att 
återvända hem till familjeföretaget. Kontakterna med flygbranschen 
utnyttjar han emellertid senare vid framtagandet av en ny produktlinje. 
Ganska snart får han axla faderns mantel som ansvarig för företaget, 
eftersom fadern drabbas av ohälsa. 

1949, redan vid 30 års ålder, blir Näringslivsledare 1 VD i familje
företaget. Den inslagna vägen i gummibranschen fortsätter likaså 
samarbetet med den stora gruvindustrin. Villkoren är också gynnsamma 
för industriell verksamhet under efterkrigsåren. Ett stort antal företags-
etableringar kommer till stånd under denna period i regionen, och 
industrialiseringen tar ny fart. Polymerteknik AB expanderar, och under 
sent 40-tal utvidgas företagets produktprogram med tätningsringar bl a 
till den svenska flygindustrin. 1950 sysselsätter företaget 94 personer och 
uppnår en omsättning motsvarande 2 Mkr. 

Företaget som skola - produktutveckling i fokus 

Polymerteknik AB:s expansion fortsätter i snabb takt. I början av 50-talet 
påbörjas tillverkning av fordonsband i gummi, och i mitten av 50-talet 
börjar företaget med regummering av däck, och service verkstäder byggs 
upp i hela landet. I början av 60-talet tas kvarninfodringar upp på 
tillverkningsprogrammet, en inriktning som sedermera utvecklas till 
företagets huvudprodukt. Även här fungerar det närbelägna gruvföre
taget som experimentverkstad. Ett genomgående tema i företagets 
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uppbyggnad och fortsatta utveckling är satsningen på produktutveckling 
och kontakter med nyckelpersoner, som kan stödja denna utveck
lingsprocess. Näringslivsledare 1 i samarbete med medarbetarna 
utvecklar en förmåga att se möjligheter med nya material i olika 
industriella miljöer. Naturgummi utgör länge basmaterialet för företagets 
tillverkning. Syntetiska polymerer övertar emellertid mer och mer den 
rollen. Genom blandning av polymerer och kemikalier erhåller man 
gummimaterial med olika egenskaper vad beträffar nötnings
beständighet, elasticitet, dämpningsförmåga, värmebeständighet och 
beständighet mot kemiska angrepp. 

Denna tekniska kombinationsförmåga visar sig framgångsrik. 1960 om
sätter företaget 7,3 miljoner kronor och har 215 anställda. En ökande 
internationalisering tar vid med i första hand agenter ute i ett 30-tal 
länder. Under mitten av 60-talet påbörjas också licenstillverkning i USA 
och Sydafrika. Det faktum, att produkterna både är skrymmande och 
väger mycket utgör en väsentlig orsak till uppstarten av licenstill
verkning på avlägsna marknader. Licenstillverkning i Australien, Sovjet 
och Japan startas i slutet av 60-talet. 

Näringslivsledare 1 kan betecknas som den typiske entreprenören i 
familjeföretagets skepnad. Uppfinnandet utgör en viktig hörnsten, och 
industrialiseringen i företagets omvärld skapar ett efterfrågetryck. Den 
snabba expansionen inom familjeföretagets ram aktualiserar emellertid 
också problem. 1969 har företaget 519 anställda och den snabba 
expansionen framkallar diskussioner om ägarförändringar bl a pga av 
kapitalskatterna. Konkurrensen från andra företag börjar också göra sig 
påmind. Vid denna tidpunkt går ett större utvecklingsbolag (i 
fortsättningen benämnt Industriutveckling AB) in som hälftendelägare i 
företaget. Näringslivsledare l:s syskon sålde i detta läge av sina andelar 
och avvecklar successivt också sitt engagemang i företaget. (Närings
livsledare 1 har sex syskon, varav en broder arbetade som ekonomian
svarig och en som försäljningsansvarig i detta läge). Genom Industriut
veckling AB anser man sig få en stark partner inför fortsatt expansion. 
Företaget hade underhandlat med fem olika andra företag om samgående, 
därav ett utländskt, men familjen fastnar för Industriutveckling AB och 
dess företagsfilosofi. När Industriutveckling AB kommer in i bilden 
aktiveras styrelsearbetet ytterligare. Likaså förstärks företagets 
internationella inriktning. Industriutveckling AB stöder idén att etablera 
egna dotterbolag utomlands i stället för tecknande av licensavtal. Genom 
Industriutveckling AB:s renommé kan dörrar till nya marknader öppnas. 
Dotterbolag i Chile, Finland, Kanada, Singapore, Sydafrika och 
Västtyskland bildas under 70-talet. 
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Det regionala nätverket 

Parallellt med Polymerteknik AB:s expansion utvecklas industrimiljön i 
regionen i snabb takt. Motorn i denna utveckling utgörs i mångt och 
mycket av upptäckten av malmfyndigheter i regionen och bildandet av det 
stora mineralbolaget. Tyngdpunkten inom industrin förskjuts från 
skogsindustrin till gruv- och metallindustrierna. Flera driftiga företagar-
familjer växer fram i regionen. Efter 1950 är det verkstadsindustrin i 
kombination med ovannämnda gummiindustri som bär upp den 
industriella expansionen. Gruvindustrin och vidareförädlingen av dessa 
produkter planar ut men sysselsätter ändå lika många som övrig industri 
totalt. Industrin ställs efter hand inför allt större kvalifikationskrav både 
vad gäller teknik och marknadsföring. Ett önskemål från näringslivet om 
industriell service och samarbetsorgan växer sig allt starkare. 1967 bildas 
en organisation till stöd för de mindre och medelstora företagens 
marknadsföring. 1971 skapas ett tekniskt utvecklingscentrum. 1974 
skapar länets företagare en egen handelskammare. Tidigare, med start 
1915, hade man haft en gemensam handelskammare med ett annat 
norrlandslän. 

I alla dessa fora engageras Näringslivsledare 1 mer eller mindre. Till 
detta skall föras tidigare engagemang i företagarföreningen, bransch
föreningar, Rotary och ordförandeskap i en av de lokala bankstyrelserna. 
Speciellt varmt om hjärtat för honom ligger satsningen på det tekniska 
utvecklingscentrat, där han också fungerar som ordförande under en lång 
tid. Genom detta forum skapas mottagarkapacitet för centrala resurser 
från t ex Styrelsen för teknisk utveckling (STU). CAD/CAM-anläggning 
och avancerad datorutrustning införskaffas. Detta i kombination med 
utvecklingen av kontakterna med regionens näringsliv och deras behov 
leder till kraftfull expansion av verksamheten vid utvecklingscentrat. 

Ägarbanden med Industriutveckling AB stärks 

Industriutveckling AB stärker sina band till Polymerteknik AB. 1975 
förvärvas ytterligare 40 procent av aktierna och bolagets innehav uppgår 
därmed till 90 procent. Polymerteknik AB omsätter i detta läge 152 Mkr 
och sysselsätter 814 personer. Företagets expansion bryts emellertid vid 
denna tidpunkt. Den internationella konjunkturnedgången blir den 
kraftigaste under efterkrigstiden. Den utlösande faktorn utgörs av 
oljekrisen. Detta späds på med att inflationen blir hög och därmed också 
löneökningarna. Kostnadskrisen är ett faktum. Organisationen trimmas 
och verksamheten med däcksservice och regummering samordnas med 
däcksverksamheten i ett bilbolag inom utvecklingsbolagets hägn. Ett 
separat bolag för detta bildas 1976, och därmed avyttras denna del. 
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Produktutvecklingen ger emellertid resultat och 1977 lanseras gummiin-
fodringar till skogsindustrin. 1979 lanseras ett hängflak av gummi avsett 
för dumprar och andra liknade fordon. Produktionstekniken utvecklas 
och effektiviseras också efter hand. Både vad gäller produktutveckling 
och produktionsteknisk utveckling så skapar nya kombinationer mellan 
gummi, plast och metall intressanta utvecklingsmöjligheter. 1980 når 
företaget en omsättning motsvarande 204 Mkr med en personalstyrka på 
889 personer. Näringslivsledare 1 lämnar i detta läge VD-posten och blir 
styrelseordförande i företaget. Industriutveckling AB förvärvar detta år 
resterande aktier och äger nu företaget till 100 procent. Omsättning och 
resultat framgår av diagram 5:1. 

POLYMERTEKNIK AB 

OMSÄTTNING 
(MKR) 

25 RESULTAT 
(MKR) 

•O" OMSÄTTNING 

RESULTAT 
FÖRE EXTRA
ORDINÄRA 
POSTER 

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
ÅR 

Diagram 5:1 Omsättnings- och resultatutveckling i Polymerteknik AB 

Vi kan i ovanstående diagram konstatera att företagets hittills oavbrutna 
expansion sedan 1953 bryts i mitten av 70-talet. Konjunkturnedgången, 
som räknas som den kraftigaste under hela efterkrigstiden slår också hårt 
mot företagets resultat, något som delas med flera andra industriföretag 
vid denna tidpunkt. 

FÖRÄNDRING AV NÄTVERKET 

Näringslivsledare l:s kontakter med Industriutveckling AB och dess 
ledande företrädare stärks efter hand. Mötena med bl a utveck
lingsbolagets dåvarande styrelseordförande Referensperson 1 har lämnat 
oförglömliga intryck i Näringslivsledare l:s medvetande (ordförande i 
utvecklingsbolaget 1963-1982, även grundare). Näringslivsledare 1 delar 
Referensperson l:s syn på, hur företag skall utvecklas. "En slags själarnas 
samklang", som Näringslivsledare 1 uttrycker det. Näringslivsledare 1 
säger att han aviserat tankar om att ändra arbetssituation redan 1977 till 
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Referensperson 1, men först i detta läge kan det realiseras. Tanken om en 
något lugnare tillvaro föresvävade honom. 

Referensperson 1 och hans medarbetare vill emellertid annorlunda. 
Referensperson 1 säger; " Du är väl inte sjuk?" "Nej", blir svaret från 
Näringslivsledare 1. "Då, så" - returnerar Referensperson 1. En kort tid 
därefter kommer Näringslivsledare 1 med i Industriutveckling AB:s 
ledningsgrupp, dess styrelse och i styrelsen för fyra dotterbolag -
Plastprodukter AB, Glas AB, Fritidsprodukter AB och Komponenter AB, 
förutom Polymerteknik AB. Dessa enheter är i likhet med Polymerteknik 
AB belägna på mindre orter ute i landet. Inte minst viljeyttringen från 
Industriutveckling AB:s VD vid denna tidpunkt var här väsentlig. "Jag 
tror, att VD såg något av sin svärfars egenskaper hos Näringslivsledare 1. 
Han var ju skaparen av ett av Sveriges stora stålföretag - också i mångt 
och mycket självlärd", säger den ansvarige för ekonomi- och finans
frågorna i ledningsgruppen. 

Som orsaker till viljan att förändra arbetssituationen nämner 
Näringslivsledare 1 först åldern. Vid denna tidpunkt var han 60 år. Men 
han framför också att han hade blivit "för tung - kunde allt och visste 
allt." 

"Jag hade levt intensivt med i alla sammanhang. Så jag hade 
synpunkter om fabriksbyggnader, takhöjder och om vilken storlek 
man skulle ha på lagret. Men många nya ville ju också vara med och 
bestämma." 

"Kan man säga att ditt intresse för detaljer blev ett hinder för dig i 
din ledargärning, att dessa frågor upptog för stor del av din tid?" 

"Ja, jag var så intresserad, så jag kunde inte låta bli." 

Vid kontakt med ledningsgruppen i utvecklingbolaget bekräftas denna 
bild. De hade också sneglat på Näringslivsledare l:s erfarenhetsbas och 
bedömer Näringslivsledare 1 som användbar för andra uppdrag. 
Näringslivsledare l:s allmänmänskliga och jordnära framtoning samt hans 
stabilitet passar också väl in i bilden, menar representanter i Industriut
veckling AB. Hans stadga skulle behövas i andra dotterbolag inom 
gruppen, ansågs det. En annan faktor som också vägs in utgör det faktum 
att om Näringslivsledare 1 engageras mer utanför hemorten, där Poly
merteknik AB är beläget, så skulle den nya ledningen i Polymerteknik AB 
få ökad handlingsfrihet. Näringslivsledare 1 skulle helt enkelt få annat att 
tänka på än sitt eget livsverk, och enda sättet att förverkliga det var, att ge 
honom nya uppgifter att ta itu med. Ledande företrädare i Industriut
veckling AB menade, att Polymerteknik AB behövde öppnas upp mer mot 
omvärlden. 
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Nätverkets kärna 

Industriutveckling AB:s VD, som tillträder 1978, inför samarbete i 
ledningsgruppsform. Förre VD:n hade inte arbetat efter denna modell. 
Ledningsgruppen träffas en gång i månaden. Mottot verkar vara "verka 
men inte synas". Gruppen har således mera informell karaktär. Gruppen 
består av VD, en person ansvarig för tekniska frågor, en för ekonomi & 
finans och en för affärsutveckling. Till denna grupp knyts således också 
Näringslivsledare 1. Denna grupp blir också ett viktigt stöd för arbetet i 
styrelserna i de olika dotterbolagen. 

En kärna i nätverket bildas för det första bestående av de aktörer som 
ingår i ledningsgruppen. För det andra bildas en kärna på en mer 
övergripande nivå mellan Näringslivsledare 1, VD, styrelseordföranden 
(ordförande efter Referensperson l:s bortgång - vice ordförande innan) 
och Referensperson 1 genom dessa aktörers aktiviteter i moderbolagets 
styrelse. Dessa aktörer har långvarig erfarenhet av varandra. Redan 1969 
var det styrelseordföranden (då i egenskap av VD) som, förutom 
kontakterna med Referensperson 1, förde Industriutveckling AB:s 
förhandlingar med Näringslivsledare 1 i Polymerteknik AB. VD som 
tillträder sin post 1978 blir tillika styrelseledamot i Polymerteknik AB 
vid denna tidpunkt. 

STYRELSEN I INDUSTRIUTVECKLING AB 

REFERENSPERSON 1 
OCH 

STYRELSEORDFÖRANDE 1 

^ VD i ^ 
utvecklings

bolaget 

Ansvarigt 

för tekniska 
frågor . 

Ansvarig 
för affärsut
veckling 

' Ansvarig > 
för ekonomi & 
V finans y 

AKTÖRER I ENGAGEMANGSBOLAGEN 

Figur 5:1 Näringslivsledare 1 i nätverkets kärna i det nationella nätverket 
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Aktörerna i ledningsgruppen betonar det öppna informationsflödet mellan 
gruppmedlemmarna och att inga konkurrensförhållanden mellan 
aktörerna råder under denna period. VD i Industriutveckling AB och 
Näringslivsledare 1 kan sägas ha huvudrollerna gentemot styrelsen i 
moderbolaget. Av de 18 dotterbolagen (1982) så är Näringslivsledare 1 
styrelseordförande i fem dotterbolag. VD är styrelseordförande i tre 
dotterbolag, vice styrelseordförande i tre dotterbolag samt ledamot av 
styrelsen i sju dotterbolag. Från 1983 kompletteras ledningsgruppen med 
en person, som gör en liknande positionsförändring som Närings
livsledare 1 gjort tidigare (Näringslivsledare 1 för fram idén). Denne 
person lämnar VD-arbetet i ett av dotterbolagen för att bli styrelseord
förande i samma bolag kombinerat med ett ordförandeuppdrag till. 

Förbindelselänk 

Näringslivsledare 1 kan sägas bli en förbindelselänk mellan lednings
gruppen och aktörerna i de fem engagemangsbolag som han tar ansvar 
för, vilket kan illustreras på följande sätt. 

VD i 
utvecklings

bolaget^ 

^"^Asvarig 
för ekonomi 
^ finans 

Ansvarig 
för tekniska 

frågor . 

Ansvarig 
för affärsut

veckling 

NL 1 

NL 1 

Aktörer i 
Polymer-
teknik AB 

Aktörer i 
Fritidspro
dukter AB 

Aktörer i 
Komponen

ter AB 

Aktörer i 
Plastpro

dukter AB 

Aktörer i 
Glas AB 

Figur 5:2 NL 1 som förbindelselänk i det nationella nätverket 

Näringslivsledare 1 lämnar sin VD-post (Näringslivsledare lj) och en ny 
värld öppnar sig när han kommer till utvecklingsbolagets ledningsgrupp 
(Näringslivsledare I2). Relationslinjerna till engagemangsbolagen 
uttrycker att Näringslivsledare 1 tar plats som styrelseordförande i 
Polymerteknik AB, Glas AB, Fritidsprodukter AB, Komponenter AB och 
Plastprodukter AB. Relationslinjerna från t ex VD till aktörer i 
Polymerteknik AB och till aktörer i Glas AB indikerar, att även VD sitter 
i styrelsen i dessa bolag. På samma sätt illustreras att den ansvarige för 
ekonomi- och finansfrågor medverkar i styrelsearbetet i Plastprodukter 



95 

AB, liksom att den ansvarige för affärsutveckling medverkar i 
styrelsearbetet i Komponenter AB. 

Aktiviteter i engagemangsbolagen 

I det följande fokuseras på ett övergripande plan de aktiviteter av 
företagsutvecklande karaktär, som vidtas i det nationella nätverket i de 
olika engagemangsbolagen. Näringslivsledare 1 utnyttjar sina tidigare 
erfarenheter i arbetet med dessa förändringsprocesser samtidigt som 
föreslagna åtgärder förankras i ledningsgruppen. Men det räcker inte att 
förankra gentemot utvecklingsbolaget och dess aktörer. Näringslivsledare 
1 menar, att det i hög grad handlar om att arbeta upp relationerna till 
aktörerna i dotterbolagen. Det är ju på denna nivå genomförandet skall 
ske. Dels gäller det att hitta rätt aktörer, där dessa inte redan finns, som 
kan leda de olika förändringsprocesserna, dels gäller det att upparbeta 
lojalitet och förtroende i dessa relationer. Hos dotterbolagen råder det 
heller ingen tvekan om, att Näringslivsledare 1 var ägargruppens utsände. 
Han hade erhållit makt och förtroende av nyckelaktörerna i Industriut
veckling AB. 

Näringslivsledare 1 blir styrelseordförande i Plastprodukter AB, Glas 
AB, Fritidsprodukter AB och Polymerteknik AB under 1980. 1981 blir 
han styrelseordförande i Komponenter AB. Fritidsprodukter AB går i 
detta läge med förlust (- 30 Mkr, 1980) och de andra bolagen, förutom 
Polymerteknik AB, uppvisar otillfredsställande lönsamhet. Krismedveten
heten i berörda bolag hade börjat spridas bland medarbetarna. 

Plastprodukter AB 

Redan 1979 kommer han med som styrelseledamot i Plastprodukter AB 
och lär känna aktörerna i detta bolag. I Plastprodukter AB har vinsten 
halverats från 1978 till 1979. Näringslivsledare 1 blir styrelseordförande 
1980. Problemet bedöms enligt nyckelaktörerna i Industriutveckling AB 
vara att företaget har alltför många produkter inom skilda områden i sitt 
sortiment. "De var affärsmän. De älskade att få tag i någonting att sälja. 
Men företaget gick dåligt", menar Näringslivsledare 1. En struktur
förändring av företaget genom en koncentration av verksamheten till det 
polymertekniska området genomförs. Det krävs också person
förändringar i ledningen, för att en ny koncentrationsstrategi skall kunna 
genomföras. VD:n byts (VD 1) och ges VD-uppdraget i Glas AB. Dels 
bedöms hans profil passa i detta bolag, likaså skulle han genom detta få 
annat att engagera sig i (VD 1 är son till grundaren av Plastprodukter AB 
och tillika den person som avyttrar Plastprodukter AB till Industriut
veckling AB). Dåvarande marknadschefen i Plastprodukter AB får VD-
ansvaret. Den nya VD:n sitter kvar under hela observationsperioden. Om 
första steget i förändringsprocessen fokuserar koncentrationen, så byggs 



96 

detta sedan på med internationalisering, 
företagsförvärv görs. 

Flera utlandsetableringar och 

En av basprodukterna i Plastprodukter AB, som består av en mycket 
hållfast patenterad skumplast, utvecklar företaget hela tiden nya 
applikationsområden för. Produktidén bygger på avancerat polymer-
teknologiskt kunnande inte minst genom att använda polymerteknologin i 
kombination med metaller av olika slag. Genom användandet av 
materialet nås hög hållfasthet med låg vikt. Utvecklingsverksamheten 
koncentreras till en gemensam enhet för verksamhetsgrenarna. Förvärv 
av andra företag görs också för att stärka positionen i vidare
förädlingskedjan och för att stärka konkurrenskraften internationellt. 
1979 har bolaget dotterbolag i Danmark, Finland och Norge. 1981 
etableras dotterbolag i USA och Västtyskland. 1982 sker etablering i 
Australien och 1984 i Storbritannien. 1986 förvärvas ett amerikanskt 
företag, som har flygindustrin som huvudsaklig avsättningsmarknad. 
1989 etableras ett dotterbolag i Frankrike samt en ny tillverkningsenhet i 
USA. Antalet anställda förändras från 278 personer 1979 till 520 perso
ner 1989. I diagram 5:2 redovisas omsättnings- och resultatutveckling för 
Plastprodukter AB. 
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Diagram 5:2 Omsättnings- och resultatutveckling i Plastprodukter AB 

Omsättning och resultat utvecklas gynnsamt. Den mindre resultat
minskningen 1986 hänförs till dollarkursens fall följt av låg orderingång i 
början av året. Vinstmarginalen ligger emellertid på fortsatt hög nivå, 
och Plastprodukter AB utvecklas till en stabil vinstgenerator inom 
Industriutveckling AB. 1989 belastas resultatet bl a av engångskostnader i 
samband med etableringen av en tillverkningsenhet i USA och en mindre 
resultatminskning kan noteras. Näringslivsledare 1 lämnar styrelseord
förandeposten i början av 1989. I Plastprodukter AB sitter också 



97 

utvecklingsbolagets ansvarige för ekonomi- och finansfrågorna med i 
styrelsen under hela observationsperioden. 

Glas AB 

Glas AB blir 1978 helägt dotterbolag till Industriutveckling AB. 
Näringslivsledare 1 efterträder Industriutveckling AB:s VD som 
ordförande 1980. Samtidigt som Näringslivsledare 1 tillträder som 
styrelseordförande i Glas AB så tillsätts ny VD. VD:n hämtas som 
tidigare nämnts från Plastprodukter AB och dess styrelse (son till 
grundaren av Plastprodukter AB, här benämnd VD 1). Näringslivsledare 
1 hade ju samarbetat med honom i detta sammanhang, och samarbetet 
hade visat sig fungera. Det bedöms också av nyckelaktörerna i Industriut
veckling AB, att Näringslivsledare 1 och VD 1 skulle komma att kom
plettera varandra i fullföljandet av det omstruktureringsarbete som stod 
för dörren i Glas AB. Industriutveckling AB:s VD sitter kvar i styrelsen 
som ledamot fram till 1984, då en ny VD i Industriutveckling AB 
tillträder och tillika tar plats i Glas AB:s styrelse. 

Företaget redovisar förlustresultat 1976-1978. En omfattande produk
tionsrationalisering inleds med omstrukturering av produktionen såväl 
inom som mellan produktionsenheter. Verksamheten koncentreras till tre 
tillverkningsenheter. Ny produktionsteknik införs med ökad automa-
tisering. "Det var svårt att nå förståelse för den här typen av 
rationalisering. Det hantverksmässiga värderades högt. Det blev en 
våldsam storm. Men VD 1 var engagerad och orädd och orkade med 
påfrestningarna med stöd från oss", säger Näringslivsledare 1. 
Produktionsrationaliseringarna kombineras med ökad satsning på 
formgivning och en koncentration av marknadsföringen till de viktigaste 
marknaderna. En plattform för förändringsarbetet i Glas AB grundläggs. 
Erfarenheterna från denna förändringsprocess bedöms också som 
lämpliga att ta vara på i ett annat företag inom utvecklingsbolagets hägn. I 
slutet av 1980 flyttar VD:n i Glas AB till Fritidsprodukter AB för att leda 
förändringsarbetet i egenskap av VD i detta företag. Han fortsätter dock 
engagemanget i styrelsen under hela observationsperioden. Även i 
Fritidsprodukter AB är Näringslivsledare 1 styrelseordförande. 
Omsättnings- och resultatutveckling i Glas AB framgår av diagram 5:3. 
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Diagram 5:3 Omsättnings- och resultatutveckling i Glas AB 

Näringslivsledare 1 och VD 1 sitter kvar i styrelsen för Glas AB även 
fortsättningsvis. En ny VD tillsätts som hämtas från ett förpack
ningsföretag. Han är civilekonom och har framför allt arbetat med 
marknadsföring i konsumentvarubranschen såväl inom Sverige, som 
internationellt. De fyra åren, som föregår VD-uppdraget i Glas AB, har 
han arbetat som platschef åt ett svensk förpackningsföretag vid deras 
dotterbolag i Mexiko. Näringslivsledare 1 sitter kvar som styrelseord
förande i Glas AB fram till 1989 och han samarbetar med den nya VD:n 
som tillsattes 1980 under hela denna period. Fortsatta rationaliseringar 
görs. Verksamheten koncentreras till två bruk. Marknadsbearbetningen 
vidareutvecklas genom utbyggnad av den internationella marknadsorga
nisationen. Här passar den nya VD:ns kompetens väl in i bilden. 1980 har 
bolaget dotterbolag i Australien, Storbritannien, USA och Västtyskland. 
Bolaget i Storbritannien avvecklas emellertid så småningom, medan 
dotterbolag i Norge och Schweiz etableras 1987 och i Danmark 1988. 

Lönsamheten utvecklas väl fram till 80-talets mitt, vilket framgår av 
diagram 5:3. Planer för börsintroduktion dras upp som en följd av detta 
och 1984 börsintroduceras bolaget. Andra mindre glasbruk förvärvas 
därefter. Satsningarna på formgivarna och deras konstnärliga frihet 
fortsätter. Nya kollektioner introduceras. Satsningar på personalut
bildning genomförs dels i syfte att öka flexibiliteten i tillverkningen, dels 
i syfte att vidmakthålla kvalitetssträvandena. Marknadsmässigt strävar 
företaget efter att bli ännu starkare i de mindre priskänsliga kvalitets seg
menten. Antalet anställda utgjorde 1979 568 personer. 1989 består 
företaget av 883 anställda. Från 1986 får emellertid Glas AB vidkännas 
lägre lönsamhet. Som förklaringsgrunder anförs dollarkursens fall samt 
den interna kostnadsutvecklingen. 
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Likaså tär gjorda investeringar på den kortsiktiga lönsamheten, men 
förhoppningar finns om positivt utslag längre fram. Under 1989 
diskuteras ett förvärv av ett annat större svenskt glasföretag. 
Näringslivsledare 1 hyser emellertid inte någon större entusiasm för 
denna affär. Han menar, att lite finns att vinna på sammanslagningar av 
stora enheter på svensk botten (jfr också Polymerteknik längre fram). 
Symptomatiskt är att förvärvet inte genomförs förrän Näringslivsledare 1 
lämnat styrelsen våren 1989. Under 1990 realiseras dock dessa planer, 
och omsättningen väntas att i närmaste fördubblas. 

Fritidsprodukter AB 

Fritidsprodukter AB är ett familjeföretag, där sonen till grundaren hade 
kvar ett 25-procentigt ägande. Grundaren själv gick bort 1974, och sonen 
säljer av sin andel 1981. Industriutveckling AB blir då 100-procentiga 
ägare. I Fritidsprodukter AB tillsätts som tidigare nämnts en ny VD (VD 
1) under senare delen av 1980. En stor del av produktionen flyttas utom
lands till legofabriker i syfte att komma till rätta med lönsamheten. Redan 
1979 utgör 85 procent av företagets försäljning omsättning på utländska 
marknader. Företaget har vid denna tidpunkt dotterbolag i Danmark, 
Storbritannien, USA och Västtyskland. Näringslivsledare l:s erfarenhet 
från Polymerteknik AB:s etablering i Singapore och erfarenheter från 
legotillverkning kommer här väl till pass. Arbetet med saneringen i 
Sverige blir tuff. Fem fabriker avvecklas och personalen bantas med i det 
närmaste halva personalstyrkan. I högkvalitetssegmentet satsar man 
emellertid på produktion i Sverige. Denna produktion effektiviseras och 
rationaliseras. Företaget stöps om från ett produktionsorienterat till ett 
mer marknadsorienterat företag, kombinerat med ambitioner att ned
bringa kapitalbindningen. 

Samtidigt satsar företaget på produktutveckling. Näringslivsledare 1 
förmedlar sin erfarenhet av hur viktigt produktutveckling är. Han 
försöker också tidigt lansera möjligheterna med polymera material i 
produktionen i stället för arbetet med metaller och det närmast urma-
keribetonade produktionssättet som i detta läge var aktuellt. Detta ansåg 
han skulle öka effektiviteten utan att för den skull inverka på 
kvalitetsimagen. Företaget är emellertid ännu ej riktigt moget för detta, 
men successivt närmar man sig den nya tekniken och lär sig "tänka i 
plast". Tänkandet slår rot och i årsredovisningen från 1985 kan vi läsa att 
CAD/CAM-system installerats och att en ny produkt baserad på polymera 
material lanserats. Marknadssatsningarna fortsätter, och 1983 öppnas 
dotterbolag i Kanada, Schweiz och Singapore. Likaså förläggs 
huvudkontoret till USA i slutet av 1983. Efter detta lämnar Närings
livsledare 1 ordförandeposten, i syfte att undvika alltför mycket resande. 
De tidigare förluståren och kostnaderna för omstruktureringen ökar 
företagets skuldbörda kraftigt i början av 80-talet, och utvecklings
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bolagets tålamod sätts på hårt prov. Soliditeten är 1982 nere i åtta 
procent. Ett förbättrat resultat kan emellertid snart avläsas (se diagram 
5:4). 
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Diagram 5:4 Omsättnings- och resultatutveckling i Fritidsprodukter AB 

I diagram 5:4 kan vi följa bolagets fortsatta omsättnings- och resultat
utveckling, som efter 1984 åter igen blir ogynnsam. Företaget hade 1979 
1 837 anställda. 1984 är arbetsstyrkan nere i 533 anställda för att 1989 
uppnå 599 anställda. VD 1 sitter kvar som VD fram till och med 1987. 
Näringslivsledare 1 efterträds 1984 som ordförande av den ansvarige för 
ekonomi- och finansfrågor i Industriutveckling AB:s ledningsgrupp. 1987 
övertar den nye VD:n i Industriutveckling AB (från 1984) ordförande
skapet. 1988 inleds förhandlingar med Sportprodukter AB om försäljning 
av Fritidsprodukter AB. Resultatutvecklingen efter 1984 har som 
framgår av diagram 5:4 ej varit förmånlig. En svag försäljningsut
veckling kombinerad med att etableringen i Centraleuropa inte utvecklas 
enligt ritningarna, uppges som förklaring av nyckelaktörerna i 
Industriutveckling AB. 1985 avvecklas dotterbolaget i Schweiz. Den 
negativa resultatutvecklingen påspäds av dollarkursens fall, då 
faktureringen till 70 procent sker i dollar. Likaså utvecklas 
marknadsandelarna på den amerikanska huvudmarknaden ogynnsamt ur 
Fritidsprodukter AB:s synvinkel. Konkurrensen tilltar framför allt från 
tillverkare i Fjärran Östern. Industriutveckling AB:s uthållighet sätts åter 
igen på prov. Näringslivsledare 1 blir tillfrågad om sin syn på 
Industriutveckling AB:s fortsatta engagemang. Näringslivsledare 1 menar 
att engagemanget bör fortsätta med vidtagande av erforderliga åtgärder, 
men den nya VD:n i Industriutveckling AB driver igenom en försäljning 
till Sportprodukter AB inte minst med stöd av den negativa 
resultatutvecklingen. De nya ägarna anses kunna skapa ytterligare 
möjligheter till en förstärkt marknadsposition. Sportprodukter AB ser 
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möjligheter till samordningsfördelar med sina övriga engagemang i 
sport- och fritidsbranschen. Köpeskillingen uppges till 165 Mkr (DN -
880323). 

Komponenter AB 

Komponenter AB är vid 80-talets ingång både ett tillverkande företag och 
ett agenturföretag. Denna kombination av aktiviteter bedöms som 
problematisk. Lönsamheten har halverats från 1979 till 1980 och 1981 
uppvisas förlust. Näringslivsledare 1 tillträder som ordförande och en ny 
VD tillsätts. Den nye VD:n är civilekonom och har bakgrund som 
problemlösare inom en annan koncern. Under 1981 genomförs en 
genomgripande omstrukturering av organisationen. Företaget divisio-
naliseras i tre divisioner, där handels- och agenturdelen läggs i ett separat 
aktiebolag. En del agenturer som inte fungerar tas bort. I linje med 
ambitionen att utöka andelen egentillverkade produkter förvärvas i slutet 
av 1982 ett företag med internationell inriktning i USA som tillverkar 
bromskomponenter till fordonsindustrin. Samtidigt införlivas därmed 
dotterbolag i Frankrike, Storbritannien och Västtyskland. Komponenter 
AB aspirerar på att långsiktigt bli ett internationellt högkvalitativt 
komponentföretag inom området fordons- och transportteknologi. 

Ett dotterbolag till Fritidsprodukter AB som gör olika typer av 
elektroniska och finmekaniska fordonsinstrument överförs också till 
Komponenter AB, där företaget i detta läge bättre bedöms höra hemma. 
Internationellt kan man i detta skede se en trend mot färre och större 
underleverantörer/komponenttillverkare till fordonsindustrin. Större 
krav ställs på att dessa skall ligga långt framme med produktutveckling av 
sina specialiteter, vilket i sin tur fordrar betydande finansiella och 
personella resurser. 

För att ytterligare stärka positionen inom fordonskomponentsgruppen i 
Industriutveckling AB genomförs 1984 en fusion med ett företag, som 
tillverkar komponenter till motorer. Detta företag har rekonstruerats 
med Referensperson 1 som initiativtagare i början av 80-talet med stöd av 
investmentbolagen och dess aktörer i ägargruppens centrum. Företaget 
sammanförs till samma bolag som Komponenter AB, och därmed 
fördubblas omsättningen (diagram 5:5). Företaget sysselsätter 1 037 
personer 1984 efter sammanslagningen, medan sysselsättningen 1979 var 
190 personer. Näringslivsledare 1 avgår ur styrelsen, när denna fusion är 
genomförd. Här fanns nu två styrelser att hämta resurspersoner från, och 
Näringslivsledare 1 gör inga anspråk på att fortsätta. Omsättning och 
resultat utvecklas positivt fram till 1984. 
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Diagram 5:5 Omsättnings- och resultatutveckling i Komponenter AB 

Näringslivsledare 1 avgår som ordförande i Komponenter AB 1984. 
VD:n (1980-) fortsätter emellertid arbetet fram till 1988 då han anlitas av 
den tidigare VD:n i Industriutveckling AB (som 1984 rekryteras till ett 
annat uppdrag inom ägarsfären) till ett nytt VD-uppdrag. Två år tillägnas 
omstrukturering och samordning av de båda bolagens verksamheter, 
vilket också avspeglar sig på omsättning och resultat. Bolaget fortsätter 
den inslagna vägen att satsa på tillverkande enheter med internationell 
inriktning och resultatet utvecklas positivt 1987-88. 1988 tillträder en ny 
VD, och 1989 genomförs ett företagsförvärv inom EG-området. Bolaget 
har i detta läge 1 783 anställda. Den stora investeringen kombinerad med 
begynnande konjunkturnedgång leder emellertid till resultatminskning 
1989. 

Den fortsatta utvecklingen i Polymerteknik AB 

I Polymerteknik AB övergår Näringslivsledare 1 från VD-posten till att 
bli styrelseordförande 1980. Den nya VD:n hämtas inifrån företaget. Han 
hade börjat som exportingenjör i bolaget. Sedan blev han ansvarig för 
Polymerteknik AB:s verksamhet i Singapore för att sedan flytta till Chile. 
Därefter tillträder han marknadschefsposten på hemmaplan, och det är 
från denna position han i detta läge tar steget till VD-posten. Den nya 
VD:n aviserar ökade satsningar på marknadsföring. Under 1980-1981 
etableras två ytterligare dotterbolag, ett i USA och ett i Mexiko. 
Marknaderna för dessa dotterbolag utvecklas dock ogynnsamt, då den 
amerikanska gruvindustrin endast utnyttjar en fjärdedel av sin kapacitet 
vid denna tidpunkt. I Mexiko späds problemen på med det svåra läge, som 
landets ekonomi befinner sig i. Dessa faktorer kombinerat med konjunk
turnedgång påverkar resultatet år 1982 negativt i Polymerteknik AB, 
vilket framgår av diagram 5:6. 
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Diagram 5:6 Omsättnings- och resultatutveckling i Polymer teknik AB 

Marknaden på den amerikanska kontinenten fortsätter att utvecklas svagt. 
Dotterbolagen i Kanada, Mexiko och USA redovisar fortsatta förluster. 
Polymerteknik AB fortsätter emellertid satsningen, och 1983 etableras ett 
dotterbolag i Brasilien, samtidigt som åtgärdsprogram sätts in i de 
dotterbolagsenheter där detta erfordras. 1984 nås resultatförbättringar. 
Särskilt stark blir utvecklingen i det mexikanska dotterbolaget, medan 
däremot uppstarten av det brasilianska dotterbolaget blir problematisk. 
1985 förbättras resultatet för Polymerteknik AB, men tidigare 
vinstmarginaler och produktivitetsökningar uppnås ej. Som tidigare 
nämnts sker också VD-byte i Industriutveckling AB och den nye VD:n tar 
så småningom plats i Polymertekniks styrelse. Den fortsatta expansionen i 
kombination med strävan att uppnå högre resultatnivåer leder till, att 
styrelsen med den förnyade sammansättningen fattar beslut om att 
genomföra en organisationsutredning. Den tidigare organisations
strukturen, signerad Näringslivsledare 1, var tämligen centraliserad. 
Näringslivsledare 1 besatt också förhållandevis överlägsen kunskap och 
överblick. I detta sammanhang kan nämnas, att han av vissa medarbetare 
kallas för "pappa". Näringslivsledare 1 hade också lätt att fatta beslut, 
varvid centraliseringen inte behövde få någon större förlamande effekt. 
Näringslivsledare 1 : s medvetenhet om sin egen betydelsefulla roll i 
sammanhanget är dock ej så tydlig. I de övriga fallen vi redovisat finns 
inte de historiska bindningarna. I detta fall har vi däremot ett helt 
spektrum av detta, och Näringslivsledare 1 har svårare att distansera sig 
och ställa diagnos. 

Det visar sig inte vara lika lätt för den nya VD:n att leda efter detta 
styrsystem. Till detta skall också föras den fortsatta expansionen. Mot 
denna bakgrund tillsätts organisationsutredningen, och 1986 genomförs 
en divisionalisering med spridning av resultatansvar som följd. Problemet 
är att organisationsscheman ritas och organisationsstruktur skapas med 
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begränsad hänsyn till vad människorna egentligen vill. Detta påspäds med 
att VD:n avgår. En temporär VD tillsätts inifrån företaget, och organi
sationsförändringen genomförs men med slitningar och avhopp bland 
personalen som följd. Vi kan i diagram 5:7 avläsa, att omsättningsök
ningen per anställd bromsas upp under denna period. 
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Diagram 5:7 Produktivitets- och resultatutveckling i Polymerteknik AB 

Det framstår som om personalen väntar på en ny "pappa". För få 
anställda har vuxit in i mer ansvarsfyllda roller. Likaså har man svårig
heter med att rekrytera en ny chef till bolaget. Genom ett "head-hunter"-
företag anlitat av Industriutveckling AB når man så småningom resultat. I 
början av 1987 tillträder en ny VD med långvarig marknadsföringser
farenhet från stålbranschen. Han får dock i mångt och mycket ta den 
påbörjade organisationsförändringen som den är. Att åter igen börja 
stuva om för mycket i organisationen bedöms ej som lämpligt. 

Samtidigt befinner sig näringslivet i Polymertekniks närmiljö i 
omvandling. Den stora mineralkoncernen, som är en betydelsefull kund 
till Polymerteknik AB, får i januari 1987 nya majoritetsägare. Köpare är 
Sydkoncernen AB med verksamhet i samma bransch som Polymerteknik 
AB. Sydkoncernen AB aviserar också intresse för Polymerteknik AB och 
menar, att samordningsfördelar står att vinna genom fusion av bolagens 
verksamheter inom gummibranschen. Propåer om detta har också 
förekommit tidigare. Näringslivsledare 1 avvisar emellertid dessa inviter, 
samtidigt som han deklarerar, att Polymerteknik AB inte är beroende av 
gruvorna för sin överlevnad. Sydkoncernen AB inleder omfattande 
omstruktureringar i mineralbolaget, och som ett led i att skaffa 
ersättningsindustrier startas bl a en gummifabrik i närheten av en 
gruvenhet. Detta företag blir därmed en ytterligare konkurrent till 
Polymerteknik AB. 
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Under 1987 avvecklar Polymerteknik AB de förhållandevis ny etablerade 
dotterbolagen i USA och Brasilien, och mot denna bakgrund minskar 
omsättningen något detta år (se diagram 5:6). En ny licens till Kina säljs 
emellertid, samtidigt som ett dotterbolag i Västtyskland etableras genom 
ett förvärv av ett tyskt företag inom industrigummisektorn (tätningar 
mm). Arbetet med divisionaliseringen kombinerat med strävanden att 
uppnå en mer flödesorienterad produktion fortgår. Likaså söker den nya 
VD:n att ingjuta motivation och framtidstro i medarbetarna. 1988 kan en 
produktivitetsökning återigen registreras (se diagram 5:7). En ny 
generation kvarnfoder lanseras också på världsmarknaden detta år, 
samtidigt som ett dotterbolag i Storbritannien etableras. Detta ger positiv 
effekt på resultatet 1989, om än resultatnivån fortfarande är låg. 
Näringslivsledare 1 lämnar ordförandeposten i styrelsen under 1989 och 
blir hedersordförande. 

ANALYS AV NÄRINGSLIVSLEDARE l:s AKTIVITETER 
OCH RELATIONER I DET NATIONELLA NÄTVERKET 

I detta avsnitt avser jag att analysera fallbeskrivningen på en grund
läggande nivå.1 Detta skall ses som ett första steg på vägen mot en mer 
fördjupad analys, som påbörjas i kapitel tio. Framför allt ägnas intresse åt 
forskningsfrågorna vad och hur näringslivsledaren genomför aktivi
teterna. Närmare bestämt analyseras framväxten, underhållet och 
minskningen av aktörens handlingsutrymme över tiden. Med andra ord 
analyseras en näringslivsledares arbete ur ett longitudinellt perspektiv. 

Framväxten av ett handlingsutrymme 

Näringslivsledare 1 lämnar sin VD-post, och en ny värld öppnar sig, när 
han kommer till utvecklingsbolagets ledningsgrupp. På frågan om 
Näringslivsledare 1 har lärt sig mer efter 1980 än före om 
företagsutveckling, så svarar han obetingat ja. I utvecklingsbolagets 
ledning konstaterade man också detta. "Det här var en personlig
hetsutveckling för Näringslivsledare 1, som jag tror han tyckte var rätt så 
kul. Dels fick han ett bredare kontaktnät, dels fann han också, att det här 
med styrelsearbete var väldigt roligt. Han har blivit lite grand av vår 
styrelseteoretiker. Vårt styrelseproffs. Speciellt under VD:n som var 
ansvarig 1978 - 1984 fick han fritt utlopp för detta", menar en aktör i 
ledningsgruppen. 

Näringslivsledare 1 bereds stort handlingsutrymme. Industriutveckling 
AB är kapitalstarkt och har gott renommé. Likaså underhålls en långvarig 
förbindelse med en affärsbank, där Referensperson 1 utgör en av 
centralgestalterna. Samma ägargrupp har stått stabilt bakom gruppen 

1 Jfr diskussionen på s 82-84 i kap itel fyra om uppläggningen av analysarbetet. 
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under hela dess existens. "När jag fick de här uppdragen av 
Referensperson 1 så sa han att nu tar du hand om det här. Du sköter det. 
Pengar finns det. Det finns inga alternativ, det måste gå. Och det gjorde 
det, mycket beroende på att man fick fria händer att verkligen genomföra 
åtgärder". Bilden av Näringslivsledare 1 som ägarkretsens förlängda arm 
och lojale medarbetare i det svenska näringslivet förstärks av, att 
Näringslivsledare 1 väljs in i stora skogskoncernens styrelse 1981 
(årsomsättning 1981 ca 5 miljarder kr och ca 9 000 anställda) och i stora 
mineralbolagets styrelse i 1982 (årsomsättning 1982 ca 4,5 miljarder kr 
och 8 500 anställda). 

Näringslivsledare l:s handlingsutrymme och därmed förknippade sociala 
uppbackning börjar således ta form. Nyckelaktörerna i Industriutveckling 
AB vill tillvarata de erfarenheter som ett 30-årigt VD-skap i ett företag i 
tillväxt kan ge. Rollutövningen formas och underhålls emellertid genom 
interaktion med omgivningen. Vi kommer in på de aktiviteter, som 
aktörerna genomför och de relationer, som byggs upp i engagemangs
bolagen. 

Underhåll av handlingsutrymmet 

De inledande omorienteringsprocesserna i engagemangsbolagen når till 
stora delar framgång. Arbetet handlar om att hitta nya framkomstvägar 
för företag i kritiska lägen. Näringslivsledare 1 erhåller genom detta 
arbete referensföretag användbara i sin fortsatta erfarenhetsförmedling. 
Verksamheten i Plastprodukter AB koncentreras till det polymertekniska 
området, och satsningar görs på produktutveckling. En produktions
rationalisering genomförs i Glas AB. I Fritidsprodukter AB satsar man 
på hemmaproduktion i högkvalitetssegmentet, medan produktionen av 
övrigt sortiment förläggs utomlands närmare huvudmarknaden. I 
Komponenter AB separeras tillverkande enheter med handels- och 
agenturverksamheten. Satsningar på större andel egentillverkning görs. 
Polymerteknik AB hamnar emellertid i problem. Nya marknadssatsningar 
når ej önskad effekt, samtidigt som den nya ledningen brottas med 
organisationsproblem. 

I arbetet med engagemangsbolagen uppträder vissa generella interaktions-
mönster, som underhåller handlingsutrymmet. I Näringslivsledare l:s fall 
framstår kunnandet om produktutveckling och produktionsteknisk 
utveckling som en väsentlig bas för erfarenhetsförmedlingen. Teknik
samband kan konstateras mellan företagen. Kunnandet om materialen 
gummi, plast och metall liksom nya kombinationer av dessa flödar över i 
ett gynnsamt växelspel i vissa av bolagen. Likaså ivrar Näringslivsledare 
1 för, att företagen i högre grad skall behandla den tekniska utvecklingen, 
inte minst i samband med styrelsearbetet. I en PM, som Näringslivsledare 
1 utarbetar angående produkt- och produktionsteknisk utveckling i 
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Industriutveckling AB betonas detta. "Det övergripande målet är att på 
alla nivåer i företaget skapa en miljö som stimulerar anställda till kreativt 
tänkande och som uppmuntrar förslagsställare att framlägga även icke 
fullgångna idéer till företagsledningen. Styrelsen (eventuellt förstärkt) 
bör vid minst ett sammanträde per år speciellt diskutera den tekniska 
utvecklingen i bolaget". Vid ett anförande betonar han vikten av 
framförhållning i produktutvecklingen. "I företaget skall alltid finnas en 
produkt, som ännu icke är lanserad. Du måste arbeta med produkter, som 
kunderna inte vet om att de behöver förrän om fem år". 

Näringslivsledare l:s betydelsefulla roll i denna erfarenhetsförmedling 
betonas av flera aktörer. Industriutveckling AB:s VD beskriver Närings
livsledare 1 på följande sätt. "Den naturliga infallsvinkeln för mig, när 
det gäller att beskriva Näringslivsledare 1 är utvecklaren - produktut-
vecklaren och den produktionstekniske utvecklaren. Näringslivsledare l:s 
blick för vad som krävs kan bäst beskrivas som naturlig. När 
Näringslivsledare 1 ställs inför en fråga eller ett problem, så vill han 
gärna fundera ett tag. Sedan förefaller det som att han ser lösningen. Det 
är inte frågan om logiska och strukturerade resonemang eller uträkningar 
med hjälp av fickkalkylatorer. Snarare är det så att lösningen plötsligt 
bara finns där. Näringslivsledare 1 är på det här sättet något av en 
naturbegåvning". 

Liknande kommentarer framskymtar i styrelseordförandens beskrivning. 
"När jag blir tillfrågad om min bild av Näringslivsledare 1, så är det 
först och främst innovatören Näringslivsledare 1 som träder fram. Jag 
tror att Näringslivsledare l:s hela karriär egentligen baseras på hans 
intuition för tekniska ting, på hans förmåga att se möjligheterna när det 
gäller nya material, användningsområden och applikationsområden. När 
vi talar om en innovation så missbrukar vi ibland det ordet och jämställer 
det med en uppfinning. Men en innovation är en uppfinning, som lett till 
praktiskt resultat och till lönsamhet. Om vi har den definitionen på en 
innovation så är Näringslivsledare l:s framgång i hög grad innovatörens 
framgång". 

När vi sedan kommer in på personrelationerna, så handlar det mycket om 
relationen mellan styrelseordförande och VD i de olika engagemangs
bolagen. I Näringslivsledare 1: s fall spelar erfarenhetsbasen en viktig 
roll. Att ha upplevt ett företags alla utvecklingssteg från insidan och att ha 
lyckats klara av flera svåra moment är här väsentligt. Det skapar också 
tyngd bakom argumenten, när de skall förmedlas vidare. Likaså känner 
han, att han har någonting att ge. I flera hänseenden låg Polymerteknik 
AB före i ett tekniskt utvecklingshänseende jämfört med andra dotter
bolag. Att överföra dessa erfarenheter är emellertid inte alltid det 
enklaste. Erfarenheterna får inte överföras på ett burdust och överlägset 
sätt. Det gäller att vara smidig. I relationerna till VD.arna får också 
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Näringslivsledare 1 en slags mentorroll. Näringslivsledare 1 berättar: 
"Det är ju telefonsamtalen, som tar tid om man är engagerad. Man bryr 
sig om folk. Det är förvånansvärt hur mycket det betyder att man bryr 
sig. När det gäller allvarliga sammanhang som ekonomi och ansvar så är 
det egentligen som med barn. Det är samma känslor. Ett barn känner ju 
direkt om någon bryr sig om dem. De tyr sig till olika människor. Det är 
precis samma sak när det gäller oss vuxna och allvarliga ting. Den mest 
tuffe chefen kan vara världens ensammaste". 

Bilden av mentorrollen förstärks, när vi lyssnar till Näringslivsledare l:s 
syn på valet av styrelseledamöter. Ålders- och erfarenhetsdimensionen 
betonas vid tillsättandet av styrelseledamöter. "En styrelsemedlem bör 
vara mer erfaren än företagets VD, vilket i regel innebär att han/hon 
måste ha uppnått relativt mogen ålder. Ett annat sätt att formulera detta 
på är att vederbörande bör vara minst tio år äldre än VD i fråga om 
erfarenhet. En styrelseledamot får dock inte bli för gammal. Vid 70 års 
ålder skall han ställa sin plats till förfogande". I de här beskrivna 
engagemangsbolagen är samtliga VD-ar i 35-40 årsåldern vid ingången 
till uppdragen. Ambitionen från ledande aktörer i Industriutveckling AB 
är att förena ungdomlig entusiasm med de äldre aktörernas erfarenhet 
och stabilitet. 

Näringslivsledare 1 menar att styrelsens största och viktigaste uppgift är 
att tillsätta rätt personer i ledande befattningar. "Styrelsen skall sedan 
vara rådgivare åt VD. Så det gäller ju då att VD uppfattar styrelsens 
intentioner och gör något bra av det. Så att folk har lust att arbeta för 
företaget, för VD och för styrelsen - utan att egentligen begripa varför 
de har lust. Med andra ord - det får inte vara något påträngande - nu 
skall du jobba! Utan det skall födas en stämning som gör det trevligt och 
självklart". 

I dessa sammanhang kan också nämnas att personfrågor kan vara mindre 
angenäma. Detta när det gäller att flytta personer, som inte längre 
fungerar i den miljö som de verkar i. Många frågor är här samvets
frågor. "Det gäller att skaffa sig en religion som gör att man orkar med 
det. Det är företagets bästa det gäller - inte enskilda personer. För i 
företaget lever så många människor som i sin tur är så viktiga för hela 
samhället att man måste ta obehag för att företaget skall gå bra", menar 
Näringslivsledare 1. 

I beskrivningen av företagen kan vi konstatera ett annat sätt att arbeta 
med personfrågorna. En slags parrelation utvecklas mellan Närings
livsledare 1 och förra VD:n i Plastprodukter AB. Denna chef flyttas från 
Plastprodukter AB till Glas AB för att leda omstruktureringsarbetet där. 
Sedermera flyttar han från Glas AB till Fritidsprodukter AB för att i 
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motsvarande mån leda omstruktureringsarbetet där, vilket illustreras i 
figur 5:3. 
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Figur 5:3: VD l:s byten av uppdrag i engagemangsbolagen 

Näringslivsledare 1 och denna aktör kompletterar varandra. Denne VD 
var orädd och hade ett starkt engagemang för det han företog sig. Han 
hade också förmåga att ingjuta framtidstro till medarbetarna i företagen. 
"Han behövde dock bromsas och styras i rätt riktning ibland. Han var lite 
yvig", menar Näringslivsledare 1. I Plastprodukter AB visar det sig vara 
ett lyckat drag, att låta marknadschefen avancera till VD. Just yvigheten 
och de vitt skilda verksamheterna var ju problemet i Plastprodukter AB. 
Här behövdes koncentration av verksamheten. En uppgift som passade de 
egenskaper som marknadschefen visat tidigare. Han hade dock stött på 
patrull hos den tidigare VD:n. 

Moderbolagets resurser och aktörernas erfarenheter av etableringar på 
utlandsmarknader kommer till användning, när det gäller dotterbolagens 
internationalisering. Av nedanstående tabell kan vi avläsa att utvecklingen 
av utlandsverksamheten varit speciellt påtaglig i Komponenter AB och 
Plastprodukter AB under observationsperioden. Internationaliserings
nivån i övriga företag, och då speciellt i Fritidsprodukter AB, var redan 
förhållandevis hög. I Glas AB hänförs minskningen i exportandel till att 
ökningstakten i bearbetningen av övriga Europa och övriga länder inte 
håller jämna steg med de framgångar, som nås i Sverige och USA. 1989 
noteras t ex försäljningsnedgångar i Västtyskland och Australien. 
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Tabell 5:1 Andel omsättning på utländska marknader 
i engagemangsbolagen 

Polymerteknik AB Plastprodukter AB Glas AB Fritidsprodukter AB Komponenter AB 
79 55% 79 33% 79 55% 79 85% 79 13% 
89 63% 89 90% 89 45% 89 89% 89 90% 

Internationaliseringen handlar dels om att bearbeta nya marknader, dels 
om att placera produktionsenheter och dotterbolag på strategiska ställen. I 
fallet Fritidsprodukter AB kan vi t ex konstatera ett flöde av 
erfarenheter. I Polymerteknik AB hade Näringslivsledare 1 gått igenom 
hur etablering av produktion i Fjärran Östern går till. Han såg också 
fördelarna med att förlägga den enklare delen av produktionen i dessa 
länder i syfte att komma tillrätta med lönsamheten. Enligt Närings
livsledare 1 utgjorde löneläget i Sverige, huvudmarknadernas läge och 
konkurrensbilden grund för internationaliseringsbeslutet. 

Vi kan också notera, att valet av nya VD-ar i dotterbolagen präglas av att 
internationaliseringen i bolagen skall stärkas. Marknadsföringserfarenhet 
betonas, och inte minst internationell sådan, vid valet av nya VD-ar. VD-
arna blir kosmopoliter och drivande krafter i företagens internatio
naliseringsprocesser. Större etableringar förankras i Industriutveckling 
AB:s styrelse. I riktlinjerna för styrelsearbetet (se nedan) i dotterbolagen 
görs emellertid följande undantag Om det endast gäller uppstart av rena 
säljbolag i främmande länder, så räcker det med, att beslutet förankras i 
företagets egen styrelse. I detta sammanhang kan nämnas, att VD-arna i 
Industriutveckling AB:s dotterbolag träffas med jämna mellanrum. 
Likartat erfarenhetsutbyte förekommer också på funktionsnivå mellan 
dotterbolagen, även om detta arbete inom vissa funktioner visat sig svårt 
p g a stora branscholikheter. De internationella erfarenheterna är 
emellertid i detta sammanhang en intressant föreningsmängd. 1985 hade 
Industriutveckling AB:s engagemangsbolag 89 dotterbolag i utlandet, 
varav 15 sysslade med produktutveckling, tillverkning och försäljning 
och resterande bolag utgjorde försäljningsbolag, som marknadsför och 
säljer i h uvudsak svensktillverkade produkter. 

Näringslivsledare 1 och ledningsgruppen i övrigt utvecklar riktlinjer för 
styrelsearbetet i dotterbolagen. Dessa tas fram till ett sammanträffande 
med dotterbolagens alla VD:ar 1983. Riktlinjerna kan sägas utgöra en 
form av systematisering av styrelsearbetet i utvecklingsbolagets dotter
bolag. Näringslivsledare 1 konstaterar, att få enhetliga principer avseende 
styrelsearbetet i dotterbolagen fanns tillgängliga. På så sätt menade han, 
att mycket tid fanns att vinna om vissa gemensamma grundförutsättningar 
kom att gälla för dotterbolagens styrelsearbete. Genom detta skulle också 
mer tid kunna ägnas till framtidsinriktade frågor. I dessa riktlinjer pekas 
på styrelsens ansvar och uppgifter, ansvarsfördelning moderbolag
dotterbolag, ordförandens roll, VD:s roll, styrelsesammanträdets 
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utformning samt praktiska råd och tips i samband med detta. Detta 
dokument och tillämpningen av det utgör också ett viktigt led i erfaren-
he tsförmedlingen. 

Uppdelningen i ansvaret mellan VD och styrelse förtydligas på följande 
sätt. "Styrelsen beslutar i alla frågor som kan betecknas som ändringar av 
verksamhetens omfattning och inriktning, medan VD under styrelsens 
kontroll självständigt handhar den löpande driften från dag till dag. VD 
och styrelsens ordförande skall i respektive företag komma överens om 
vilka typer av frågor som verkställande direktören skall betrakta som 
löpande respektive sådana som skall tas upp i styrelsen". 

I detta sammanhang kan nämnas att ledningsgruppen i utvecklingbolaget 
får en slags filterfunktion. Idéer och förändringar, som skall genomföras 
i dotterbolagen testas mera informellt i ledningsgruppen. Vid större 
förändringar som t ex företagsförvärv, större investeringar och uppstart 
av dotterbolag i andra länder, skall besluten dessutom förankras i 
utvecklingsbolagets styrelse. I riktlinjerna poängteras att det i sådana fall 
är lämpligt att VD föredrar ärendet i utvecklingsbolagets styrelse. 

En tid efter det att riktlinjerna för styrelsearbetet i Industriutveckling AB 
är färdigställda kontaktas styrelseordföranden av Civilekonomföreningen. 
Styrelseordföranden i Industriutveckling AB hade tidigare varit ordfö
rande i nämnda förening under en treårsperiod. Han tillfrågas nu om tips 
och personrekommendationer inför den kurs om styrelsearbete före
ningen ämnar starta. Styrelseordföranden rekommenderar Näringslivs
ledare 1. 

Näringslivsledare 1 tar på sig uppdraget, och han fungerar därmed som 
lärare i ett antal omgångar. Här redovisade praktiska erfarenheter bildar 
underlag. Kontaktnätet breddas ytterligare genom dessa aktiviteter. I 
denna kursverksamhet samarbetar han bl a med Näringslivsledare 32, som 
för övrigt är initiativtagare till kursen. Vi kan säga att aktörerna arbetar 
med att professionalisera styrelseledamotsrollen. Men även den 
individuella profilen utgör ett väsentligt inslag i respektive aktörs 
erfarenhetsförmedling - aktörerna förmedlar en del av sig själv. 
Aktörernas kursverksamhet antar i sin tur regionala former parallellt 
med att Näringslivsledare 1 börjar engagera sig i det vi benämner det 
regionala nätverket.3 

2 Se kapitel åtta. 
3 Se kapitel sex. 



112 

Minskning av handlingsutrymmet 

Handlingsutrymmets framväxt och underhåll är sammankopplat med 
aktörens motivation och huruvida aktörens interaktion med omgivningen 
bereder aktören fortsatt legitimitet. Näringslivsledare 1 avvecklar 
ordförandeuppdragen i Fritidsprodukter AB och Komponenter AB. Dels 
uppstår ett naturligt läge pga omorganisering i bolagen, dels har han vid 
denna tidpunkt börjat engagera sig i det regionala nätverket (kapitel sex). 
Engagemanget i det regionala nätverket anser han bättre passar den 
livsfas han befinner sig i, då han försöker nedbringa resandet. I slutet av 
1984 lämnar också VD:n i Industriutveckling AB bolaget för ett nytt 
uppdrag inom samma ägarsfär. En ny VD tillträder och Näringslivsledare 
l:s handlingsutrymme blir därefter något kringskuret. Ledningsgruppen i 
Industriutveckling AB får inte heller efter VD-bytet samma funktion, 
även om arbetet fortgår enligt tidigare mönster. Relationerna tar sig 
följande uttryck. 

Ansvarig 
för tekniska 

frågor 

Ny VD 
för utvecklings-
s. bolaget y 

Ansvarig 
för affärsut

veckling 

"j^nsvarig^N^ 
för ekonomi & 
. finans v 

NL 1. 

Aktörer i 
Plastpro

dukter AB 

Aktörer i 
Glas AB 

Aktörer i 
Polymer-
teknik AB 

Figur 5:4 Näringslivsledare 1 i det nationella nätverket 1985-89 

Den nya VD:n tar plats i Polymerteknik AB:s och Glas AB:s styrelse. 
Näringslivsledare 1 tycker sig inte röna samma förståelse för betonandet 
av den tekniska utvecklingen i dialogen med den nya VD:n. Dialogen 
underlättas inte heller av problemen i Polymerteknik AB (streckade 
relationslinjer i figur 5:4). Detta påspäds av meningsskiljaktigheter vad 
gäller såväl Glas AB:s som Fritidsprodukter AB:s fortsatta utveckling. 

Betoningen av det interna växandet och därmed förknippad teknisk 
utveckling leder till, att Näringslivsledare 1 utvecklar en restriktivitet 
gentemot fusioner, speciellt om det handlar om verksamheter med 
jämförbar storlek på hemmamarknaden. Han menar att det är svårt att 
sammanföra bolag, som konkurrerat under en längre tid, och att lite finns 
att vinna. Näringslivsledare l:s avvisande attityd gentemot Glas AB:s 
fusionsplaner, samt hans avvärjande hållning gentemot Sydkoncernens 
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inviter, är ett tecken på detta. Idén bygger på utvecklandet av ett tekniskt 
ledarskap, som ständigt syftar till att upprätthålla ett försprång gentemot 
konkurrenterna. Denna syn blir emellertid svårare för Näringslivsledare 
1 att nå gehör för under slutet av 80-talet. Något av motivationen för 
Näringslivsledare 1 : s engagemang kan därför sägas försvinna. 
Engagemangen som styrelseordförande i Glas AB, Plastprodukter AB och 
Polymerteknik AB avslutas under 1989. Likaså avgår han som 
styrelseledamot i Industriutveckling AB. Den huvudsakliga anledningen 
till detta utgörs emellertid av att han vid denna tidpunkt uppnått 70-
årsåldern. Vid den ålder han själv deklarerat, att man bör lämna sina 
styrelseuppdrag. 
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6 
NÄRINGSLIVSLEDARE 1 

I DET REGIONALA NÄTVERKET 

INTRODUKTION 

I detta kapitel fokuseras Näringslivsledare l:s aktiviteter och relationer i 
det regionala nätverket. Näringslivsledare 1 vägleds av de erfarenheter 
han gjort i det nationella nätverket och det framstår som att hans avsikt är 
att plantera dessa erfarenheter i den regionala miljön. Det passar också in 
i den livsfas han själv befinner sig i, där en strävan att sysselsätta sig med 
aktiviteter som nedbringar resandet ter sig naturlig. Andra bevekel-
segrunder för engagemanget i det regionala kontra det nationella 
nätverket kan också konstateras. Det är mot denna bakgrund jag 
särredovisar aktiviteterna i det regionala nätverket. 

FRAMVÄXTEN AV DET REGIONALA NÄTVERKET 

Näringslivsledare 1 får under 1982 en förfrågan om medverkan i 
skapandet av ett privat regionalt utvecklingsbolag (nedan kallat Prinova -
privat förnyelse - i Nord AB) i hemlänet. Idén kom upp på ett av den 
regionala näringslivsorganisationens möten under 1982. Två aktörer, 
Nätverkskontakt 1 (NV 1) och Nätverkskontakt 2 (NV 2) hade båda talat 
för idén under styrelsesammanträdet i samband med årsmötet. Dessa fick 
stöd av övriga i styrelsen och en arbetsgrupp tillsattes. En inbjudan till 
aktieteckning utformas och tillstyrks av den regionala näringslivsorga
nisationens arbetsutskott i början av 1983. En faktor som dessutom vägs 
in i sammanhanget var att andra liknande satsningar hade erhållit förmån
liga lån från staten. Lånen var att betrakta som ett regionalpolitiskt 
experiment och ett sätt att stimulera privata aktörer öka sitt risktagande i 
regionala satsningar. Möjligheterna för detta projekt att erhålla motsva
rande lån bedöms som goda. 

Innan inbjudan till aktieteckning skickas ut hade kontakter knutits med 
Näringslivsledare 1 om möjligheten att ta på sig ordförandeskapet. 
Näringslivsledare 1 accepterar och uppbyggnaden av ledning, styrelse och 
bolag kan starta. En inre krets diskuterar uppläggningen mer ingående. 
Båda personerna som ursprungligen kom med idén ingår i denna. Om en 



116 

av idégivarna (Nätverkskontakt 1) säger Näringslivsledare 1 "vi är 
bekanta och goda vänner, han bor här i trakten". I maj 1983 kan 
konstituerande bolagsstämma hållas. 

54 privata aktörer tecknar aktier för 6,7 miljoner kronor. Två affärs
bankers lokalkontor hjälper till med lanseringen och aktieteckningen. Det 
första förvärvet som görs avser Däckföretaget AB som Näringslivsledare 
1 grundade under sin tid som VD i Polymerteknik AB, men som såldes 
1976. Här återbördas således ägandet till Näringslivsledare l:s hem
region. Prinova AB formulerar affärsidén "att förvärva, äga och utveckla 
företag med inneboende växtkraft företrädesvis belägna i norra Sverige. 
Bolaget skall utgöra ett regionalt förankrat alternativ till andra liknande 
företag baserade i andra delar av landet eller andra länder, då intressanta 
företag inom vår region skall säljas". Med denna verksamhetsriktning kan 
Prinova AB indirekt sägas ta upp konkurrensen med Industriutveckling 
AB, även om Prinova AB siktar in sig på mindre företag. Ett annat inslag 
i verksamhetsidén utgörs av ambitionen till brobyggande mellan kuststä
dernas kompetens- och resursbaser. Ambitioner om att backa upp engage
mangsbolagens utvecklingsprocesser med vetenskapliga råd såväl vad 
gäller tekniska frågor som marknadsfrågor formuleras. 

Mycket av Näringslivsledare 1 : s samlade erfarenheter och synsätt 
överförs till detta bolag, bl a vikten av att aktivera styrelsearbetet och att 
upparbeta riktlinjer för detta. Den regionala näringslivsorganisationen 
arbetar, parallellt med framväxten av det regionala nätverket, med 
styrelsekurser. Till dessa anlitas Näringslivsledare 1 och som tidigare 
nämnts även Näringslivsledare 3 (kapitel åtta). Näringslivsorganisationen 
och aktörerna i Prinova AB har ömsesidiga intressen i denna aktivitet i 
syfte att stärka ledningskompetensen i regionen och att identifiera poten
tiella kandidater till styrelseposter. 

Utvecklingbolaget kan gå in i engagemang under olika omständigheter; 
1) vid arvsskiften som kan medföra besvärliga skatteproblem, 2) när 
substansvärdet ökat i en sådan omfattning, att de skattemässiga 
konsekvenserna blir svårbemästrade, 3) problem med kompanjonskap där 
kapitaltillskott krävs, 4) kapacitetsproblem som kräver kapital, 5) behov 
av förstärkning i företagsledningen 6) och när företaget inte passar in i 
ägarens övriga verksamhet. 

Däckföretaget AB tillförs viss maskinutrustning från Polymerteknik AB. 
Bolaget namnändras, samtidigt som man lyckas komma över en ny 
japansk däcksagentur. Omsättning och resultat förbättras. 1984 gör 
Prinova AB ytterligare förvärv. Ett statligt regionalt utvecklingsbolag 
(Statlnvest AB) som framför allt gått in med minoritetsandelar i mindre 
företag övertas. Där har Nätverkskontakt 1 hitintills fungerat som VD. 
Genom en riktad apportemission blir det statliga bolaget förhållandevis 
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stora aktieägare i Prinova AB (13 %). Staten överför i sin tur aktierna i 
sitt bolag till en av staten ägd investeringsbank och dess dotterbolag 
Norrlnvest AB. Vissa engagemang avvecklas av Prinova AB, medan man 
satsar i andra som bedöms utvecklingsbara. Likaså träder 
Nätverkskontakt 1 som tidigare var VD i Statlnvest AB in som VD i 
Prinova AB. Förutom detta förvärv köps också ett företag som sysslar 
med renovering av köksinredningar, som stod inför generations
skiftesproblem vid denna tidpunkt. 

Nätverkets kärna 

Nätverkets kärna i det regionala nätverket tar form. Näringslivsledare 1, 
Nätverkskontakt 1 och Nätverkskontakt 2 framstår som nyckelpersonerna 
i genomförandet av den regionala satsningen. Nätverkskontakt 1 har 
erfarenhet från arbete i flera av regionens företag. Han har även fungerat 
som VD för det regionala marknadsföringsorganet och som VD för den 
regionala handelskammaren. Nätverkskontakt 2 fungerar som "mäklare" 
mellan olika familjers intressen i regionen. Nätverkskontakt 2 är 
grundare till ett byggkonsultföretag, som han sedan utvecklade. 1976 
sålde han företaget till ett större arkitekt- och byggnadskontor. I tre år 
fortsatte han som platschef för detta företag för att sedan öppna egen 
konsultverksamhet. Nätverkskontakt 2 har ett rikt kontaktnät upparbetat 
genom engagemang med början i Juniorhandelskammaren för att därefter 
fortsätta med Handelskammaren, ordförandeskap i det regionala 
marknadsföringsorganet, ledamot i en lokal bankstyrelse och Rotary. 
Nätverkskontakt 2 betonar vikten av att underhålla "nät av goda vänner. 
Näringslivsledare 1 träffar jag t ex ofta fredagar på Rotarylunchen". 
Nätverkskontakt 2 har speciellt fungerat som rådgivare åt Familj 1 (se 
nedan) under en längre tid. "Det började med att jag projekterade 
industrianläggningar åt dem". 

FÖRETAGARFAMILJER I REGIONEN NORRINVEST AB 

NL 1 

NV 2 

NV 1 

UPPBYGGNADEN AV PRINOVA AB 

Figur 6:1 Näringslivsledare 1 i nätverkets kärna i det regionala nätverket 
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Aktiviteter i Prinova AB 

I tre engagemang som Statlnvest AB tidigare arbetade med går Prinova 
AB in och övertar styrningen helt och hållet genom majoritetsägande, 
medan andra engagemang avvecklas. Prinova AB strävar efter majo
ritetsägande i sina engagemangsbolag. Bolagen utgörs av ett försälj
ningsbolag i Västtyskland och två tillverkande företag inom den meka
niska sektorn. 

1985 förvärvas stora delar av ett privat investmentbolag. Detta bolag är 
grundat av en företagarfamilj (Familj 1) i regionen, där nyckelaktörerna 
vid denna tidpunkt är i 50-årsåldern. Familj 1 startade upp sin närings
livsverksamhet med tjänsteföretagsverksamhet för att sedan allt mer glida 
in på industri. Det av Familj 1 inköpta investmentbolaget omorganiseras 
och ytterligare ett mekaniskt företag tillförs genom detta koncernen och 
dessutom två sågverk och ett bolag som säljer vidareförädlade 
träprodukter. På samma sätt som i den föregående affären genomförs en 
apportemission. Familj 1 blir den största aktieägaren i Prinova AB efter 
detta. En av familjemedlemmarna väljs in i styrelsen för Prinova AB, 
medan en annan blir VD i ett av dotterbolagen. 

I figur 6:2 beskrivs att Prinova AB i detta läge innefattar nio dotterbolag. 
Företagets omsättning motsvarar ca 440 Mkr med 570 anställda. En 
indelning av företagets engagemang görs i tre verksamhetsgrenar. En 
handels- och servicedel (H & S, 3 bolag), en verkstadsdel (V, 3 bolag) 
och en del för företagen med verksamhet inom träsektorn (T, 3 bolag). I 
figuren illustreras även att Nätverkskontakt 1 så småningom blir formellt 
huvudansvarig för kontakterna med engagemangsbolagen. Han går in som 
styrelsemedlem i samtliga dotterbolag. Näringslivsledare 1 lämnar en del 
styrelser efter initiala engagemang i samband med övertagandet och 
uppbyggnaden av Prinova AB. Av figuren framgår emellertid att han 
sitter kvar i styrelsen i de största engagemangsbolagen. Han sitter som 
styrelseordförande i det allra största dotterbolaget (H&S 1) samt som 
styrelseledamot i två träföretag (T 1 och T 2). 
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FÖRETAGARF AM IL JER I REGIONEN NORRINVEST AB 

NY 2, SL 2 SL 3 SL 5 SL 4 

NL 1 NL 1 

NV 2 

NV 1 NV 1 

H&S H&S H&S 

Figur 6:2 Näringslivsledare 1 i det regionala nätverket 

De omfattande investeringarna leder emellertid till ett ökat behov av eget 
kapital. En nyemission förbereds och genomförs under juni månad 1985. 
Denna tidpunkt är dock inte den bästa ur emissionssynvinkel. Diskontot 
höjs med två procentenheter och börsens generalindex befinner sig på en 
låg nivå under teckningsperioden. 

Prinova AB hade satt ambitionen att tillföra bolaget upp till ca 37 Mkr 
genom nyemissionen. Företaget får in ca 20 Mkr. Antalet aktieägare efter 
detta uppgår till ca 250. Kommande år blir också tungt resultatmässigt. 
Det inom koncernen stora handels- och serviceföretagets resultat halveras 
gentemot budget. Avmattad skogskonjunktur och hård priskonkurrens på 
den internationella marknaden slår hårt mot vissa av bolagen inom 
träsektorn. Ett dotterbolag som sysslar med produktutveckling utvecklas 
inte i önskvärd omfattning. Detta företag får avvecklas, vilket är förenat 
med vissa kostnader. Detta sammantaget leder till att Prinova AB 
uppvisar ett förlustresultat med närmare 8 Mkr 1986, vilket framgår av 
diagram 6:1. 
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Diagram 6:1 Omsättnings- och resultatutveckling i Prinova AB 

En ny controller, Nätverkskontakt 3 (NV 3) anställs i slutet av 1986. Han 
är civilekonom med gedigen industribakgrund och har nyligen genomgått 
en chefsutbildning i ekonomi (Högre Ekonomisk Ledning - HEL) vid ett 
universitet. Vid bolagsstämman våren 1987 avgår representanten från 
södra delen av länet, där Prinova AB har sitt säte. Han har blivit 
involverad i en annan koncern med likartad inriktning (se kapitel sju). 

Näringslivet i närmiljön är också i omvandling. Den stora mineral
koncernen i regionen får i januari 1987 nya majoritetsägare. Sydkon
cernen AB med en omsättning om knappt 3 miljarder kr förvärvar den 
omsättningsmässigt fyra gånger större Mineralkoncernen i Nord AB med 
säte på samma ort som Prinova AB. Mineralkoncernen i Nord AB blir 
dotterbolag till Sydkoncernen AB. Goda bankkontakter och därmed 
förenade garantier kombinerat med en nyemission gör detta möjligt. Ny 
styrelse tillsätts för Mineralkoncernen i Nord AB och Näringslivsledare 1 
lämnar därmed sin plats, som han innehaft sedan 1982. Kraftiga 
omstruktureringar görs i Mineralkoncernen i Nord AB för att komma 
tillrätta med den låga lönsamheten. 

Förhandlingar med stat och kommun vidtar, och en förhandlingseko
nomisk trippelallians mellan stat, kommun och Sydkoncernen AB 
etableras. För att skapa ersättningssysselsättning i de områden som 
drabbas värst av omstruktureringen startar Sydkoncernen AB via Mine
ralkoncernen tillsammans med staten ett bolag med likartad inriktning 
som Prinova AB (här benämnt Alfalnvest AB). Kommunalrådet och en 
av regionens riksdagsmän tar plats i styrelsen. Detta bolag övertar 
Mineralkoncernens aktier i Prinova AB och diskussioner förs om att 
utöka detta innehav. Förhandlingarna strandar emellertid när Alfalnvest 
AB: s styrelseordförande deklarerar vikten av att komma över aktiemaj o-
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riteten i bolaget. Meningsskiljaktigheten uppstår mellan Näringslivsledare 
1 och styrelseordföranden i Alfalnvest AB. En opposition gentemot aktö
rerna i nätverkets kärna i det regionala nätverket växer fram. Styrel
seordföranden i Alfalnvest AB utgör en av dessa kritiker (fortsättningsvis 
benämnd Kritiker 1). 

FÖRÄNDRINGAR I DET REGIONALA NÄTVERKET 

Lojaliteten i nätverket avtar 

Nyckelaktörerna i Prinova AB tar nya tag genom satsningar på 
marknadsföring, teknikutveckling och kapitalrationalisering i dotter
bolagen. Insatser görs för att minska dotterbolagens beroende av enskilda 
kundgrupper. Efter hand kan noteras, att resultatkurvorna börjar peka 
uppåt igen. 1987 når företaget ett resultat motsvarande 7 Mkr (se 
diagram 6:1). Moderbolaget måste emellertid även detta år stödja sig på 
dotterbolagen för att klara sitt negativa räntenetto. 

I början av 1988 avyttras handels- och serviceföretaget Däckföretaget 
AB. Däckföretagets VD, Kritiker 2, avgår i detta skede och meddelar 
offentligen kritik mot hur affären har handlagts och även gentemot 
Nätverkskontakt 1 och Näringslivsledare 1. I själva verket var också 
relationsproblemen i detta läge mellan Nätverkskontakt 1, 
Näringslivsledare 1 och Kritiker 2 en av orsakerna till försäljningen. 
Kritiker 2 hade i tidigare skeden kritiserat främst Prinova AB:s VD 
(Nätverkskontakt 1) avseende skötseln av utvecklingsbolaget. 
Spänningarna dem emellan är påtagliga. Näringslivsledare 1 stödjer 
emellertid Nätverkskontakt 1 i denna dispyt. Kritiker 2 hade tillsammans 
med andra intressenter ambitionen att överta bolaget, men man kom 
aldrig överens med Nätverkskontakt 1 och Näringslivsledare 1. Han 
anlitas så småningom som ansvarig för en nyetablering som 
Sydkoncernen AB gör i regionen. Efter att ha initierat denna verksamhet 
övertar han sedermera VD-skapet i tidigare nämnda Alfalnvest AB, som i 
viss mån kan sägas konkurrera med Prinova AB om objekten. 

Ägarturbulens 

Vid denna tid uppstår viss ägarturbulens. Ett investmentbolag i sydvästra 
Sverige och dess VD (Kritiker 3) förvärvar flera aktieposter i Prinova 
AB. Något senare förvärvar emellertid Prinova AB ett nytt handels- och 
servicebolag i regionen, som inbegriper dels järnhandelsrörelse, dels en 
bilhandel. Detta bolag ägs av en släktgren, som startade 
affärsverksamheterna i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet i 
regionen. Denna släktgren och den generation som nu för arvet vidare 
(Familj 2) var redan stora aktieägare i Prinova AB. Nu förstärks deras 
innehav ytterligare, och detta ses av nyckelaktörerna i Prinova AB som 
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en väg att ytterligare stärka den regionala förankringen vad avser 
ägandet. En av familjemedlemmarna (nyckelaktören i 55 - årsåldern) går 
in i styrelsen i Prinova AB. 

Förändringarna på ägarsidan fortsätter. Familj 1 som 1985 sålt sitt 
investmentbolag till Prinova AB säljer en del av sitt aktieinnehav till 
Kritiker 3. Likaså minskar aktieinnehavarna i södra länsdelen sitt 
aktieinnehav. Bolagets verksamhet knyts mer och mer till den norra 
länsdelen, där de också har sitt säte. Förtroendet för VD:n i Prinova AB 
på den regionala aktiemarknaden sviktar också enligt uppgifter från 
bankrepresentanter. VD:n i investmentbolaget i sydvästra Sverige 
(Kritiker 3) besöker Prinova AB:s bolagsstämma våren 1988 och uttalar 
sig i pressen. "Det var för lite prat om lönsamhet", menar han. 
Bakgrunden till investeringen förklaras. "Vi har tillfört riskkapital. Kan 
vi också hjälpa till med idéer och kontakter, så ska vi också göra det". 
Representanten för investeringsbankens aktieinnehav (via Norrlnvest AB) 
i Prinova AB:s styrelse, Kritiker 4, ser positivt på investmentbolagets 
engagemang. "VD:n i detta bolag står för kreativitet och offensiva tag. 
Hans kontaktyta kan bidra till bra företagsförvärv". Samme man riktar 
också kritik mot ledningen av Prinova AB. "Det finns kraft i bolaget, 
men det kunde skötas mer offensivt. Prinova AB har varit för regionalt 
inriktat och för oroligt för att släppa in främmande kapital. Man har sett 
det som ett hot i stället för en tillgång. Detta har också lett till 
uppkomsten av andra investmentbolag i länet såsom Alfalnvest AB i den 
norra länsdelen och Företagsgruppen AB i den södra länsdelen" (se 
kapitel sju). 

Konkurrerande synsätt 

Näringslivsledare 1 anlitar inför bolagsstämman våren 1988 VD:n i ett 
likartat bolag som Prinova AB verksamt i sydvästra Sverige, 
(Nätverkskontakt 4), för att hålla ett föredrag vid bolagsstämman. 
Bolaget utgör dotterbolag till Industriutveckling AB (här benämnt 
Miniutveckling i Sydväst AB). Styrelseordföranden (SO 1) i Industriut
veckling AB är även styrelseordförande i detta bolag. Miniutveckling AB 
har uppvisat gynnsam omsättnings- och resultatutveckling sedan 
Nätverkskontakt 4 tillträdde under år 1984 (se diagram 6:2). 
Näringslivsledare 1 vill genom detta visa på en motbild till den 
utvecklingsmodell som han menar att Kritiker 3 och Kritiker 4 
representerar, och samtidigt ingjuta framtidstro genom att dra paralleller 
till Prinova AB. Vid denna bolagsstämma aviserar också VD:n i Prinova 
AB i ett känsloladdat anförande, att han avser att lämna sin post inom 
kort "med ålderns rätt". 
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Diagram 6:2 Omsättnings- och resultatutveckling i Miniutveckling AB 

Oppositionslägret tar emellertid anförandet av Nätverkskontakt 4 till 
intäkt för att ett regionalt ägande inte är nödvändigt för att lyckas med 
företagsutveckling. Kritiker 3 yttrar: "Nätverkskontakt 4:s föredrag på 
bolagsstämman tycker jag styrker min uppfattning om att ägandet i ett 
regionalt utvecklingsbolag inte behöver vara regionalt förankrat. Jag tror 
det bara är negativt för regionens näringsliv. Även om Miniutveckling 
AB verkar i en speciell region, så ägs det ju till 100 procent av 
Industriutveckling AB". Näringslivsledare 1 menar emellertid att det är 
skillnad på ägare och ägare vad beträffar deras långsiktiga ambitioner och 
filosofi. I det regionala nätverket vill han försöka förena ambitioner om 
långsiktig industriutveckling med ett stabilt regionalt ägande och 
inflytande. Det visar sig senare att Nätverkskontakt 4 så småningom väljs 
in i Prinova AB:s styrelse, men däremot inte Kritiker 3. 

Aktieinnehavet visar sig bli kortvarigt för Kritiker 3. Bolagets post säljs 
under hösten till den den statliga investeringsbankens dotterbolag 
Norrlnvest AB och detta bolag blir därmed den största enskilda 
aktieägaren. Familj 1 och Familj 2 har emellertid fortfarande tillsammans 
en större andel av aktierna. Inflytandet för regionens familjer förstärks 
dessutom av att de har större andel röststarka aktier. 

I början av 1989 fusioneras den statliga investeringsbanken med en annan 
bank. Oro uppstår angående Norrlnvest AB:s aktiepost, eftersom banker 
normalt inte får äga aktier. Investeringsbankens representant i Prinova 
AB:s styrelse (Kritiker 4) anställs i detta läge som affärsutvecklare i 
Sydkoncernen AB. Han lämnar således också posten i Prinova AB:s 
styrelse. Privata intressenter i regionen uttrycker sitt intresse för 
Norrlnvests aktiepost i Prinova AB. Tills vidare behåller man emellertid 
posten och överför det till ett nytt separat bolag (Investeringsbolaget AB). 
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Näringslivsledare 1 avgår som styrelseordförande i samband med bolags
stämman våren 1989. Likaså gör Prinova AB:s VD som nu uppnått 60 år. 
I sitt tacktal betonar Näringslivsledare 1 hur intressant arbetet i Prinova 
AB varit men också hur arbetsamt det varit med ägarturbulensen i 
bolaget. Ett tecken på att Näringslivsledare 1 vill föra något av sin "anda" 
vidare i bolaget är, som vi tidigare nämnt, att Nätverkskontakt 4 tar plats 
i styrelsen. En ny styrelseordförande i 55-årsåldern med rötter i 
regionen, men med verksamhet och bostadsort i landets huvudstad, går in 
i hans ställe. VD:n (Nätverkskontakt 1) berör i sitt tacktal förhopp
ningarna om, att det privata regionala ägandet skall gå att bibehålla och 
stärka. Han efterträds av en ny VD i 45-årsåldern. Han har efararenhet 
från träbranschen, och även han har växt upp i regionen. 

DET REGIONALA NÄTVERKET I FORTSATT 
OMVANDLING 

Fortsatt ägarturbulens 

Oron vad beträffar uthålligheten i ägandet med avseende på Norrlnvests 
post (numera Investeringsbolaget AB) visar sig vara berättigad. I början 
av 1990 kontaktar Investeringsbolaget AB den nya ledningen i Prinova 
AB och meddelar att de har för avsikt att sälja sin aktiepost i Prinova AB. 
Ägarturbulensen är åter igen i full gång och diskussioner med olika 
intressenter genomförs. I augusti 1990 kommer så beskedet om att 
Betalnvest som har sitt säte på samma ort lägger ett bud på hela Prinova 
AB. 

Detta bolag har byggt upp sin verksamhet genom att överta företag i 
krislägen för att sedan omstrukturera, sanera verksamheten och för att 
skapa en gynnsammare utveckling därefter. Bolaget grundas 1975 och har 
inte varit låst till investeringar i någon speciell region, men de flesta 
investeringarna har gjorts i norra Sverige. På senare år har koncernen 
fått en allt stabilare struktur. Bolaget noterades på den inofficiella listan 
på börsen i början av 1987. Bakom gruppen står en duo (den ena 
nyckelaktören har bakgrund som ingenjör och fungerar som VD och den 
andre nyckelaktören har bakgrund såsom ekonom/revisor och fungerar 
vid denna tidpunkt som styrelseordförande) som kamperat ihop i 30 år i 
olika roller (den ena personen av dessa två tillhör en av 
företagarfamiljerna med rötter i regionen - här kallad Familj 3). Denna 
familj (med nyckelaktören i 60 - årsåldern) och partnern har genererat 
ett betydande kapital under sin livstid. Bolaget är mot denna bakgrund 
kapitalstarkt. I diagram 6:3 framgår bolagets omsättnings- och 
resultatutveckling. 
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Diagram 6:3 Omsättnings- och resultatutveckling i Betalnvest AB 

Prinova AB:s styrelse accepterar budet från Betalnvest AB och prospekt 
går ut till aktieägarna. Erbjudandet förmedlas av en affärsbanks 
lokalkontor. I mitten av september överraskas man emellertid av, att 
Alfalnvest AB lägger ett konkurrerande något högre bud på Prinova AB. 
Agerandet upprör såväl ledningen i Betalnvest som i Prinova, men de 
bestämmer sig för att inte ta strid, trots att ett muntligt löfte från 
Investeringsbolaget AB brutits, enligt nyckelaktörer i Prinova AB. 
Bakom Alfalnvest står som tidigare nämnts Sydkoncernen AB som 
huvudägare. Alfalnvest AB startades 1987 och uppnådde 1989 en 
omsättningsnivå motsvarande närmare 200 Mkr (se diagram 6:4). Nu 
lägger Alfalnvest AB ett bud på det omsättningsmässigt närmare fyra 
gånger större Prinova AB. Erbjudandet förmedlas av en sparbanks 
lokalkontor. 
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Diagram 6:4 Omsättnings- och resultatutveckling i Alfalnvest AB 
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Som konsekvens av det inträffade avgår en av cheferna i Prinova AB 
(Nätverkskontakt 3). I sitt avskedsbrev skriver han: "Med anledning av 
det av Alfalnvest offentliggjorda förvärvet av Prinovaaktier från 
Investeringsbolaget AB samt Alfalnvests avsikt att lägga ett bud på 
Prinovaaktierna har jag med omedelbar verkan begärt att få lämna mitt 
arbete som controller i Prinova AB. Jag säger upp mig på grund av det 
sätt, som Alfalnvest har förvärvat aktierna från Investeringsbolaget AB 
och planerar att lägga ett fientligt bud på Prinova AB. Den största ägaren, 
Investeringsbolaget AB, i Prinova väljer att maximera sin vinst på kort 
sikt och helt bortse från den rekommendation som Prinovas styrelse 
lämnat (vari ingår en representant som nominerats av Investeringsbolaget 
AB). Ägaren, Investeringsbolaget AB, prioriterar uppenbarligen inte 
Prinovaföretagens framtida utvecklingsmöjligheter utan väljer att sälja 
sina aktier till Alfalnvest med högre vinst". Såväl ledning som fack 
uttalar oro i pressen. 

Alfalnvests VD (Kritiker 2) kommenterar: "Om det nu är så, att 
Investeringsbolaget AB gett några muntliga löften och sedan brutit dem, 
så förstår jag inte, varför vi ska behöva klä skott för kritiken. Vi lade ett 
bud på Investeringsbolagets aktiepost, ett högre bud än Betalnvest, och 
det godtog säljaren. Detta är en för finansvärlden helt normal affär som 
vi inte har det minsta dåligt samvete för". Stormen lägger sig efter en tid, 
och Alfalnvest AB går ut med ett erbjudande till samtliga aktieägare, där 
man förklarar sina ambitioner. "Vi har inte för avsikt att stycka sönder 
eller sälja ut. Med ägare som Sydkoncernen AB, staten och till flera 
banker närstående intressen kan man inte ha några skumma avsikter" 
menar Alfalnvests VD. Han menar, att den uppkomna oron förorsakats av 
"felinformation och osynliga kommunikationstrådar i regionen". När 
bolagen slås i hop beräknas koncernen nå en omsättning motsvarande ca 
850 Mkr med ca 900 anställda och 18 företag ingående i koncernen. 
Sydkoncernen AB utökar således sina intressen i regionen ytterligare. 
Prinova AB säljs för ca 130 Mkr. 

ANALYS AV NÄRINGSLIVSLEDARE 1rs AKTIVITETER 
OCH RELATIONER I DET REGIONALA NÄTVERKET 

Framväxten av ett handlingsutrymme 

Näringslivsledare 1 kontaktas av Nätverkskontakt 1 angående möjligheten 
att ta på sig ordförandeuppdraget i ett tilltänkt regionalt utvecklingsbolag 
- Prinova AB. En inre kärna växer fram i det regionala nätverket. 
Satsningen röner uppmärksamhet i regionens lokalpress, och två affärs
bankers lokalkontor ombesörjer spridning av information i samband med 
aktieteckningen. Statens Industriverk backar upp satsningen via ett 
förmånligt lån. Dylika bolag erhöll vid denna tidpunkt sådant stöd. Det 
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ansågs som en väg att stimulera de privata aktörernas risktagande och 
engagemang i regionala satsningar. 

Näringslivsledare l:s erfarenheter från Polymerteknik AB och arbetet 
med dotterbolagen inom Industriutveckling AB skapar tyngd bakom 
lanseringen av affärsidén. Detta förstärks av, att erfarna företagsledare 
från olika delar av regionen knyts till styrelsen. Ett 50-tal privata aktörer 
tecknar aktier i bolaget, och verksamheten startas i mitten av 1983. 
Näringslivsledare 1 påbörjar arbetet. I detta sammanhang ges 
aktiviteterna och relationerna en regional förankring. Det är näringslivet 
i hemregionen, som står i centrum för intresset. Genom regional 
samverkan mellan privata aktörer är avsikten att skapa ett regionalt 
alternativ till andra likartade bolag. Något som också skall stärka 
utvecklingen av ett företagsledningskunnande i regionen och inte minst 
utveckla karriärvägarna på den regionala arenan för de regionala 
nyckelaktörerna. 

Underhåll av handlingsutrymmet 

Om vi jämför Näringslivsledare l:s roll i det nationella nätverket med 
rollen i det regionala, så kan vi notera, att aktiviteterna sker på en annan 
nivå i dessa relationer. Uppgifterna blir mer inriktade på att bygga upp 
en struktur och kombination av verksamheter än att hantera de enskilda 
bolagens utvecklingsprocesser. Inte minst upptar arbetet med relationerna 
till olika ägarkonstellationer en stor del av tiden. Prinova AB gör sina 
första företagsförvärv och når förhållandevis stor uppmärksamhet i 
lokala media. Styrelserna aktiveras i engagemangsbolagen och i vissa fall 
rekryteras nya verkställande direktörer. Näringslivsledare 1 engagerar 
sig parallellt i den regionala näringslivsorganisationens kursverksamhet i 
styrelsearbete. Detta bedöms som en väg att utveckla kompetensen i 
styrelsefrågor, men också med syfte att utvidga nätverket och därmed 
möjligheten att identifiera potentiella styrelseledamöter till det regionala 
nätverket. Ambitioner om att backa upp engagemangsbolagens 
utvecklingsprocesser med ett vetenskapligt råd såväl vad gäller tekniska 
frågor som marknadsfrågor formuleras. Industriutveckling AB och deras 
verksamhet utgör här förebild. 

Som vi noterat tidigare har flera företagarfamiljer drivit upp verksam
heter i regionen. Prinova AB kom att bli en arena för flera av familjerna 
och ett forum i syfte att hantera generationsskiften i berörda företag. 
Näringslivsledare l:s medverkan i uppbyggnaden var betydelsefull för att 
nå legitimitet och trovärdighet för projektet. Prinova AB:s grundidé 
bygger på strävandena att behålla ägandet och det slutliga beslutsfattandet 
i den region där företagen en gång startat. Ambitionen är emellertid inte 
att konservera en struktur, när ett företag av t ex strukturella branschskäl 
skulle må bättre av en annan ägare. Men bolaget skall kunna utgöra en 
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konkurrenskraftig köpare, när olika företag i regionen står inför 
ägarskiften. Idén bygger också på att lojalitet och uthållighet byggs upp 
mellan de olika ägarintressenterna. Likaså att närheten i erfarenhets
förmedlingen mellan aktörerna är en styrka i sig. Genom att bygga upp 
en stark regional bas såväl kapital- som kompetensmässigt, så skall 
företaget vara en konkurrenskraftig ägare och kunna stimulera till 
företagsutveckling, och då inte minst industriell utveckling, i regionen. 

Prinova AB blir en alternativ köpare när familjeföretagare står inför 
framtida vägval i likhet med det Näringslivsledare 1 och hans syskon 
upplevde 1969 i Polymerteknik AB. Nätverkskontakt 1 uttrycker sig på 
följande sätt i företagets årsredovisning från 1988. "Av balansräkningen 
framgår att Prinovas dotterbolag har förvärvats för drygt 100 Mkr, 
vilket betyder att de som sålt sina företag har erhållit dessa pengar. Man 
har naturligtvis betalat skatt av varierande storlek för inkomsten, men 
trots detta blir det betydande belopp, som personer i regionen satsat i 
olika projekt i närområdet". En av idégivarna till Prinova AB och en av 
aktörerna i nätverkets kärna (Nätverkskontakt 2) har fungerat som 
förbindelselänk mellan de olika familjernas intressen. Vi kan notera, att 
Familj l:s respektive Familj 2:s aktieinnehav i Prinova AB vardera 
värderas till ca 25 Mkr vid tiden för Alfalnvest AB:s uppköp. 

Konkurrens inom och mellan nätverk 

Det som präglar erfarenhetsförmedlingen, när Näringslivsledare l:s 
erfarenheter från det nationella nätverket skall planteras i den lokala 
miljön är det begränsade handlingsutrymmet. För det första finns inte den 
stabila långsiktiga ägaren i bakgrunden. I stället avtar lojaliteten mellan 
ägarna i tider av problem. Meningsskiljaktigheter mellan ägarintressenter 
kommer också in i bilden. Vi skall också hålla i minnet aktiekursernas 
uppgång på börsen under denna period. Från 1981-90 har kursuppgången 
i genomsnitt utgjort 21 procent per år. Alternativplaceringar var så att 
säga attraktiva. Till detta skall föras uppfinningsrikedomen över huvud 
taget på finansmarknaden. 

Prinova AB har svårigheter att generera tillräckligt med kapital under 
resans gång. Det bekymmersamma kapitalläget och den därmed 
försvårade fortsatta uppbyggnaden av företaget liksom osäkerheten på 
ägarsidan leder till, att en stor del av investeringarna görs i handels- och 
serviceföretag. En del nya industriella utvecklingsprojekt utvecklas inte 
heller i önskvärd riktning. I och för sig bygger hela företagsidén på en 
växeldragning mellan enheter inom olika verksamhetsområden över 
konjunkturcyklerna och på koncernöverföringar till mer riskfyllda 
utvecklingsprojekt. Handels- och serviceföretag är ett viktigt inslag i en 
sådan kombination av olika verksamhetsgrenar och risknivåer. Dessutom 
bedöms resurslåsningarna vara mindre i sådana företag jämfört med i 
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industriföretagen. Förklaringar till denna utveckling kan emellertid också 
sökas i vilka företag, som de olika familjerna säljer till Prinova AB. Hur 
som helst framstår det som att satsningarna i handels- och serviceföretag 
blir större än beräknat. 

Näringslivsledare 1 får ägna ägarfrågorna stort intresse i det regionala 
nätverket. Dels handlar det om att jämka mellan ägarintressenterna i 
Prinova AB, dels handlar det om att möta hot från omvärlden. 
Maktkamper sker inte heller bara i de stora börsnoterade bolagen utan 
också i mindre skala på de regionala arenorna. Likaså sker denna kamp 
och konkurrens inte bara mellan företag inom olika branscher, utan också 
mellan branschöverskridande företagsgrupperingar, mellan aktörer i 
nätverk och mellan släktgrupperingar etc - detta såväl på den nationella 
som på den regionala arenan. 

Näringslivsledare 1 blir mera direkt inblandad i konkurrens och 
spänningar mellan olika aktörer i det regionala nätverket. Vi kan notera 
möten, som till slut leder till att aktörerna skiljs, och att de börjar agera 
vidare via andra kanaler. Näringslivsledare 2 lämnar styrelsen i Prinova 
AB och påbörjar arbete i en annan koncern med likartad inriktning (se 
kapitel sju). Förhållandet till Kritiker 1 är spänt redan inledningsvis. Vi 
skall hålla i minnet att Sydkoncernen AB inte bara köpt den stora 
Mineralkoncernen i Nord AB. De har också intressen i samma bransch 
som Polymerteknik AB. Polymerteknik AB är dessutom stor leverantör 
till Mineralkoncernen. Relationen blir inte bättre när Kritiker 1 vill ta 
över aktiemajoriteten i Prinova AB 1987. Kritiker 2 lämnar 
Däckföretaget AB 1988 i samband att Prinova AB säljer bolaget. Han 
anlitas därefter av Sydkoncernen AB och tar upp konkurrensen med 
Prinova AB genom Alfalnvest AB. Som vi sedermera kan notera köper 
sedan Alfalnvest AB upp Prinova AB, där ju Sydkoncernen AB är 
huvudägare. Kritiker 3 yttrar sig kritiskt i samband med bolagsstämman i 
Prinova AB och säljer ju sedan ut sina aktier i bolaget. Kritiker 4 som 
var Norrlnvests representant i styrelsen i Prinova AB anlitas sedermera 
av Sydkoncernen AB. Denna séjour visar sig dock bli kortvarig. 
Sydkoncernen AB fångar genom detta upp några av kritikerna och bildar 
på så sätt en slags opposition mot de etablerade familjeföretagarna i det 
regionala nätverket. Som framgått tidigare, så menar kritikerna att 
"bypolitiken" fått för stort utrymme på bekostnad av det affärsmässiga 
och att det är det som begränsat handlingsutrymmet. 

Ett spel mellan nätverken om handlingsutrymmet kan observeras. I Nä
ringslivsledare l:s aktiviteter i det nationella nätverket ägnas framför allt 
utvecklingen i de enskilda engagemangsbolagen intresse. Handlingsut
rymmet är förhållandevis stort, och Industriutveckling AB fungerar som 
ett slags paraply för aktiviteterna på dotterbolagsnivå. I Näringslivsledare 
l:s aktiviteter i det regionala nätverket måste stor del av tiden ägnas åt att 
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just bygga upp ett strategiskt handlingsutrymme. Gränserna för hand
landet framträder allt tydligare i det senare fallet. Maktspelet och olika 
tolkningar av utvecklingssituationer mellan olika aktörer blir påtagligare. 
Här gäller det att ha ett nätverk utan svaga länkar kompetensmässigt, att 
ha tillräcklig kapitalbas och inte minst att aktörerna skall ha tillräckliga 
drivkrafter att föra kampen vidare. Det finns utrymme för flera aktörer 
och därmed nätverk på arenan, men synsätten på företagsutveckling och 
ambitionsnivån varierar. Inte minst framträder utvecklingstakten i in
vesteringarna som en viktig distinktion mellan de olika synsätten. 

Sydkoncernens övertagande av Mineralkoncernen i Nord AB 1987 gör 
det regionala näringslivet på nära håll snabbt medvetna om vad högt 
tempo innebär. Ambitionsnivån var också satt så hög som möjligt vad 
gäller omfattningen. En ny svensk storkoncern var i vardande. Invest
mentbolaget från sydligare nejder och dess representants (Kritiker 3) 
yttrande i samband med bolagsstämman förmedlar också en divergerande 
syn på behovet av snabb avkastning på investerat kapital. Familj 2:s 
försäljning till detta investmentbolag och Näringslivsledare 2:s avhopp 
från Prinovas styrelse är ytterligare ett exempel på detta. 

En generationsklyfta mellan de yngre och de äldre aktörerna framträder 
allt tydligare vad gäller synen på utvecklingstakten. När vi närmare 
betraktar processen att skapa det strategiska handlingsutrymmet i 
ovanstående fall kan vi notera att "broar bränns". "Barnen" tävlar med 
"föräldrarna" om handlingsutrymmet. Vi kan således tala om en genera
tionskamp. Meningsskiljaktigheterna mellan generationerna accentueras, 
samtidigt som tidigare konkurrerande familjer inom samma generation 
förenas i sin syn på företagsutveckling. Bland de äldre familjerna skulle 
Familj 3 ta över stafettpinnen i arbetet med Prinova AB efter Närings
livsledare l:s insats. Nyckelaktören uttalar sig om Prinova-affären: "Vi 
hade lagt ner en hel del arbete på en presentation av oss själva för 
Prinovas aktieägare. Mentalt var affären i stort sett redan genomförd. I 
det läget går Alfalnvest in med ett högre bud. Det var inte snyggt, men 
det som verkligen gjorde mig upprörd var, att en av aktieägarna inte stod 
vid sitt löfte". Sinnebilden av familjernas kamp mot de större koncer
nerna och deras alliansbygge, liksom kampen mellan företagargenera-
tioner växer fram. 

I Näringslivsledare l:s arbete i det nationella nätverket finner vi exempel 
på, hur aktörerna utnyttjar spänningarna mellan generationerna till något 
konstruktivt. Mentorskap växer fram, och ömsesidig respekt kan noteras. 
I det nationella nätverket är emellertid handlingsutrymmet stort även vad 
gäller karriärvägar för yngre aktörer. I det regionala nätverket är 
handlingsutrymmet mer begränsat. Kampen om handlingsutrymmet 
mellan aktörerna blir mer påtagligt. 
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Minskning av handlingsutrymmet 

Näringslivsledare 1 får allt svårare att hävda sin handlingslinje avseende 
en kombination av långsiktig industriutveckling och regionalt förankrat 
ägande. Snarare menar oppositionen att försvaret av den regionala 
förankringen leder till, att Prinova AB ger avkall på den långsiktiga indu
striutvecklingen. Ställningskriget upptar för stor del av tiden, menar 
kritikerna. Speciellt den yngre generationen pekar på alternativa till
växtmöjligheter. 

När Näringslivsledare 1 och Nätverkskontakt 1 avgår, söker ägarin-
tressenterna nya krafter som i någon mån skall kunna balansera dessa 
åsikter. En yngre VD tillsätts. I sin första VD-rapport skriver han, "att 
det regionala ägandet var en självklarhet vid starten, men ursprungligen 
fanns också tankar på en framtida börsintroduktion av bolaget... Prinova 
AB har sin bas på denna ort, men den framtida utvecklingen skall ske 'där 
marknaden finns'. Vi är således beredda att lämna epitetet 'ett regionalt 
utvecklingsbolag'... Det finns också en klar viljeinriktning att 
börsintroducera koncernen eller eventuellt några av dess döttrar". Valet 
av ny styrelseordförande, med hemort utanför regionen, förstärker 
bilden av att den regionala profilen skall nedtonas och att den affärs
mässiga ambitionen skall höjas. 

Även efter Näringslivsledare l:s avgång finns emellertid önskemål om att 
bibehålla ett starkt regionalt och privat ägande. Förhandlingarna med 
Betalnvest AB kan sägas utgöra ett led i detta. Denna affär blir emellertid 
inte av och den regionala profilen i form av regionalt förankrat privat 
ägande i det regionala nätverket får ytterligare en grundstöt genom 
Alf aln vest AB: s övertagande. Sydkoncernen AB har närmare 50 procent 
av rösterna och 35 procent av aktiekapitalet i Alfalnvest AB. 

Staten är emellertid den andra stora ägaren, och även kommunen där 
Alfalnvest AB har sitt säte har en mindre aktiepost. En förhandlingseko
nomisk trippelallians formas mellan Sydkoncernen AB, staten och 
kommunala intressen. Detta konkretiseras via det gemensamma ägandet 
men också via representation i styrelsen. Koncernchefen i Sydkoncernen 
AB fungerar som styrelseordförande, en av regionens riksdagsmän och 
ett kommunalråd som styrelseledamöter. Via denna allians utövas visst 
regionalt inflytande. Denna allians ställs emellertid under prövning när 
ny regering tillträder 1991. Statens andel i Alfalnvest AB hamnar på 
näringsministerns privatiseringslista. 
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7 
NÄRINGSLIVSLEDARE 2 

I DET INTERMEDIÄRA 
NÄTVERKET 

INTRODUKTION 

I denna fallbeskrivning rullas aktörs, aktivitets- och relationsbeskrivning 
upp med Näringslivsledare 2 i fokus. Näringslivsledare 2:s erfarenhets-
uppbyggnad och väg in i det jag väljer att benämna det inter mediära 
nätverket beskrivs. Med intermediärt nätverk åsyftas det förmedlande 
inslag som tenderar att bli alltmer dominerande i nätverket under studie
perioden. Detta inte minst när samröret med en annan av nyckelaktörerna 
i det intermediära nätverket - Ägarintressent 1 - vägs in i bilden. 
Mäkleriverksamhet i samband med företagsköp och företagsförsäljningar 
blir efter hand ett dominerande inslag. 

NYCKELAKTÖRENS UTVECKLINGSPROCESS 

Näringslivsledare 2 är ingenjör med ekonomisk påbyggnadsutbildning 
och rötter i Småland. Hans far var smed och hade en mindre verkstad. 
Efter utbildningen börjar Näringslivsledare 2 som konsult åt ett bolag på 
västkusten. Uppdragen innebär till en del resor till norra Sverige och 
uppdrag åt stuverier samt massa- och pappersindustrin. Insatserna inriktas 
på att lösa företagens materialhanteringsproblem. Under uppdragen i 
norra Sverige träffar Näringslivsledare 2 sin blivande fru. Paret bosätter 
sig i Mellansverige. Kontakterna med norra Sverige finns dock kvar såväl 
på det affärsmässiga som familjemässiga planet. Ansvarig stuverichef vid 
en större kusthamn vill att Näringslivsledare 2 skall komma upp och 
arbeta åt honom. Med vissa garantier om basbeläggning flyttar familjen 
upp till kustkommunen samtidigt som Näringslivsledare 2 startar ett eget 
konsultföretag (Materialhantering AB). Aret var 1971 och Näringslivs
ledare 2 hade uppnått 27 års ålder. 

Successivt utvecklas god kännedom om materialhanteringsproblem och 
transportorganisation. Näringslivsledare 2 upptäcker också ett behov av 
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ytterligare utrustning för att lösa materialhanteringsproblemen fullt 
tillfredsställande. Som en naturlig följd av detta börjar företaget med 
utveckling av egna produkter. 1973 startar produktion i mindre skala. 
Från början använder sig Materialhantering AB av underleverantörer för 
tillverkning av hanteringsutrustningarna. Under 1975 öppnar man en 
egen verkstad, men verksamheten bygger fortfarande i stor utsträckning 
på samarbete med underleverantörer. En omsättningsnivå närmare 2 Mkr 
uppnås. Företaget satsar intensivt på produktutveckling och nya produkter 
lanseras initiait. Sedermera stabiliseras tillverkningsprogammet till pro
duktion av aggregat till truckar och hamnkranar. Omsättningen når något 
över 5 Mkr med ca 20 anställda 1979 (se diagram 7:1). Företaget börjar 
därefter söka efter vägar att bredda sin verksamhet. 1981 förvärvas ett 
företag som tillverkar dragkrokar till lantbrukstraktorer som befinner sig 
i konkurs. Företagen samordnas, och verksamheten indelas i två affärs
områden, med gemensam administration. En expansionsperiod inleds (se 
diagram 7:1). 

Styrelseposter i andra företag 

Näringslivsledare 2 börjar engagera sig utanför företaget. Under 1980 
kommer Näringslivsledare 2 med i styrelsen i det statliga regionala 
utvecklingsbolaget Statlnvest AB (företaget är omnämnt i kapitel sex). 
Avsikten med bolaget är att stimulera till nyetableringar genom att gå in 
med minoritetsägarengagemang i nyetablerade företag för att stötta deras 
vidareutveckling. Genom detta bolag blir han också styrelseordförande i 
ett engagemangsbolag på hemorten. 1983 kommer Näringslivsledare 2 
med som styrelseledamot i det privata utvecklingsbolaget Prinova AB (jfr 
kapitel sex). Samma år väljs han in i Rotary. Bolagets styrelseordförande 
sammanträffar med Näringslivsledare 2 i början av maj detta år. Närings
livsledare 2 avvecklar i detta läge sitt engagemang i Statlnvest AB. Som 
framgår av tidigare redovisning köps sedermera Statlnvest AB upp av 
Prinova AB. På frågan varför Näringslivsledare 2 tar på sig styrel
seuppdrag och engagerar sig mer utanför företaget svarar han; 

"Med vår geografiska placering har vi inte någon direkt närmarknad. Jag 
menar du har en miljon norr om Dalälven och i Mälardalen har du tre 
miljoner. Så vi ligger ju lite avsides även om kommunikationerna är bra 
på alla vis. Det är inte det, men dels är det en kostnad och dels är det ett 
problem när du har distans till marknaden. Mot den här bakgrunden tror 
jag det är viktigt att hitta profiler som passar oss och att vi försöker 
samarbeta och vara så starka utåt som möjligt för att överbrygga dom här 
svårigheterna. Det går, det är inget märkvärdigt, men det fordrar lite 
extra. Enligt min åsikt behöver vi då ett företagsledningskunnande, som 
vi ska försöka sprida ut. De som kan det här måste dela med sig. Vi har 
ju många duktiga företagsledare här." 
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I Näringslivsledare 2:s fall kan vi konstatera att han inte är främmande 
för att sälja sitt företag utan att för den skull vara tvingad. Detta skall 
också vägas in i bedömningarna av ett mer utåtriktat agerande. Vi 
kommer i detta sammanhang in på sambandet mellan företagens 
utveckling och individens utveckling. I dialog och samspel med 
arbetssituation, livssituation och företagets utvecklingssituation i olika 
skeden så förändras företagarens roll. Inte minst agerandet i nätverket 
utanför företaget öppnar nya perspektiv. Vid en intervju framför 
Näringslivsledare 2 följande: "Jag tycker det är fel om enskilt ägande 
skall stå i vägen som något slags ideal, om man på sikt förlorar 
företagsutveckling... Jag jobbar ju här för att det är intressant. För min 
del har inte ägandet någon större betydelse. Vad jag vill ha är ett 
intressant jobb... Ägandet var ju ett sätt för mig i början att komma 
igång. Sedan har det utvecklats och fortsatt. Jag är beredd att bryta eller 
förändra ägandet vilken dag som helst om jag ser att förändringen 
betyder något." 

Näringslivsledare 2 aktiverar själv sin styrelse i Materialhantering AB. 
Han tror det är viktigt med en stark styrelse, som kan ställa de obekväma 
frågorna. "Det är lätt att bli hemmablind. Styrelsesammanträdena 
upplever jag lite som en kontroll på, att vi är på rätt väg. Du måste 
fundera igenom inför styrelsemötet. Vad skall jag presentera? Vad är 
viktigt? Vad är det vi skall göra?" I många mindre och medelstora 
företag är emellertid styrelsefunktionen inte aktiverad. Många vill bevara 
sin självständighet och oberoende. 

Engagemanget i Prinova AB kan således ses mot bakgrund av tilltron till 
vikten av att förstärka företagsledningskompetensen i mindre och 
medelstora företag men också som en väg att tillskapa en konkurrens
kraftig regional köpare av familjeföretag. Vi kan även spåra en mer 
övergripande syn på strukturen i näringslivet i regionen, där Prinova AB 
ses som ett led i att skapa en starkare regional struktur. Grundidén med 
Prinova AB är också att få till stånd ett ökat näringslivssamarbete mellan 
regionens olika delar, menar Näringslivsledare 2. Pådrivande i detta 
sammanhang var bl a aktiviteterna i ett projektarbete som bedrivits inom 
regionen med landshövdingen som drivande kraft. I detta projekt stöttade 
man tanken på ett privat regionalt utvecklingsbolag. Ett sätt att arbeta i 
denna anda utgörs av, att man strävar efter att rekrytera styrelseleda
möter från regionens kust i norr och söder samt från inlandet. 
Näringslivsledare 2 betraktas som representant för den södra delen av 
regionen. 

Huvudaktiviteten för Näringslivsledare 2 utgörs emellertid fortfarande av 
engagemanget som VD i Materialhantering AB. Företaget fortsätter att 
expandera. Detta framför allt genom förvärvet av företaget, som 
tillverkar utrustning till lantbrukstraktorer och genom ökade marknads
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satsningar. Företaget drabbas emellertid av en brand under 1983, vilket 
får negativ inverkan på omsättning och resultat detta år. Nya produkter 
utvecklas trots detta. Ett nytt koncept för dragmarknaden tas fram. Likaså 
marknadsintroduceras ett automatiserat lastsystem för massabalar och 
stora pappersrullar. Nysatsningarna utvecklas gynnsamt. Investeringar 
görs i utbildning och introduktion av ett datoriserat styr- och infor
mationssystem. Investeringen återverkar på resultatet för 1985. En 
nedgång i resultatet kan noteras detta år. Omsättnings- och resultatut
veckling från 1979 fram till denna tidpunkt framgår av nedanstående 
diagram. 
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Diagram 7:1 Omsättnings- och resultatutveckling i Materialhantering AB 

FÖRÄNDRING AV NÄTVERKET 

Försäljning av företaget 

Näringslivsledare 2 fortsätter att utvidga sina externa engagemang. Våren 
1986 sker inval i den regionala näringslivsorganisationens kretsstyrelse. 
Att det utökade externa engagemanget också sammanhänger med den 
individuella utvecklings- och arbetssituationen bekräftas sommaren 1986. 
Då säljer Näringslivsledare 2 sitt företag till Företagsgruppen AB. I 
denna företagsgrupp blir han sedan VD. 

Näringslivsledare 2 motiverar försäljningen: "För mig var säljmotivet 
renodlat. Jag ville byta jobb och arbeta på en annan nivå i fortsättningen. 
Några andra motiv hade jag inte. Åtminstone inte medvetet. Jag ser ju 
många kollegor som engagerar sig i t ex Handelskammaren, Rotary eller 
Round Table. Jag tror det beror på, att man behöver förnyelse. Ett sätt att 
skaffa sig förnyelse är att engagera sig i dessa sammanhang. Men om man 
sedan angriper grunden till problemet är väl tveksamt. Men det är ett 
smidigare sätt än det steg jag nu har tagit - att bryta upp och att börja ett 
nytt jobb." Näringslivsledare 2 förde också diskussioner med Prinova AB 
om ett övertagande. Företagsgruppen AB bjuder emellertid över. En av 
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ägarintressenterna i Företagsgruppen AB, Ägarintressent 2 säger: "Det 
var inte bara företaget vi ville åt utan också Näringslivsledare 2 och hans 
kunnande. Därför betalade vi bra." 

Ägarintressent 2 arbetade tidigare i bank. Efter verksamheten i 
bankvärlden startar han egen konsultverksamhet. Med sitt konsultföretag 
är han i detta läge en av ägarintressenterna bakom Företagsgruppen AB. 
Han arbetar också operativt med finans- och ekonomifrågor i Företags
gruppen AB. Det är också Ägarintressent 2 som förmedlar kontakten med 
Näringslivsledare 2. Näringslivsledare 2 och hans företag, Materialhan
tering AB, har under en längre tid haft bankaffärerna hos den bank som 
Ägarintressent 2 tidigare representerade. 

Bakom Företagsgruppen AB står, förutom Ägarintressent 2, tre 
ytterligare delägare (Ägarintressent 1, Ägarintressent 3 och Ägarin
tressent 4). Dessa fyra ägarintressenter samt en ytterligare företagare i 
norra Sverige förvärvade under 1982, tillsammans med ett bolag som 
arbetar med att hjälpa företag med marknadsnotering av aktier, större 
delen av aktierna i ett sågverk i ett skogslän. Bolaget omstruktureras och 
OTC-noteras våren 1984. Under senare delen av 1984 förvärvar 
ägarkonsortiet ytterligare andelar genom att överta det utomstående 
bolagets post. Kort därefter säljer konsortiet sina andelar i sågverket till 
ett skogsbolag och bolaget avförs från OTC-listan. 

Ägarintressenterna genererade genom denna manöver ett betydande 
kapital varav en del placeras i Företagsgruppen AB. I denna affär 
framträder Ägarintressent 1 som den person som mycket kretsar kring. 
Även om kontakten med Näringslivsledare 2 förmedlas av Ägarintressent 
2, så finns Ägarintressent 1 med i resonemangen i avgörande skeden. 
Näringslivsledare 2 träffar gruppens ägarintressenter i några omgångar. 
Redan innan Näringslivsledare 2 säljer sitt företag till Företagsgruppen 
AB, hade han hjälpt gruppen på frilansbasis i olika projekt. Närings
livsledare 2 nämner att "vi är ett gäng som tänker ganska lika och som 
jobbar bra ihop. Detta gör att det fungerar." I och med försäljningen av 
Materialhantering AB blir också Näringslivsledare 2 aktieägare i 
Företagsgruppen ÄB. 

Företagsgruppen AB relaterar sin filosofi i förhållande till andra bolag. 
Näringslivsledare 2 menar att Företagsgruppen AB inte har någon uttalad 
regional filosofi som t ex Prinova AB (där han så småningom avgår ur 
styrelsen - jfr kapitel sex). "Vi siktar in oss på företag, som vi bedömer 
vara intressanta med hänsyn till vår inriktning och då har deras 
geografiska belägenhet inte någon avgörande betydelse. Men det faktum 
att vi har vårt säte i regionen gör ju att vi tillför den här regionen 
kompetens på investmentbolagens område." 
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Nätverkets kärna 

Ägarintressent 1, Ägarintressent 2 och Näringslivsledare 2 flyttar in i ett 
kontor i den fastighet, som Ägarintressent 3 har som sitt säte för sin 
verksamhet i ett trävaruagenturföretag - en inre kärna i det intermediära 
nätverket tar form. 

ÖVRIGA ÄGARINTRES SENTER 

AG 1 

AG 2 AG 3 

NL 2 

UPPBYGGNADEN AV FÖRETAGSGRUPPEN AB 

Figur 7:1 NL 2 i nätverkets kärna i det intermediära nätverket 

Ägarintressent 1 blir styrelseordförande i Företagsgruppen AB. Han 
arbetar parallellt med ett annat bolag inom trävarusektorn (Trälnvest 
AB). Detta företag ägs helt av Ägarintressent 1. Ägarintressent 1 flyttade 
till kuststaden där Företagsgruppen AB har sitt säte 1971. Han etablerade 
då ett VVS- och rörinstallationsföretag som sedermera expanderar 
kraftigt. 1978 säljs detta företag till en större koncern. En del av det 
kapital som förvärvas vid denna tidpunkt investerar Ägarintressent 1 i 
Trälnvest AB. Förutom dessa engagemang har Ägarintressent 1 också 
styrelseuppdrag i en arkitektbyrå och i en reklambyrå). Ägarintressent 2, 
liksom Ägarintressent 3, blir styrelseledamot i Företagsgruppen AB. 
Ägarintressent 2 arbetar dessutom operativt med ekonomi- och 
finansfrågorna. Ägarintressent 3 har långvarig erfarenhet av arbete som 
trävaruagent och får genom detta en speciell rådgivande funktion vad 
gäller uppbyggnaden av engagemangen i trävarusektorn inom Företags
gruppen AB. Näringslivsledare 2 blir verkställande direktör och den som 
framstår som talesman utåt. Detta mycket beroende på Näringslivsledare 
2:s förankring i externa nätverk. 

Förbindelselänk 

Näringslivsledare 2 blir förbindelselänk framför allt gentemot engage
mangen i verkstadsindustrin. Parallellt med utvecklingsprocesserna inom 
denna sektor pågår uppbyggnad av verksamhet inom trävaruindustrin. 
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Här är det dock främst Ägarintressent 1 som agerar nyckelaktör. Vi kan 
tala om att två verksamhetsgrenar byggs upp inom Företagsgruppen AB. 

Det första förvärvet, som Företagsgruppen AB gör består av Norrsåg 1 
AB. Detta företag ägdes tidigare av Ägarintressent 1 via hans helägda 
bolag Trälnvest AB. Sedan påbörjas uppbyggnaden av verkstadsindustri
grenen med Näringslivsledare 2 som nyckelaktör. Under slutet av 1985 
och under 1986 förvärvas Materialhantering AB, Skärverktyg AB och 
Hanteringsutrustningar AB. I början av 1987 förvärvas Betongstationer 
AB. I figur 7:2 beskrivs, att Näringslivsledare 2 lämnar sin VD-post i 
Materialhantering AB (NL 2\) och tillträder VD-posten i Företags
gruppen AB (NL 22). Han blir styrelseordförande i Materialhantering 
AB, Skärverktyg AB, Betongstationer AB och Hanteringsutrustningar 
AB. I Norrsåg 1 AB tar Näringslivsledare 2 plats i styrelsen, medan 
Ägarintressent 1 innehar ordförandeposten. Som framgår sitter 
Ägarintressent 2 i styrelserna i Materialhantering AB, Skärverktyg AB, 
Betongstationer AB och i Hanteringsutrustningar AB. Ägarintressent 1 
blir också styrelseledamot i Hanteringsutrustningar AB och Ägarin
tressent 3 styrelseledamot i Norrsåg 1 AB. 

Aktörer i 
Material

hantering AB 

Aktörer i 
Skärverk
tyg AB 

Aktörer i 
Betongsta
tioner AB 

Aktörer i 
Hanteringsut

rustningar AB 

Aktörer i 
Norr

såg 1 A B 

Figur 7:2 NL 2 som förbindelselänk i det intermediära nätverket 

Aktiviteter i engagemangsbolagen 

I det följande fokuseras aktiviteter, som vidtas i de olika engagemangs
bolagen där Näringslivsledare 2 träder in som styrelseordförande efter 
det att Företagsgruppen AB förvärvat bolagen. Därefter behandlas de 
externa aktiviteter, som Näringslivsledare 2 engagerar sig i parallellt med 
aktiviteterna i berörda engagemangsbolag. 
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Materialhantering AB 

I Materialhantering AB ägnas mycket tid åt att hitta en ny VD efter 
Näringslivsledare 2, där han nu går in som styrelseordförande. Här 
handlar det också om att Näringslivsledare 2 skall växla roll. Närings
livsledare 2 är av den uppfattningen "att endera kan du växla roll, eller 
också kan du det inte. Jag menar, att det är svårt att styra det här själv. 
Det är klart du kan påverka det hela, men det är mycket en 
läggningsfråga. Det är som med delegering. Vissa kan lära sig delegera, 
medan andra aldrig kan lära sig det. Jag tror varken det har med 
utbildning, nätverk eller något annat att göra. Det är personlig läggning 
helt enkelt." 

VD:n rekryteras från ett företag som säljer lantbruks- och skogs
maskiner. Branschkopplingen vägs in i bedömningen. VD:n har 13 års 
erfarenhet från ledande befattningar i ett företag som tillverkar utrust
ning till lantbrukstraktorer. Dessutom känner Näringslivsledare 2 honom 
sedan ett antal år tillbaka i tiden. De umgås även privat. "Profilen passade 
in i bilden", menar Näringslivsledare 2. Så han kontaktar honom, och 
efter vissa diskussioner kommer man överens om villkoren. 

Den nye VD:n tillträder. Ledningsgruppen behålls intakt (marknad, 
produktion, konstruktion och ekonomi). Men VD utökar informationen 
till, och dialogen med, de anställda. Bl a tas en enklare personaltidning 
fram i syfte att delge medarbetarna mer information om företagets 
utvecklingsläge. Redan tidigare hade företaget börjat introducera ett nytt 
datoriserat styr- och informationssystem. Detta arbete fullföljs med bl a 
omfattande utbildningsinsatser. 

Styrelsen träffas fem gånger per år, fyra ordinarie möten och ett speciellt 
tillfälle, där affärsidédiskussioner och diskussioner om marknadsplaner 
genomförs. Företaget har gjort upp en plan för vad som skall tas upp vid 
varje styrelsemöte. I styrelsen ingår, förutom Näringslivsledare 2, också 
Ägarintressent 2, en konsult som svarat för introduktionen av det nya 
datoriserade styr- och infomationssystemet, en vice VD i ett större 
shippingbolag samt arbetstagarrepresentanter. Företagsledaren menar, att 
det är svårt, inte minst för de utomstående ledamöterna att sätta sig in i 
varje ärende som berör företagets verksamhet. Styrelsemötena är 
emellertid mycket värdefulla på så sätt, att VD och ledningsgruppen 
måste tänka igenom vad som skall föredras vid varje styrelsemöte. 

VD:n i Materialhantering AB har erfarenhet från att arbeta i ett 
familjeföretag, ett kooperativt företag och ett företag som utgör 
dotterbolag till ett investmentbolag. Han menar, att det finns fördelar och 
nackdelar med de olika ägarformerna. I familjeföretaget visste alla vem 
man jobbade för. Ägaren var lätt att identifiera, men samtidigt blev man 
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väldigt beroende av en enda person. I det kooperativa företaget blev 
ägarrollen otydlig. Inval i styrelser och styrande organ skedde inte heller 
alltid efter kompetens utan snarare mot bakgrund av föreningsmässiga 
meriter. I investmentbolaget kommer så fördelningsproblemen in i 
bilden. Genererade vinster i ett dotterbolag kan föras över till ett annat 
dotterbolag, som befinner sig i en problematisk situation. Toppstyr
ningen blir mer påtaglig, menar VD:n i Materialhantering AB. 

Efter en tid finner aktörerna engagerade i Materialhantering AB:s 
utveckling, att det nya styr- och informationssystemet inte är avpassat 
eller lämpligt för storleken på företaget. Man tvingas byta system. 
Systemet introducerades av den konsult, som knutits till företagets 
styrelse (samma som i Skärverktyg AB - se nedan). Denne man har fö-
retagarbakgrund och har bl a specialiserat sig på material- och 
produktionsplanering. Under 1988 lämnar han företagets styrelse. 
Ägarintressent 2 lämnar sin styrelsepost under samma år, liksom alla 
övriga engagemang i Företagsgruppen AB (se förklaring längre fram i 
fallbeskrivningen). Till styrelsen i Materialhantering AB knyts därefter 
VD:n i ett annat dotterbolag (Hanteringsutrustningar AB). Omsättnings-
och resultatutveckling framgår av nedanstående diagram. 
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Diagram 7:2 Omsättnings- och resultatutveckling i Materialhantering AB 

Av diagrammet framgår, att lönsamheten försämras efter förvärvet. 
Företaget försöker höja produktionsvolymen som ett led i att öka 
lönsamheten. Ett finskt patent på traktordrag köps upp. Likaså förs 
förhandlingar om uppköp av en engelsk konkurrent, dock utan framgång. 
Lönsamheten fortsätter att sjunka. Under 1989 träder Ägarintressent 1 
och den person, som efterträder Ägarintressent 2 som ansvarig för 
ekonomi- och finansfrågorna in i styrelsen. I september 1990 
offentliggörs att Företagsgruppen AB säljer Materialhantering AB till ett 
företag, som tillverkar frontlastare till lantbrukstraktorer. Detta företag 
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ägs i sin tur av investmentbolaget Betalnvest AB (jfr kapitel sex), som i 
samband med affären omstrukturerar en del av sin verksamhet. Ett annat 
dotterbolag inom Betalnvestkoncernen, som mest sysslat med lego
tillverkning, fusioneras med företaget som tillverkar frontlastare 
(Traktorutrustningar AB). Till dessa två verksamhetsgrenar inom 
Traktorutrustningar AB införlivas således även Materialhantering AB:s 
verksamhet. Dragtillverkningen placeras där tillverkningen av 
frontlastarna sker, och tillverkningen av hanteringsutrustningarna läggs i 
den legotillverkande enheten. 

Händelsen skapar upprörda stämningar bland de anställda. 50 personer 
förlorar arbetet på den ort där företaget är beläget. En facklig repre
sentant uttalar sig i lokalpressen: "Egentligen kan vi tacka Närings
livsledare 2 för vad Materialhantering AB är i dag. Han har byggt upp 
företaget. Men att han nu går och säljer ut oss på det här sättet. Ja, jag 
tycker att han är en svikare. Det står jag för!" Näringslivsledare 2 
försvarar sig några dagar senare i samma tidning: "Jag är inte någon 
svikare. Det här är en nödvändig och riktig affär. Det höga kostnadsläget 
i Sverige tvingar företagen att rationalisera eller att höja volymen för att 
hålla en hygglig vinstmarginal. Vi har gjort ansträngningar för att öka 
produktionen. Vi lyckades med en affär i Finland, men vi misslyckades 
när vi försökte köpa upp en engelsk konkurrent. Hade den engelska 
affären lyckats hade kanske Materialhantering AB blivit kvar på orten." 
Vid en intervju med Näringslivsledare 2 hösten 1990 betonar Närings
livsledare 2: "Att ekonomiska realiteter måste stå över känslan för 
företaget. Företaget passar också in i köparens företagsstruktur. En vettig 
strukturrationalisering görs." 

Skärverktyg AB 

Detta engagemangsbolag är beläget i Mellansverige och har specialiserat 
sig på att tillverka skärande verktyg i snabbstål och hårdmetall 
(Skärverktyg AB). Företagsgruppen AB kommer in som ägare under 
1985 efter det att en konsultgrupp rekonstruerat företaget från 1982 och 
fram till tidpunkten för försäljningen till Företagsgruppen AB. 
Konsulterna har specialiserat sig på att köpa företag i kris för att därefter 
rekonstruera krisföretagen och ge dem en ny start. Skärverktygs VD 
säger. "Om jag tolkat Företagsgruppen AB:s intentioner rätt, så har de 
ambitionen att gå in i företag som bedöms utvecklingsbara, men som inte 
direkt är i kris. På så sätt var det naturligt att de tog vid. Sedan fanns det 
vissa kopplingar mellan Företagsgruppen AB och de konsulter, som 
tidigare var ägare. De kände till varandra (Ägarintressent 1 hade kontakt 
med dessa konsulter i Norrsåg 3, se nedan). Ja, det är ju ofta genom 
personliga kontakter, som affärer kommer till stånd." 
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Skärverktyg AB hade tidigare arbetat med externa styrelseledamöter. 
Dessa var inte knutna till företaget ägarmässigt. VD:n menar att "visst var 
det ett stöd för verksamheten, men vi fann, att det var svårt för dessa 
personer att engagera sig. De var låsta på många andra områden. Den 
som påverkade mig mest under krislägena var däremot en person som 
inte direkt var knuten till styrelsen men som ibland fungerade som 
adjungerad och konsult. Han satt i bankstyrelsen också. Han kunde 
engagera sig hårt i företaget genom att han hade tid. Ju mer kvalificerade 
styrelseledamöterna anses vara, desto mer eftertraktade är de. Detta leder 
till, att de har väldigt ont om tid för sina uppdrag. På grund av detta kan 
de inte lösa problemen i företaget. För att kunna det måste de in i 
företaget mera - leva med företaget. Ett ägarintresse kan i detta läge 
förstärka engagemanget. Likaså kan konsulter göra ett bra arbete. Det 
handlar om att komma ner till rötterna i företaget." 

Branschkopplingen mellan Näringslivsledare 2:s tidigare erfarenhet från 
Materialhantering AB och Skärverktyg AB är inte så tydlig. Det är en 
ganska specifik nisch som Skärverktyg AB arbetar inom. VD:n betonar 
dock, att det viktiga är att förstå hur små företag fungerar. I samarbete 
med styrelsen har Skärverktyg AB inlett utvecklingsdiskussioner. Det 
handlar bl a om marknadsfrågorna. Företaget avser att bli mer synliga på 
marknaden. Likaså har de börjat undersöka möjligheterna att komplettera 
produktprogrammet. Bärkraften i affärsidén ställs också under prövning 
vid sammankomsterna. Styrelsen träffas fem gånger per år, i princip en 
gång i samband med varje kvartalsbokslut och en gång i samband med 
budgetens färdigställande. Utvecklingen av resultat och omsättning fram
går av diagram 7:3. 
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Det visar sig bli svårt för Skärverktyg AB att komplettera produkt
programmet. Lönsamheten faller åter igen från verksamhetsåret 1987/88 
och framåt. Bemanningen i styrelsen byts ut över tiden. När Företags
gruppen AB övertar styrningen av Skärverktyg AB så går 
Näringslivsledare 2, Ägarintressent 2 och en konsult in i styrelsen. Likaså 
sitter en av de förra ägarna kvar i styrelsen. Företagets VD förklarar 
med anledning av detta: "Det är viktigt att nå kontinuitet. Sedan är vi två 
som kan verifiera de åtgärder som vidtagits tidigare." Ägarintressent 2 
som tillika är ansvarig för ekonomi- och finansfrågorna i Företags
gruppen AB lämnar styrelsen, liksom alla övriga uppdrag i Företags
gruppen AB, under 1988. Han efterträds då av VD:n i ett annat 
dotterbolag (Betongsstationer AB). Samma konsult som i Material
hantering AB har knutits till styrelsen i detta företag. Hösten 1989 lämnar 
han styrelsen, vilket även representanten för de tidigare ägarna gör. Efter 
deras utträde blir Ägarintressent 1 styrelseledamot, liksom så småningom 
den person som ersätter Ägarintressent 2 som operativt ansvarig för 
ekonomi- och finansfrågorna i Företagsgruppen AB. 

Hanteringsutrustningar AB 

Hanteringsutrustningar AB förvärvas i början av 1986. Bolagets verk
samhet består av egen- och legotillverkning av verkstadsprodukter till 
sågverks-, massa- och pappersindustrin. Företagsgruppen AB är med och 
förhandlar om en större exportorder till Hanteringsutrustningar AB 
under 1986. Branschkopplingen till Näringslivsledare 2:s erfarenhetsbas 
är förhållandevis tydlig. Likaså bedöms det finnas vissa synergieffekter 
med övriga företag inom Företagsgruppen AB. Genom att ha 
Företagsgruppen AB i ryggen lyckas man ta hem exportordern. Detta 
ökar företagets omsättning från ca 21 Mkr verksamhetsåret 1985/86 till 
36 Mkr 1986/87. Under 1988 expanderar man också verksamheten 
genom att överta ståldivisionen från ett större företags verksamhet. 
Omstruktureringarna blir mödosamma efter detta, vilket också avspeglar 
sig på resultatet. Avancerade hanteringssystem främst för stålindustrin 
blir efter detta så småningom företagets huvudprodukt och verk
samhetsåret 1989/90 uppvisar företaget vinst igen. 
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HANTERINGSUTRUSTNINGAR AB 

RESULTAT 
(MKR) 

•O" OMSÄTTNING OMSÄTTNING 
(MKR) RESULTAT 

Diagram 7:4 Omsättnings- och resultatutveckling i Hanteringsutrustningar 

Ett ordentligt resultatfall kan avläsas efter fusionen. Ett mödosamt arbete 
efter sammanslagningen ger emellertid resultat. Företaget hade räken
skapsåret 1985/86 39 anställda. 1989/90 bestod företaget av 76 anställda. 
Företaget har egna dotterbolag i Frankrike och Brasilien samt ett 
omfattande agentnät i andra länder. Vad gäller bemanningen i ledning och 
styrelse så kan nämnas, att ny VD tillsätts efter fusionen. I likhet med 
föregående fall så lämnar Ägarintressent 2 så småningom sitt engagemang 
i styrelsen. Han efterträds av den person som ersätter honom som 
ansvarig för ekonomi- och finansfrågorna. 

Betongstationer AB 

Detta företag övertas i början av 1987. Betongstationer AB utvecklar och 
säljer utrustning till byggnadsindustrin. Näringslivsledare 2 och 
Ägarintressent 2 hade vid en annan planerad affär kommit i kontakt med 
personer med kompetens inom området betongfabriker. Dessa var 
intresserade att öppna eget i någon form. Genom att kombinera denna 
kompetens med ett företag, som redan bearbetade byggnadsindustrin 
marknadsmässigt bedömdes intressanta synergieffekter och utveck
lingsmöjligheter finnas. Ett företag som innehar agenturer på produkter 
till fabriksbetongindustrin förvärvas och kompletteras med ovannämnda 
produktidéer såsom betongfabriker och processtyrning för dessa. En av 
de knutna kontakterna tilldelas VD-posten, och därmed satsas stort på de 
nya produkterna, där betongfabriker med processtyrning snart bildar 
huvudprodukt. Omsättnings- och resultatutveckling framgår av diagram 
7:5. 
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BETONGSTATIONER AB 

RESULTAT 
(MKR) 

-O- OMSÄTTNING OMSÄTTNING 40 
(MKR) 30 RESULTAT 

85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 
ÅR 

Diagram 7:5 Omsättnings- och resultatutveckling i Betongstationer AB 

Näringslivsledare 2 går in som styrelseordförande vid övertagandet och 
Ägarintressent 2 blir styrelseledamot. Ägarintressent 2 lämnar emellertid 
styrelsen under 1988. Han efterträds då av Nätverkskontakt 1 (NT 1), 
som övertar hans operativa roll som ansvarig för ekonomi- och 
finansfrågorna. Nätverkskontakt l:s séjour blir emellertid kortvarig inom 
Företagsgruppen AB. Hösten 1989 lämnar han styrelsen liksom övriga 
uppdrag i Företagsgruppen AB. Vid denna tidpunkt går Ägarintressent 1 
liksom Nätverkskontakt 3 (NT 3) in i företagets styrelse (se nedan). 
Nätverkskontakt 3 har övertagit ansvaret för ekonomi- och 
finansfrågorna efter Nätverkskontakt 1 i Företagsgruppen AB och tillika 
tilldelats posten som vice VD. Nätverkskontakt 3 är civilekonom och har 
långvarig erfarenhet från verksamhet i olika banker. 

Aktiviteter i externa engagemang 

Under 1987 väljs Näringslivsledare 2 till ordförande i den regionala 
näringslivsorganisationens kretsstyrelse på hemorten. Likaså väljs han in i 
huvudstyrelsen och tillika dess arbetsutskott. Han lämnar emellertid 
styrelsen i Prinova AB i syfte att undvika intressekonflikter med 
Företagsgruppen AB:s verksamhet. 

Redan året innan inträdet i näringslivsorganisationens styrelse hade 
emellertid Näringslivsledare 2 medverkat i en mer informell företags
ledargrupp. Ett antal sådana grupper hade startats på den regionala 
näringslivsorganisationens initiativ. Den grupp Näringslivsledare 2 tillhör 
(Femgruppen) träffas ungefär varannan månad. Gruppen diskuterar 
företagsproblem och personliga frågor. "De fungerar som bollplank för 
de problem och frågor, som kommer upp." Men det går inte att föra ihop 
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företagsledare med enbart lång erfarenhetsbas som grund. Närings
livsledare 2 menar: "Att vi måste känna för varandra. De medverkande 
måste ha en förmåga att kunna förmedla bestämda åsikter, ha ungefär 
samma ålder, ödmjukhet och förmåga att kunna lyssna." Det första 
försöket sprack på grund av för stora åldersskillnader. 

Gruppen består förutom Näringslivsledare 2 av en VD för ett sågverk, en 
VD för ett företag, som vidareförädlar träprodukter, en VD för ett 
stuveribolag och en VD för ett företag, som tillverkar transportut
rustningar. Intressanta gemensamma nämnare finns således verksam-
hetsmässigt. Gemensamt har man bl a bidragit till utvecklandet av en 
järnvägsvagn för mer skyddade transporter av just träprodukter. 
Träföretagen och stuveribolaget har poängterat problemet med skadade 
produkter. Det av Näringslivsledare 2 grundade Materialhantering AB 
har bidragit med hydraulikkunnande, och själva påbyggnaden har kon
struerats av företaget som tillverkar transportutrustningar. 

I Femgruppen diskuterar man bl a vikten av att få igång en dialog med 
kommunen och andra beslutsfattare om angelägna frågor och problem i 
näringslivet. En grupp av informell karaktär startas även för detta 
ändamål. Bl a går verkstadsindustrin på orten tillsammans med 
kommunen ihop i en annonskampanj i syfte att locka arbetskraft till 
industrin. Näringslivsledare 2 blir sedermera sammankallande i denna 
grupp. Näringslivsledare 2 medverkar också i andra aktiviteter i syfte att 
påverka och sprida information om näringslivets villkor. Bl a initierar 
Företagsgruppen AB en näringslivsdag varje höst, där näringslivets 
villkor diskuteras. 

DET INTERMEDIÄRA NÄTVERKET I OMVANDLING 

Ju mer tiden lider, desto mer kan vi notera att nya aktörer träder fram 
och andra lämnar det intermediära nätverket. Spänningar i relationerna 
hanteras i mångt och mycket genom byte av personuppsättning. 
Relationerna blir kortvariga under studerad period. Näringslivsledare 2:s 
ställning internt i Företagsgruppen AB tenderar också att försvagas. För 
att nå närmare inblick i denna process krävs, att vi mer utförligt behand
lar nyckelaktörernas aktiviteter vad beträffar uppbyggnaden av Företags
gruppen AB i sin helhet och aktiviteter i närstående bolag. En parallell 
uppbyggnad av Företagsgruppens AB:s träsektor kan sägas pågå genom 
framför allt Ägarintressent l:s agerande via det av honom helägda 
Trälnvest AB. Nya förvärv görs i en allt "snabbare takt. Detta leder också 
så småningom till en omfördelning av makten i gruppen som sådan. 
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Fortsatta engagemang i det intermediära nätverket 

Engagemang i Trälnvest AB 

Ägarintressent 1 arbetar, som tidigare nämnts under Företagsgruppen 
AB:s uppbyggnadsskede parallellt med ett annat bolag och dess intressen 
(Trälnvest AB). Detta företag ägs helt av Ägarintressent 1. Företaget 
består initiait av ett sågverk som inköptes 1979 (Norrsåg 1 AB - NS 1). 
Detta sågverk blir så småningom grundplåt i Ägarintressent l:s satsning 
tillsammans med de övriga ägarintressenterna i Företagsgruppen AB. 
1981 förvärvas ytterligare ett sågverk (Norrsåg 2 AB - NS 2). Via 
Trälnvest AB, och tillsammans med två andra intressenter förvärvas 1986 
ett sågverk till i Sverige (Norrsåg 3 AB - NS 3), likaså ett företag, som 
tillverkar fönster, ett företag som tillverkar dörrar och ett företag, som 
producerar köksinredningar där alla de senare är belägna i England. 
Norrträkoncernen AB bildas av dessa bolag, där Ägarintressent 1 via 
Trälnvest AB äger 40 procent. I början av 1987 offentliggörs att det av 
Ägarintressent 1 helägda Trälnvest ÄB köper en slipmassefabrik med en 
omsättning motsvarande 300 Mkr (TräMassa AB - TM). 

Engagemang i Fastighetsutveckling AB 

Senare under 1987 presenteras, att ett ägarkonsortium med Ägarin
tressent 1 i spetsen övertar ett större sjukhusområde från landstinget. 
Ägarintressent 1 framstår som den, som har knutit ihop trådarna i denna 
satsning. Ambitionen är att omvandla området till en modern företagsby 
och att tillskapa en kreativ miljö för kvalificerade och utvecklingsbara 
små företag. Köpet genomförs av ett företag, som bildas i syfte att kunna 
överta driften av företagsbyn (här benämnt Fastighetsutveckling AB -
FU). Ägarintressent 1 agerar i posten som VD i Fastighetsutveckling AB. 
Detta bolag ägs av Trälnvest AB, Företagsgruppen AB, Ägarintressent 3, 
Ägarintressent 4 och av en företagare, som driver ett av de större 
industriföretagen på orten (Ägarintressent 5). Ett av kommunerna ägt 
arkitektkontor har också intressen i bolaget. 

Fusion mellan Företagsgruppen AB och Trälnvest AB 

I slutet av 1987 offentliggörs, att Trälnvest AB fusioneras med Företags
gruppen AB och antar det senare namnet Företagsgruppen AB. Därmed 
blir Ägarintressent 1 den störste ägaren i bolaget. Likaså börjar 
Ägarintressent 1 engagera sig mer operativt i Företagsgruppen AB. Detta 
markeras utåt genom att han från denna tidpunkt blir arbetande 
styrelseordförande och koncernchef. Ägarintressent 2, som knöt 
kontakten med Näringslivsledare 2, avvecklar vid denna tidpunkt sitt 
engagemang i Företagsgruppen AB. Näringslivsledare 2:s roll i Företags
gruppen AB nedtonas mot denna bakgrund något. Efter en tid anställs 
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som tidigare nämnts en ny medarbetare med ansvar för ekonomi- och 
finansfrågorna (Nätverkskontakt 1). Företagsgruppen AB är inne i ett 
skede, där bolaget behöver ytterligare kapital för att klara fortsatt 
expansion. Diagram 7:6 redovisar omsättnings- och resultatutveckling för 
Företagsgruppen AB. 

FÖRETAGSGRUPPEN AB 

RESULTAT 

OMSÄTTNING 
(MKR) 

(MKR) 

OMSÄTTNING 

RESULTAT 

85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 
ÅR 

Diagram 7:6 Omsättnings- och resultatutveckling i Företagsgruppen AB 

Kontroversiellt kapitaltillskott 

Diagrammet speglar den kraftiga expansionen samt den bekymmersamma 
resultatutvecklingen. Expansionsproblemen påkallar behov av ytterligare 
kapital. Olika tänkbara finansiärer kontaktas. I slutet av 1987 och i sam
band med fusionen mellan Företagsgruppen AB och Trälnvest AB blir 
det klart, att en av löntagarfonderna går in med ca 20 Mkr i bolaget. 
Fonden (Ägarintressent 6) erhåller 25 procent av aktierna i Företags
gruppen AB. Ägarintressent 1 har vid denna tidpunkt 42 procent av 
aktierna, Ägarintressent 3 15, Näringslivsledare 2 13 och Ägarintressent 
4 5 procent. Denna händelse skapar debatt i företagarkretsar. 
Näringslivsledare 2 agerar åter igen talesman utåt och försvarar 
agerandet: "Vi har helt enkelt inte råd att vara kontroversiella med vårt 
läge i norr. Det är ingen hemlighet, att det är avsevärt lättare att öka 
kapitalbasen för företag i Syd- och Mellansverige. Ingen kommer rusande 
för att hjälpa oss i norr på samma sätt. Men hos fonden fann vi den rätta 
inställningen." 

Näringslivsledare 2 lämnar efter denna händelse ordförandeposten i den 
regionala näringslivsorganisationens kretsstyrelse och även platsen i 
arbetsutskottet. Han sitter dock kvar som ledamot i såväl kretsstyrelse 
som huvudstyrelse. Samröret med fonden var svår att förena med en 
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framträdande post i den regionala näringslivsorganisationen. Även om 
ledningen i den regionala näringslivsorganisationen delar uppfattningen 
att rollerna är svåra att förena, så framför andra ledamöter avvikande 
åsikter. En tudelning av åsikterna kan skönjas. Varken den ena eller den 
andra åsikten är emellertid någonting, som torgförs i massmedia. I stället 
förs diskussionen i mer slutna kretsar. 

Oppositionen mot uteslutningen av Näringslivsledare 2 menar, att om inte 
Företagsgruppen AB hade erhållit dessa pengar, så hade något annat 
företag på någon annan ort lagt beslag på dessa resurser. När nu denna 
kanal finns, oavsett om det är ett bra eller dåligt system, så är det viktigt 
att kapitalet får arbeta och skapa företagsutveckling i vår region, menar 
opponenterna. De menar också, att Företagsgruppen AB uppvisat sam
hällsengagemang och har intressanta utvecklingsambitioner. Åsikter i 
denna riktning förs också fram hos företrädare för kommunen på orten, 
där Företagsgruppen AB har sitt säte. Hur som helst lämnar emellertid 
Näringslivsledare 2 ordförandeposten i den regionala näringslivsorganisa
tionen. Han fortsätter dock att arbeta aktivt med de näringspolitiska 
frågorna i organisationen dock på ett mer informellt plan. 

Nya kombinationer av såväl företag som aktörer 

Omstruktureringarna i det intermediära nätverket fortsätter. Under våren 
1988 förvärvar Företagsgruppen AB det ena av sågverken, som utgör 
dotterbolag till Norrträkoncernen AB (se ovan), nämligen Norrsåg 2 AB. 
I slutet av 1988 förvärvas resterande delar av Norrträkoncernen AB som 
vid denna tidpunkt inbegriper Norrsåg 3 AB p lus tre enheter i England. 

I samband med detta inträder också en ny aktör, Nätverkskontakt 2 (NT 
2) in på arenan och knyts till Företagsgruppen AB:s styrelse. 
Nätverkskontakt 2 har något tidigare sålt sin andel (huvudägare) i ett 
verkstadsföretag, som han i egenskap av verkställande direktör och 
tillsammans med andra intressenter framgångsrikt rekonstruerat och 
utvecklat till ett lönsamt företag från början av 1983 fram till denna 
tidpunkt (Ägarintressent 5, som ju är med i satsningen på Fastighetsut
veckling AB, var också delägare i detta bolag liksom även styrelseord
förande i bolagets styrelse). Kontakten med Nätverkskontakt 2 knyts 
initiait genom Ägarintressent 1. Förutom en styrelsepost i Företags
gruppen AB tar också Nätverkskontakt 2 på sig rollen som t f VD i 
Norrsåg 3 AB. Denna enhet är för övrigt lokaliserad i närheten av det 
företag där Nätverkskontakt 2 är verksam vid denna tidpunkt. 

En tid efter detta förvärv säljs delar av Norrträkoncernen. 75 procent av 
aktierna i de tre produktionsenheterna i England avyttras till företags
ledningen i dessa bolag, medan 25 procent övertas av ett annat dotter
bolag, som Företagsgruppen AB bildat i Holland. En realisationsvinst 
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motsvarande ca 70 Mkr görs, som täcker den bristande lönsamhet som 
flera av dotterbolagen uppvisar. 

Koncernen består efter detta (våren 1989) av följande helägda bolag; 
TräMassa AB, Norrsåg 1 AB, Norrsåg 2 AB, Norrsåg 3 AB, 
Materialhantering AB, Hanteringsutrustningar AB, Skärverktyg AB, 
Betongstationer AB och bolaget i Holland. Dessutom ägs således delar av 
Norrträkoncernens engelska del, via Företagsgruppens holländska bolag. 
Företagsgruppen AB äger dessutom delar av Fastighetsutveckling AB på 
orten där bolaget har sitt säte. Fastighetsutveckling AB har förutom det 
stora sjukhus området förvärvat en centralt belägen kontorsfastighet på 
hemorten. Företagsgruppen AB:s inflytande växer i omfattning och 
intresset från omvärlden är stort. 

Näringslivsdagar 

Framför allt Näringslivsledare 2 engagerar sig i näringslivsfrågor av mer 
övergripande karaktär. Nyckelaktörerna i Företagsgruppen AB med 
Näringslivsledare 2 i spetsen tar initiativet till en näringslivsdag, som 
genomförs varje höst där näringslivets villkor diskuteras och där 
händelseutvecklingen i den s k företagsbyn (Fastighetsutveckling AB) vad 
gäller nyetableringar presenteras. Företaget anser sig behöva ytterligare 
ett forum, där viktiga framtidsfrågor för näringslivet tas upp till 
behandling. Likaså kan man denna dag sprida information om Företags
gruppen AB:s aktiviteter. Satsningen upplevs också på orten som ett in
tressant komplement till kommunens näringslivsdag, som genomförs 
varje vår. Likaså kan en tendens till ökad betoning av de kommunala 
frågorna skönjas. Erfarenheterna av länssamverkande aktiviteter menar 
man inte har gett så mycket konkret. Näringslivsledare 2 erhåller också 
genom detta en kompletterande arena till den regionala näringslivsorga
nisationens aktiviteter, där han ju ej längre har en lika framträdande 
plats. Dock engagerar han sig i organisationens aktiviteter (se nedan). 

Den regionala näringslivsorganisationen tar initiativet till att utarbeta dels 
ett yttrande över kommunens översiktsplan (1990-2010), dels till att 
utforma ett handlingsprogram för hur näringslivsklimatet i regionen bör 
utvecklas. I detta arbete engageras även Näringslivsledare 2. Kortfattat 
betonas i yttrandet vikten av att satsa på industri i över översiktsplanen. 
Detta bl a genom att peka på vikten av att bereda mark och att skapa 
effektiva transportvägar liksom ett företagsvänligt "klimat". I handlings
programmet lanseras sex punkter för en offensiv satsning på näringslivet; 
1) Kommunikationer, 2) Verka aktivt för strukturellt riktiga etable-
ringar, 3) Tillgång till bostäder och arbete, 4) Utbildningsutbud med 
profil och spets, 5) Attraktiv kommunalskattenivå och 6) Konkurrens
kraftiga energipriser. 
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Ytterligare förvärv och försäljningar 

Hösten 1989 förvärvar Företagsgruppen AB ytterligare ett sågverk 
(Norrsåg 4 AB - NS 4), som befinner sig i ekonomiskt kritiskt läge. I 
början av 1990 köper Företagsgruppen AB ett företag som tillverkar 
släpvagnar (Transportvagnar AB - TV) till 70 procent. Detta företag 
förvärvar i sin tur andra släpvagnstillverkare, och affären leder till en 
omstrukturering av tillverkningen av släpvagnar i landet där 
Transportvagnar AB blir den näst största tillverkaren sammantaget. 
Kontakten med detta företag hade förmedlats av Nätverkskontakt 3, som 
något tidigare gått in som vice VD i Företagsgruppen AB som 
efterträdare till Nätverkskontakt 1, som slutat. Nätverkskontakt 3 har 
suttit som styrelseordförande i Transportvagnar AB sedan 1986. 
Nätverkskontakt 3 har också andra styrelseuppdrag sedan tidigare. Detta 
påspäds vid denna tidpunkt med att han går in i styrelsen för 
Företagsgruppen AB och i flera av engagemangsbolagen.1 Kontakten med 
Nätverkskontakt 3 knyts av Ägarintressent 1, men även Närings
livsledare 2 har haft kontakt med honom vid ett flertal tillfällen tidigare. 
Under räkenskapsåret avyttras resterande ägarandelar i de tre pro
duktionsenheterna i England via Företagsgruppens holländska dotter
bolag. 

Nya aktörer i nätverkets kärna 

Nätverkets kärna i det intermediära nätverket förändras. Två faser kan 
identifieras, den första med Näringslivsledare 2 och Ägarintressent 2 som 
centrala aktörer gentemot engagemangen i framför allt verkstadsindustri
grenen (figur 7:2). Den andra fasen kan sägas ta sin början efter fusionen 
mellan Företagsgruppen AB och Trälnvest AB. Ägarintressent 1 intar en 
mer central position efter detta. I detta läge lämnar emellertid 
Ägarintressent 2 engagemanget i det intermediära nätverket. Svårigheter 
med att smälta samman organisationerna kan konstateras. Även efter 
fusionen kan man tala om två företag i företaget. Ingen aktör tar det 
strategiska greppet att koppla samman verksamheterna. I stället läggs 
locket på. Vid en företagspresentation i samband med en av 
Företagsgruppens näringslivsdagar kan detta observeras genom att man 
betonar dotterbolagens självständighet och utvecklingsförmåga utan att 
utmejsla någon gemensam strategi för gruppen i sin helhet. 
Sammanslutningen av företag är i mångt och mycket ett uttryck för 
Ägarintressent l:s respektive Näringslivsledare 2:s intresseområden. 
Näringslivsledare 2 menar, "att han har svårt att ta sig in i 
verksamheterna i trävarusektorn." Ägarintressent 1 attackerar situationen 
genom att byta bemanning och genom att bygga upp nya relationer. 

1 En undersökning av ledamotspositionerna i aktiebolag (i företag med över 0,5 MKr i aktiekapital i länet 
där Företagsgruppen AB har sitt säte) som författaren genomfört visar att Nätverkskontakt 3 har flest 
styrelseuppdrag av länets aktörer (10 styrelseuppdrag - hösten 1990). 
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Ägarintressent 2 lämnar alla uppdrag i början av 1988. Nätverkskontakt 
l:s medverkan blir kortvarig. Nätverkskontakt 2 och så småningom 
Nätverkskontakt 3 knyts till nätverkets kärna. En ny kärna, där 
Näringslivledare 2:s handlingsfrihet begränsas, tar form. 

ÖVRIGA AGARINTRESSENTER 

AKTORER I ENGAGEMANGSBOLAGEN 

Figur 7:3 NL 2 i nätverkets kärna i det intermediära nätverket 89/90 

Omsättningsmässigt når Företagsgruppen AB sin höjdpunkt verksamhets
året 1989/90. Näringslivsledare 2:s position i det intermediära nätverket 
vid denna tidpunkt kan åskådliggöras på följande sätt (figur 7:4). 

NS 1 

Figur 7:4 Näringslivsledare 2 i det intermediära nätverket 1989/90 2 

2 I de tio dotterbolagen till Företagsgruppen AB 1989/90 är Ägarintressent 1 st yrelseordförande i fem 
dotterbolag och styrelseledamot i tre bolag, Näringslivsledare 2 är styrelseordförande i fyra bolag och 
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Ägarintressent l:s ägarposition i det intermediära nätverket förstärks 
efter hand. Uppbyggnaden av koncernen är i mångt och mycket ett 
resultat av vilka affärer som dyker upp. På frågan om målet med 
verksamheten svarar Ägarintressent 1; "Jag vill arbeta med norrländsk 
tillverkande industri. Svårare är det inte." Tempot har som beskrivits 
varit högt. Ändå säger han: "Nu är det faktiskt så, att jag bara lyckas föra 
var femte affär i hamn." Resultatredovisningen vad avser Företags
gruppen AB i diagram 7:6 ger sken av en balansgång på slak lina. Bakom 
siffrorna kan vi ana betydande problem i några av dotterbolagen. 
Speciellt beroende är Företagsgruppen AB av resultatutvecklingen i 
TräMassa AB, eftersom detta bolag svarar för en stor del av 
omsättningen i gruppen (35 % 89/90). Det senaste räkenskapsåret 
försämras marknadsläget för den typ av massa, som företaget 
marknadsför, och företaget uppvisar negativt resultat trots betydande 
rationaliseringar och personalinskränkningar. Till detta skall föras att 
även Norrsåg 2 uppvisar röda siffror. Till denna händelseutveckling skall 
så avmattningen i konjunkturen föras. Signalerna från konjunkturinstitut 
och resultatrapporter pekar entydigt på en nedåtgående trend. För 
Företagsgruppen AB handlar det således inte bara om att utveckla en 
samlande vision för gruppen i sin helhet, utan också att "städa" medan tid 
är. 

Chefsrockad 

Som tidigare nämnts utnämns Nätverkskontakt 3 vid inträdet i 
Företagsgruppen AB till vice VD. Det av Näringslivsledare 2 grundade 
Materialhantering AB avyttras i september 1990. I slutet av samma år 
kommer nästa personförändring vad gäller företagets operativa ledning. 
Nätverkskontakt 2 utnämns till VD och koncernchef i Företagsgruppen 
AB. Näringslivsledare 2 avgår som verkställande direktör och blir vice 
styrelseordförande i styrelsen. Näringslivsledare 2 behåller emellertid sin 
ägarandel i Företagsgruppen AB. Ägarintressent 1 avser att minska sitt 
operativa engagemang i Företagsgruppen AB för att i högre grad ägna sig 
åt Fastighetsutveckling AB. Ägarintressent 1 kvarstår dock som arbetande 
styrelseordförande medan Nätverkskontakt 2, som tidigare nämnts, träder 

styrelseledamot i tre bolag, Nätverkskontakt 2 är styrelseledamot i ett dotterbolag, Nätverkskontakt 3 är 
styrelseordförande i ett dot terbolag och styrelseledamot i se x dotterbolag och Ägarintressent 3 är slutligen 
styrelseledamot fyra dotterbolag. 

Ägarintressent l:s ägarandel i F öretagsgruppen AB (10 dotterbolag) är 42 procent (Ägarintressent 3 15, 
Ägarintressent 4 5, Ägarintressent 6 25 och Näringslivsledare 2 13 procent). Ägarintressent 5 har endast 
en ägarandel i Fastighetsutveckling AB (FU), men ej i Företagsgruppen AB. I styrelsen för 
Företagsgruppen AB ingår Ägarintressent 1, Näringslivsledare 2, Nätverkskontakt 2, Nätverkskontakt 3, 
Ägarintressent 3, Ägarintressent 4, Ägarintressent 6 och två arbetstagarrepresentanter. Ägare i 
Fastighetsutveckling AB, där Ägarintressent 1 är VD, är Ägarintressent 1, Ägarintressent 3, 
Ägarintressent 4, Ägarintressent 5, Näringslivsledare 2, Företagsgruppen AB och ett arkitekt- och 
byggnadskontor. I styrelsen sitter Ägarintressent 1, Näringslivsledare 2, Nätverkskontakt 3, 
Ägarintressent 4, Ägarintressent 5 och en person som arbetar mera operativt med bolagets verksamhet. 
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in som VD och koncernchef. En ny kärna kan sägas ta form i det 
intermediära nätverket, med Ägarintressent 1, Nätverkskontakt 2 och 
Nätverkskontakt 3 som nyckelaktörer. Detta förhållande illustreras i figur 
7:5. 

NS 2 

Figur 7:5 Näringslivsledare 2 i det intermediära nätverket i slutet av 1990 

Chefsbytet motiveras med att Företagsgruppen AB nu går från en upp
byggnadsfas till en konsolideringsfas. Men spänningar mellan aktörerna i 
nätverkets kärna kan också sägas ligga till grund för chefsrockaden. 
Materialhantering AB avyttras, och Näringslivsledare 2 överlämnar suc
cessivt styrelseuppdragen i dotterbolagen till Nätverkskontakt 2. 

ANALYS AV NÄRINGSLIVSLEDARE 2:s AKTIVITETER 
OCH RELATIONER I DET INTERMEDIÄRA NÄTVERKET 

Framväxten av ett handlingsutrymme 

Näringslivsledare 2 är ingenjören, vars arbetsbana börjar som anställd 
konsult för att sedan övergå till uppstart av egen konsultfirma 1971. Två 
år därefter startas egen industriell tillverkning med produkter, som 
härrör från konsultverksamheten. Företaget expanderar, samtidigt som 
Näringslivsledare 2 engagerar sig mer utanför företaget genom olika 
former av styrelseuppdrag. Bl a kontaktas han av styrelseordföranden i 
Prinova AB för medverkan i styrelsen i detta bolag. 1986 säljer 
Näringslivsledare 2 sitt företag till Företagsgruppen AB och tar samtidigt 
själv klivet till VD-posten i detta bolag och medföljande ordförandeupp
drag i dotterbolagens styrelser. 
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En inre kärna i det intermediära nätverket tar form sammansatt av Ägar-
intressent 1, Ägarintressent 2, Ägarintressent 3 och Näringslivsledare 2. 
Näringslivsledare 2 blir förbindelselänk framför allt gentemot engage
mangen i verkstadsindustrin. Detta kombineras med att Näringslivsledare 
2 engagerar sig näringspolitiskt dels i den regionala näringslivsorganisa
tionen, dels i mera informella grupperingar. Näringslivsledare 2 blir det 
intermediära nätverkets talesman utåt. 

Underhåll av handlingsutrymmet 

Näringslivsledare 2 försöker sätta sig in i engagemangsbolagens 
verksamhet och den infrastruktur, som omgärdar dem. Han medverkar i 
företagens marknadskontakter, för att kunna sätta in kommande beslut i 
ett sammanhang och inte minst för att kunna fatta beslut snabbt. Det finns 
i regel inte tid till omfattande undersökningar. Då måste man bilda sig en 
uppfattning om strukturen i de olika bolagen. Detta är speciellt viktigt i 
mindre företag, menar Näringslivsledare 2. "Styrelseordförandena i 
större företag åker inte med företagen ut och söker en ny kund. Om du 
har en viss storlek på företagen, får du en viss struktur och klarar det 
mesta med den interna organisationen. Mindre företag har däremot svårt 
att avsätta tid och resurser till förnyelse och utveckling både vad gäller 
marknader och produkter. Här kommer vi in i bilden. Det är ju vår 
uppgift att stötta utvecklingen. Det här kräver engagemang. Du måste ha 
en känsla för vad det egentligen handlar om." 

"Skall du ha lite känsla för företagens verksamhet så måste du vara på 
företagen. Du måste följa dem i deras arbete, såväl på marknaden som i 
deras leverantörskontakter. Du måste få en känsla för hur diskussionerna 
löper på företaget. Sen är det ju a lltid då en avvägning. Du får inte gå för 
djupt - då blir du en broms. Men på något sätt måste du hålla dig 
informerad om vad som händer, för att sedan aktivt kunna delta då man 
skall fatta beslut. Det är en balansgång", menar Näringslivsledare 2. 
Bland engagemangsbolagen kan vi notera att omfattande satsningar görs i 
Hanteringsutrustningar AB och Betongstationer AB, medan Material
hantering AB så småningom avyttras. Skärverktyg AB fortsätter bearbeta 
sin nisch, men någon utökning av verksamheten görs inte och som 
framgår sjunker lönsamheten så småningom. Näringslivsledare 2 
bedömer det som svårt att få till stånd någon förnyelse med nuvarande 
ledning. 

Styrelsearbetet organiseras i dotterbolagen. Under uppbyggnadsperioden 
handlar det om att bemanna styrelserna och lägga upp rutinerna för 
arbetet. Näringslivsledare 2 har Ägarintressent 2 med sig i de flesta 
styrelserna. Avsikten är att Ägarintressent 2 skall komplettera Närings
livsledare 2 vad gäller det ekonomiska kunnandet. Likaså kompletterar 
Företagsgruppen med konsultkompetens. Som vi kan notera utfaller 
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emellertid inte konsultkontakterna till belåtenhet. Ägarintressent 2 lämnar 
också så småningom uppdragen i Företagsgruppen AB. Dessa faktorer 
kombinerade leder till en ny bemanningsstrategi där avsikten är att stärka 
banden och erfarenhetsförmedlingen mellan dotterbolagen. VD:n i 
Betongstationer AB går exempelvis in i styrelsen i Skärverktyg AB, 
medan VD:n i Hanteringsutrustningar AB går in i styrelsen för 
Materialhantering AB. 

Uppbyggnaden av en verksamhetsgren med inriktning mot verkstadsin
dustri påbyggs i ett nästa utvecklingsteg med uppbyggnad av en verksam
hetsgren med inriktning mot trävaruindustri. Företagsgruppen AB inte
grerar horisontellt genom uppköp av flera sågverk och vertikalt genom 
uppköp av flera vidareförädlande enheter i England. Till detta skall föras 
köpet av en massafabrik. I uppbyggnaden av trävarugrenen agerar 
Ägarintressent 1 i huvudrollen med stöd av framför allt Ägarintressent 3, 
som i sin tur arbetar med det av honom ägda trävaruagenturbolaget. 
Näringslivsledare 2 säger däremot, att han aldrig riktigt kommit in i 
verksamheterna i trävarubranschen trots medlemsskap i flera styrelser. 
Företaget får något av karaktären "två företag i företaget" över sig. 

Aktörerna i det intermediära nätverket investerar också i fastigheter. Ett 
fristående företag för denna verksamhet bildas dock med Företags
gruppen AB som delägare. En ägarkonstellation med intressenterna 
bakom Företagsgruppen AB och två ytterligare intressenter konstitueras. 
Ett större markområde med tillhörande byggnader övertas med 
ambitionen att skapa en företagsby. En arena för lokal näringslivsut
veckling skapas och dess strävanden konkretiseras med arrangemang av 
näringslivsdagar. Framför allt Näringslivsledare 2:s och Ägarintressent 
l:s kontaktnät mobiliseras för att stötta upp detta arrangemang. 
Näringslivsledare 2 mobiliserar sina kontakter i det officiella nätverket 
(den regionala näringslivsorganisationen, kommunen etc) och i det mera 
informella nätverket (Femgruppen etc). Ägarintressent 1 mobiliserar sina 
kontakter inom arkitekt-, bygg- och reklambranschen. Fastighetsinveste
ringarna påspäds i sin tur med köp av en centralt belägen kontorsfastighet 
som står i behov av renovering. Hyresgäster flyttas från kontors
fastigheten till företagsbyn och kontorsfastigheten renoveras och förses 
med butiksytor i bottenplanet. Utrymmena exploateras sas mera 
ekonomiskt optimalt. Fasta värden av betydande omfattning byggs upp i 
det intermediära nätverket, men aktörerna brottas med driftsproblem i 
rörelsen, som utgör deras verksamhetsbas - Företagsgruppen AB. 
Vinstutvecklingen avtar och företaget får kapitalgenereringsproblem. 

Ägarintressent 1 utgör förbindelselänk mellan ägarintressenterna. Inte 
minst uppvisar han förmåga vad gäller att skicka ut sina tentakler till 
företagarfamiljer i regionen och att knyta samman deras intressen. Han 
intar emellertid en undanskymd roll visavi samhället i övrigt. I stället är 
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det Näringslivsledare 2 som i mångt och mycket agerar talesman utåt. Det 
är han som förklarar händelseutvecklingen i samband med att en av 
löntagarfonderna går in i företaget. Det är också han som engagerar sig 
näringspolitiskt i olika sammanhang. Näringslivsledare 2 är också den 
som sköter presentationen av koncernens verksamhet vid den senaste 
näringslivsdagen, som Företagsgruppen AB anordnar. 

Ägarintressent 1 framstår som affärsmannen som i snabb takt både köper 
och säljer företag. Hans affärsintresse skär genom flera olika 
branschgränser. Vi kan konstatera rötterna i VVS-branschen, fortsatt 
verksamhet inom sågverksnäringen och därmed förenad vidareförädling i 
olika former. Därutöver tillkommer kopplingen till massaindustrin, 
verkstadsindustrin och fastighetsbranschen. Hyresgästerna i företagsbyn, 
som drivs via Fastighetsutveckling AB tenderar att i stor utsträckning 
hamna inom databranschen. Aktörerna i nätverket utvecklar intermediära 
roller mellan olika former av verksamheter, där de olika bolagen blir 
instrument i sammanhanget. Utvecklingstakten i investeringarna är hög, 
men driften och utvecklingen av de olika verksamheterna tenderar att bli 
eftersatt. Företagsgruppen AB hamnar i ett bekymmersamt ekonomiskt 
läge och måste sanera sin verksamhet. 

Minskning av handlingsutrymmet 

Näringslivsledare 2:s position försvagas så småningom i det intermediära 
nätverket. Han har svårt att ta sig in i verksamheterna i framför allt 
trärvaruindustrin, som tillkommer efter fusionen mellan Företagsgruppen 
AB och Trälnvest AB. I detta läge lämnar också Ägarintressent 2 det 
intermediära nätverket. Ägarintressent 2:s operativa funktion ersätts 
temporärt av Nätverkskontakt 1. Efter en tid träder emellertid Nätverks
kontakt 3 in i hans ställe. Nätverkskontakt 3 har i likhet med Ägarin
tressent 2 bankbakgrund. Han har verkat i inte mindre än tre olika banker 
på den lokala och regionala arenan. En del engagemang i form av 
styrelseuppdrag som tillkommit under banktiden tar Nätverkskontakt 3 
med sig in i Företagsgruppen AB:s verksamhet. Detta kombineras med 
engagemang i styrelserna i Företagsgruppen AB:s dotterbolag. 
Nätverkskontakt 3 utnämns till vice VD men blir inte delägare i 
Företagsgruppen AB. Nätverkskontakt 3 får en intermediär roll mellan 
bankerna och Företagsgruppen AB och mellan bankerna inbördes. Han 
kan sägas bli något av "bankernas man" i Företagsgruppen AB, genom 
sina upparbetade kontaktvägar sedan tidigare. 

Den ekonomiska utvecklingen i engagemangsbolagen blir inte heller den 
önskvärda inom verksamhetsgrenen med inriktning mot verk
stadsindustrin. Under senare delen av 1990 avyttras det av Näringslivs
ledare 2 grundade Materialhantering AB. Händelsen framkallar kritik på 
den ort, där Företagsgruppen AB har sitt säte och verksamheten börjar 
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synas mera intensivt av massmedia. En del av Näringslivsledare 2:s 
externa engagemang framstår mot denna bakgrund som en "flykt" från 
spänningarna och kärnproblemen i hemmaorganisationen och som en väg 
till nya meningsfulla arbetsuppgifter. Bl a tillträder han som ordförande i 
ett nybildat ingenjörscentrum på hemorten under 1990. 

Kärnan i det intermediära nätverket fortsätter att omvandlas i takt med att 
problemen tilltar i företagens utvecklingsprocesser. Vi kan tala om att ett 
situationsanpassat utbyte av aktörer från närmiljön gör sig gällande. Nästa 
steg i denna process är den chefsrockad som genomförs i slutet av 1990. 
Denna innebär, att Näringslivsledare 2 lämnar VD-posten för att bli vice 
styrelseordförande i Företagsgruppen AB. Som ny VD och koncernchef 
tillträder Nätverkskontakt 2. Han har agerat företagsstädare i olika 
företag i närmiljön och nått framgång. Hans erfarenheter bedöms som 
lämpliga i den konsolideringsfas företaget står inför. I och med hans 
inträde kan också sägas, att de operativa rollerna renodlas i högre grad. 
Varken VD eller vice VD blir delägare. Problemen fortsätter emellertid 
även med den nya bemanningen i företagets operativa ledning. Aktörerna 
tvingas till reaktiva åtgärder påskyndade av den fortsatta nedgången i 
konjunkturen. Under 1991 tvingas Företagsgruppen AB att fatta ett 
nedläggningsbeslut vad avser TräMassa AB:s verksamhet - det företag 
som står för den största andelen av koncernens omsättning. 
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8 
NÄRINGSLIVSLEDARE 3 

I DET OBEROENDE NÄTVERKET 

INTRODUKTION 

I detta kapitel beskrivs Näringslivsledare 3:s bakgrund och väg in i det 
jag benämner det oberoende nätverket. Dels speglas en kunskapsmässig 
kärna av kontakter knutna till relationen med Referensperson 2, dels 
speglas aktiviteter och relationer i anslutning till ett större uppdrag. Jag 
har funnit benämningen det oberoende nätverket vara lämplig som 
sammanfattande rubrik, dels mot bakgrund av att Näringslivsledare 3 och 
aktörerna i hans nätverk agerar självständigt i förhållande till ägar
grupper i sina roller, dels p g a att aktiviteterna i uppdragsföretaget 
formar ett "oberoende" alternativ i en tämligen genomreglerad bransch. 

NYCKELAKTÖRENS UTVECKLINGSPROCESS 

Näringslivsledare 3 är civilekonom med rötter i Småland. Under två år 
arbetade Näringslivsledare 3 vid ett universitet för att sedan fortsätta med 
att arbeta på marknadssidan i ett privat företag. 1955 blir han 
marknadschef i ett konsumentvaruföretag. 1957 marknadsdirektör. Han 
växlar mellan några olika företag för att 1967 tillträda sitt första VD-
uppdrag. Några år därefter startar han ett eget företag, där 
styrelseuppdrag i olika företag bildar bas. Successivt strömmar fler och 
fler uppdrag till, och Näringslivsledare 3 övergår helt och hållet till det 
egna företaget. Det var under sin tid som VD som förfrågningar om 
styrelseuppdrag började komma honom till del. "Man kan säga att ett 
nätverk kring ens egen person skapas. I detta nätverk börjar olika 
personer prata om varandra. Ja, man kan säga att alla uppdrag kommer 
via personliga kontakter. Det kan ju någon gång ske på annat sätt, men i 
slutänden spelar ändå de personliga kontakterna huvudrollen". Den första 
tiden är uppdrag i divisionsstyrelser i storföretag huvudsakliga arenor. 
Sedermera blir inslaget av mindre och medelstora företag allt större. 
Under årens lopp har ett sextiotal uppdrag passerat. Det normala är 10-15 
uppdrag åt gången. "Jag har haft 20 uppdrag på samma gång, med det 
blev för mycket. 10-15 verkar lagom, det hinner man med". Tidsut
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sträckningen på uppdragen i de olika bolagen kan variera. Det normala 
verkar vara 5 - 10 år. 

FÖRÄNDRING AV NÄTVERKET 

Näringslivsledare 3 etablerar kontakter med Referensperson 2 och 
nätverket kring honom. Referensperson 2 bildade 1954 ett konsultföretag 
som efter hand växer i omfattning. Referensperson 2 och hans 
medarbetare reflekterar över sina insatser i olika företag, och inte minst 
genom Referensperson 2:s försorg nedtecknas reflektioner och tankar om 
ledandet i företag. Kring denna synsättsutveckling bildas en referens
grupp i mitten av 60-talet under benämningen Systemklubben. Närings
livsledare 3 kommer med i denna verksamhet, och en referensram och 
viktiga referensrelationer byggs upp. Upphovsmannen (Referensperson 2) 
gick bort 1981, men kretsen kring honom fortsätter att träffas i denna 
klubb och i andra former än i dag, bl a genom hans änkas försorg -
Nätverkskontakt 1. I viss mån har emellertid erfarenhetsutbytet i denna 
klubb avtrappats, och Näringslivsledare 3 har kanaliserat sitt allmänna 
intresse om företagsutveckling via en forskningsstiftelse. I denna stiftelse 
är han också styrelseledamot. 

Gemensam verksamhetsbas 

Näringslivsledare 3 flyttar till den ort, som Referensperson 2 har som 
verksamhetsbas 1969. Detsamma gör Nätverkskontakt 2 och 
Nätverkskontakt 3, som båda blir medarbetare i konsultgruppen som 
initierats av Referensperson 2 - Konsultkollegiet AB. Näringslivsledare 3 
startar emellertid egen verksamhet, men med regelbundet erfaren
hetsutbyte med Konsultkollegiet - inte minst genom träffarna i 
Systemklubben. Näringslivsledare 3 menar att "Referensperson 2 blev en 
obeskrivlig centralgestalt med start i mitten på 60-talet. De praktiska 
tillämpningarna är många. Ett exempel är det stora kemiföretaget, där nu 
min vän tillträtt som koncernchef. Han började med Referensperson 2:s 
tankegångar samtidigt med jag. Det var för övrigt Referensperson 2 som 
låg bakom min väns anställning i kemiföretaget". Nätverkskontakt 2 talar 
med inlevelse om Referensperson 2: "Det var många, som när de träffade 
Referensperson 2 upptäckte, att han hade ett sätt att förklara någonting, 
som de själva hade anat var viktigt men aldrig kunnat sätta in i en 
struktur. Det är många som satt stort värde på att ha honom som 
diskussionspartner". 

Konsultkollegiet AB växer bl a genom Referensperson 2:s samarbete med 
Nätverkskontakt 4. Nätverkskontakt 4 förvärvade en annonsbyrå i början 
av 50-talet. I mitten på 50-talet hamnar företaget i lönsamhetsproblem. I 
detta läge kommer Referensperson 2 in i bilden. Han finner att 
betalningssystemet inte tog hänsyn till att det var fråga om två helt olika 
typer av verksamheter, som kräver olika kopplingar till kunder och 
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leverantörer. Likaså utförs arbetet med olika teknik, liksom att det kräver 
olika kompetens. Den ena typen av verksamhet gäller själva 
reklamskapandet. Detta är en kreativ och personberoende process. Den 
andra typen av verksamhet gäller förmedling av annonser. Detta är en 
process där effektivitet i administration och stordriftsfördelar gör sig 
gällande. Insikten om dessa disparata verksamheter leder fram till 
uppdelning av byråns verksamhet i två skilda affärsidéer, en inriktad på 
annonsförmedling mot provisionsbetalning och en annan inriktad på 
reklamkonsultation. Dessa verksamheter förenas i en företagsgrupp, där 
Referensperson 2 tillträder som VD, med Nätverkskontakt 4 som 
styrelseordförande. Konsultkollegiet AB bildar så småningom ett 
dotterbolag till denna grupp. 

Verksamheten utvecklas gynnsamt, och efter en tid gör man förvärv i 
syfte att stärka positionerna inom respektive verksamhetsgren. Bl a knyts 
Nätverkskontakt 5 till gruppen. Han blir sedermera ansvarig för ett av 
dotterbolagen, en verksamhet som så småningom utvecklas till en av 
Sveriges ledande reklambyråer. Nätverkskontakt 5 blir också efter hand 
omvittnad uttolkare och förmedlare av Referensperson 2:s tankar och 
idéer om styrning av företag. 

Referensperson 2 bildar som framgår ovan en viktig referensrelation för 
Näringslivsledare 3 och flera andra aktörer. Referensperson 2 kan själv 
sägas ha hämtat en del inspiration till sina idéer från tidigare nämnd 
Nätverkskontakt 4, som arbetar aktivt med sitt nätverk än i dag. Under 
sin levnad har han byggt upp ett register med kontakter över hela 
världen. Registret omfattar 4000 kontakter som underhålls på olika sätt. 
Om varje person finns personliga noteringar. Varje år skickar han ett 
julkort till åtminstone 1000 personer. När han arbetar med en idé eller ett 
problem, så söker han i registret och tar kontakt. "Skillnaden mellan 
Referensperson 2 och mig var att han systematiserade sina erfarenheter i 
högre grad. På så sätt kompletterade vi varandra på ett utmärkt sätt. Jag 
arbetar med förnyelse. I detta arbete har jag funnit det vara svårt att 
arbeta åt någon annan. Det låser resurserna och tänkandet. Förnyelse
problemet är ju Sveriges största problem". 

Företagskopplingarna upphör men nätverket består 

Svårigheten med att arbeta åt någon annan med förnyelsefrågor verkar 
också gälla de övriga nyckelaktörerna. De företagsmässiga kopplingarna 
upphör så småningom, medan nätverket och Systemklubben består. 
Referensperson 2 blir återigen fristående konsult och rådgivare. 
Nätverkskontakt 2 startar egen konsultverksamhet. Nätverkskontakt 3 
bygger upp konsultverksamhet med fristående licenstagare över hela 
världen. I den verksamheten knyts också kontakten med en känd 
amerikansk konsult. Nätverkskontakt 2 berättar: "Nätverkskontakt 3 är 
nära vän med en känd amerikansk konsult och har etablerat samarbete 
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med honom internationellt. Enligt mitt tycke hade emellertid det 
Referensperson 2 gjorde ett större teoretiskt djup än det som han har 
presenterat, även om idéerna strävar i samma riktning. Den amerikanske 
konsulten är en suverän estradör som lyckats väl med att pedagogiskt 
förpacka konceptet". Nätverkskontakt 5 fortsätter sin bana i 
reklambyråvärlden men byter mellan byråer och kan sägas utveckla en 
väldigt självständig position. Efter en tid övergår också Nätverkskontakt 
5 helt och hållet till egen verksamhet. Näringslivsledare 3 fortsätter sin 
bana som fristående styrelseledamot och etablerar, förutom kontakterna 
med Systemklubben, relationer till Civilekonomföreningen. I denna 
förening blir han efter en tid ordförande. Via denna organisation initierar 
han också styrelsekurser, där flera av aktörerna i nätverket kring 
Referensperson 2 engageras. 

AKTIVITETER I ETT ENGAGEMANGSBOLAG 

1976 blir Näringslivsledare 3 kontaktad av en konsultfirma som han hade 
goda kontakter med. Han blir tillfrågad om han vill bli styrelseord
förande i ett mindre bryggeriföretag. Efter en tids funderande tackar han 
ja till detta. Innan han accepterar, hör han sig dock för med branschfolk. 
Han hade utvecklat ett rikt kontaktnät inom näringen under sin tid som 
marknadsförare. "Du kunde inte välja ett sämre alternativ", blev 
kommentaren. Branschen betecknas dessutom som en krisbransch. 
Kampen för överlevnad gör sig ständigt påmind. Så småningom utvecklas 
detta fall till det, som Näringslivsledare 3 refererar flitigast till i sin 
erfarenhetsförmedling. Historieskrivningen i detta fall bygger dels på 
nyckelaktörernas redogörelser och dokumentstudier men även på en 
rapport, som beskriver företagets tidiga historia författad av forskarduon 
Aneli och Persson.1 Framför allt Näringslivsledare 3 hänvisar flitigt till 
denna rapport. 

Företaget grundades vid sekelskiftet och för en tämligen undanskymd 
tillvaro under den första delen av sin tillvaro. Kring år 1920 köps 
företaget av de nuvarande huvudägarnas farfar. Omkring 1950 övertas 
företaget av huvudägarnas far. 1976, efter faderns bortgång, tar 
arvingarna över. Två söner står relativt ensamma med frågan om hur 
företaget skall organiseras och drivas vidare. Den ene brodern vill att de 
skall anställa en utomstående VD. Det vill emellertid inte den andre. Som 
kompromiss enas man om, att den äldre brodern skall tillträda som VD 
(Broder 1), och den yngre skall arbeta som marknadschef (Broder 2). 
Man skall dessutom söka en utomstående styrelseordförande. Det är i 
detta läge, som Näringslivsledare 3 kommer in i bilden. Näringslivsledare 
3 finner dialogen med bröderna lättsam och öppenhjärtig. I detta skede är 
han också beroende av uppdrag till sin verksamhet. Det ekonomiska läget 

1 Jfr framför allt kapitel fem, s 41 - 96 i Aneli, B. & Persson, B. (1986). Historien om det privata 
alternativet. Simrishamn: Eco Research Institute. 
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för Bryggeriföretaget AB är emellertid kritiskt, så han överväger beslutet 
en längre tid. Näringslivsledare 3 bestämmer sig till slut att ta på sig 
uppdraget - det dåliga utgångsläget tas som en utmaning. 

Nätverkets kärna 

En inre kärna i nätverket bestående av Näringslivsledare 3 och de båda 
bröderna kan sägas ta form vid uppdragets start. Ett nätverksartat 
arbetssätt med ömsesidigt erfarenhetsutbyte växer fram. 

NL 3 

B 2 

AKTÖRER I BRYGGERIFÖRETAGET AB 

Figur 8:1 Näringslivsledare 3 i nätverkets kärna i engagemangsbolaget 

Aktiviteter i Bryggeriföretaget AB 

Efter den inledande dialogen med nyckelaktörerna börjar man på 
Näringslivsledare 3:s inrådan planera för kostnadsreduktion. Intäktssidan 
bedöms vara svår att göra någonting åt på kort sikt. Möjligheten till en 
sammanslagning med ett konkurrentföretag uppdagas emellertid en kort 
tid efter detta. VD:n för ett framgångsrikt konkurrentföretag tar kontakt 
med Bryggeriföretaget AB för att diskutera en sammanslagning av de 
båda bryggerierna. Anbudet är smickrande. Den äldre brodern erbjuds 
platsen som strategisk planerare i den nya koncernen. Den yngre brodern 
skulle erhålla posten som försäljningschef. Ledningen för konkurrent
företaget kan peka på ett utmärkt resultat för de senaste åren. Av en 
händelse råkar emellertid den ena av bröderna i samspråk med den 
kamrer som ansvarar för bokslutet i konkurrentföretaget. Han fick vid 
detta samtal se siffror, som bolagets ledning ännu icke tagit del av. Efter 
diverse räknande på hotellrummet kan han konstatera, att omkostnaderna 
i bolaget ökat med 40 procent och marknadsprognoserna, som redovisats 
tidigare är dåligt underbyggda. Näringslivsledare 3 beslutar att kräva ett 
krisprogram av det uppköpande bolagets ledning. Ledningen i detta bolag 
vägrar dock att lyssna. Att framtvinga ett krisprogram vore att såga av 
möjligheterna till en affär. Konkurrentföretaget vidhåller, att företaget 
inte står inför någon kris. I detta läge aviserar Bryggeriföretaget AB en 
önskan om att frånträda avtalet. Så blir också fallet. Av senare bokslut 
kan också konstateras, att konkurrentföretaget blöder. 
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Besparingsprojekt 

Nu återupptas i stället besparingsarbetet i Bryggeriföretaget AB. Närings
livsledare 3 har genomfört ett liknande besparingsprojekt i ett annat 
uppdragsföretag för en kort tid sedan. Modellen från detta arbete kan till 
stora delar överföras även till Bryggeriföretaget AB. Tolv projekt
grupper tillsätts med ansvar för att åstadkomma besparingar inom sina 
respektive områden. Trots alla besparingsåtgärder, som blir resultatet av 
projektarbetet och trots en ny licens på en utländsk produkt, minskar 
försäljningsvolymerna i snabbare takt än vad kostnaderna kan pressas. 
Resultatet för det första året på egen hand pekar på en kraftig förlust. 
Revisorerna påpekar att åtgärder måste vidtas om inte företaget skall 
träda i likvidation. Ekonomisk expertis tillkallas utifrån för att se, om 
dolda tillgångar kan rädda företaget - det lyckas. Bröderna anser sig 
tvungna att fortsätta driften till varje pris. Utvägen att sälja företaget är 
stängd p g a känslomässiga skäl. Att låta företaget gå i konkurs vore 
otänkbart: "En bidragande orsak till att vi bet ihop tänderna och kämpade 
vidare var de stora personliga borgensåtaganden, som vi tvingats göra -
flera tiotals miljoner - det gällde våra hem". 

Företaget är i detta läge i desperat behov av pengar. Företagets försälj
ning ökar dock något under det kommande första halvåret. Samma år 
förbjuds emellertid mellanölet, och detta förvärrar läget ytterligare. 
Visserligen har man förberett handlingsalternativ vid ett negativt beslut, 
men det kommer ändå olämpligt. Företaget säljer av vissa tillgångar 
bestående bl a av en del fastigheter. Ett nytt lån, förlängning av leveran
törskrediter och förkortning av kundkrediter löser dock krisen hjälpligt. 
I slutet av året sammanträffar den äldre brodern med en agent för ett 
tyskt öl. Han visar sig vara på jakt efter ett bryggeri, som kan åta sig 
licenstillverkning. Tyskarna fann Bryggeriföretaget AB:s strategi att 
vända sig till restauranger som intressant. Bryggmästaren i företaget, 
själv av tysk härkomst, gör också ett gott intryck på agenten. 

Reklamman till styrelsen och nytt varumärke 

Vid det sista styrelsemötet för år 1977 kan Broder 1 lansera planerna på 
ett avtal med det tyska företaget och presentera en plan för lanseringen av 
det nya ölet våren därpå. Likaså enas styrelsen om en nischstrategi 
innebärande: 1) Att inte satsa på en egen distributionsapparat med kost
samma upplag. I stället skall man sköta distributionen genom ombud. 2) 
Att först och främst marknadsföra sig gentemot restaurangerna. 3) Att 
hålla en högprislinje genom att satsa på kvalitetsprodukter. Nya produkter 
skall också utvecklas som ersättning till det förbjudna mellanölet. 

Företaget uppvisar även detta år en kraftig förlust. Likaså är likviditeten 
hårt ansträngd. Näringslivsledare 3 och bröderna funderar över utvägar. 
Näringslivsledare 3 tänker på en av sina kontakter i Systemklubben 
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(Nätverkskontakt 5), som betecknas som en idérik reklamman. Efter 
kontakter med honom visar det sig, att han efter en lysande karriär på en 
känd reklambyrå vid denna tidpunkt just hade lämnat byrån. Nätverks
kontakt 5 har bakgrund som kemist innan han anträdde reklambanan. På 
senare år har han också arbetat med marknadsföring åt ett annat företag i 
dryckesvarubranschen. Förfrågan från Näringslivsledare 3 kommer 
lägligt - han är i behov av nya uppdrag. Nätverkskontakt 5 accepterar en 
styrelsepost, och han börjar med att hjälpa till med lanseringen av de nya 
produkterna. Bl a föreslår han ett nytt varumärkesnamn som skall ge 
associationer till god bryggeritradition. Till lanseringen av det nya 
premiumfolkölet utformas etiketter med exklusiv framtoning. Likaså är 
avsikten att lansera ölet selektivt med början i de exklusivaste 
restaurangerna i Stockholm. Marknadslanseringen hösten 1979 görs med 
framgång, och efterfrågan börjar sprida sig som ringar på vattnet till 
ytterligare restauranger i Stockholm, vidare över riket och fortsätt
ningsvis till livsmedelsbutikerna. 

Såväl de egna produkterna som den tyska licenstillverkningen säljer bra. 
Resultatet förbättras, och ett visst andrum för nya strategiska drag 
medges. Styrelsen diskuterar och Nätverkskontakt 5 presenterar en 
vidareutvecklad marknadsstrategi som inbegriper: 1) Förstärkt 
restaurangsortiment 2) Nya lönsamma detaljhandelsprodukter 3) 
Lönsamhetsorienterad försäljning genom sortimentsbegränsning och 
marknadsbegränsning samt 4) Rekonstruerad distribution. 

Ledningsgruppsarbete införs 

Framgångarna på marknaden fortsätter, men samtidigt skapas växtvärk. 
En extern konsult kallas in för en organisationsöversyn. Konsulten 
poängterar bl a vikten av att få i gång ett fungerande ledningsgruppsar
bete. VD:n agerar i detta läge för självständigt, enligt konsulten. I ett 
brev till Näringslivsledare 3 framhäver konsulten att "VD är alltför 
impulsiv och osystematisk och i den nuvarande situationen också något 
exalterad". Dessa påpekanden resulterar så småningom i, att lednings
gruppsmöten införs med veckovisa sammankomster. 

Satsning på franchisingkoncept 

Framgångarna med egna produkter och inte minst med den tyska 
licensprodukten fortsätter. Likaså söker man efter möjligheter att 
komplettera sitt sortiment på läskedrycks- och bordsvattenfronten. Även 
här söker man efter en licens med exklusiv framtoning och inarbetat 
varumärke. 

Expansionen gör distributionsfrågorna allt mer påträngande. En 
utbyggnad av den egna distributionsapparaten anses vara alltför kostsam. 
Nätverkskontakt 5 kommer fram med en idé om distribution med ombud 
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via ett franchisingkoncept. Ett projektarbete startas för att utveckla detta 
grundkoncept. Kapacitetsproblem börjar också att göra sig gällande. Man 
försöker komma tillrätta med flaskhalsproblem i produktionen i första 
hand liksom att utnyttja sig av "legoproduktion" i andra bryggerier. Det 
ekonomiska läget gör det svårt att investera i egen kapacitetsökning. 

Bevakning av politiskt stämningsläge 

En ny alkoholpolitisk debatt börjar segla upp liksom att utredningar om 
bryggerinäringen genomförs. Bl a ser man ett förstatligande som ett hot. 
I detta läge anlitas en speciell konsult (Nätverkskontakt 6) vars uppgift 
blir att hålla sig informerad om den politiska händelseutvecklingen och 
dess konsekvenser för Bryggeriföretaget AB. Näringslivsledare 3 känner 
till Nätverkskontakt 6:s bakgrund. De har arbetat i samma företag under 
en period. Nätverkskontakt 6 driver sedan 1978 eget konsultbolag. Hon 
är civilekonom från grunden. Efter examen arbetade hon i över femton 
år åt ett förpackningsföretag och under senare delen av denna period 
såsom direktör för avdelningen för samhällskontakt. 

Framtidsdiskussioner 

Både Näringslivsledare 3 och Nätverkskontakt 5 använder sig av 
Referensperson 2:s tankemodeller för styrning och utveckling av företag. 
Med utgångspunkt från dessa modeller börjar styrelsen diskutera 
Bryggeriföretaget AB:s affärsposition och vikten av att förändra denna. I 
det sammanhanget relateras till dominanten på marknaden och vilka 
handlingsalternativ som finns för att bemöta denna konkurrens. Denna 
diskussion genomförs på ett tvådagarsmöte hösten 1979 med medverkan 
av styrelsen och ledningsgruppen. Dessa tvådagarsmöten genomförs från 
och med denna tidpunkt vart annat år. Broder 1 säger, "att först arbetar 
vi fram underlag veckorna före. Därefter avsätter vi den första dagen till 
diskussion av vad som hänt, medan påföljande dag används till 
framtidsdiskussioner". Denna gång antar man en plan för att utveckla 
företaget från "småbryggarpositionen" till att bli ett större special
produktföretag. Detta kräver koncentration av sortimentet och satsning på 
kvalitetsprodukter i de högre prissegmenten. Under 1980 bygger man 
vidare på denna strategi genom att överta ett mindre bryggeri som var i 
ett ekonomiskt kärvt läge förorsakat av bl a mellanölsförbudet. 
Anläggningarna visar sig dock vara i god kondition och kapaci
tetstillskottet är välbehövligt. 

Fortsatt organisationsöversyn 

Återigen anlitas ett konsultföretag för att göra en organisationsöversyn. 
Konsulterna pekar på vissa problem med brödernas ledarstil nu, när 
företaget blir större och större. Konsulterna menar, att bröderna hållit 
fast vid den ledarstil som fadern använt sig av. En central styrning men 
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ändå spontana och spridda kontakter med de personer som berörs av ett 
visst problem. Ansvar och befogenheter är vagt definierade, liksom att 
medvetenheten om företagets affärsidé inte verkar ha spridit sig nedåt i 
organisationen. Organisationsöversynen diskuteras på ett seminarium med 
ledningsgruppen. I detta sammanhang gör VD en beskrivning av sin 
tidsanvändning. Bilden av en person, som alltid är på språng, växer fram. 
Analysen ger vid handen att VD bl a skall försöka nedbringa sina restider 
genom att planera bättre. 

Huvudkonkurrenten visar sig efter en tid ta upp kampen i det av 
Bryggeriföretaget AB nyskapade premiumölsegmentet. Ett nytt öl 
lanseras, som backas upp av mycket stora reklamsatsningar. Likaså siktar 
de in sig på att öka sin starkölsförsäljning och tillika att stärka positionen 
på restaurangmarknaden. Bryggeriföretaget AB svarar hösten 1981 med 
att lansera ett nytt starköl med det nya varumärket. Samma lanserings
princip som nyttjats vid introduktionen av det nya premiumölet används. 
Detta påspäds med framtagandet av en ny flasktyp med unika drag och 
exklusiv framtoning. 

Politisk lobbying 

Skatterna höjs emellertid för maltdrycker, och konsumtionen påverkas 
negativt vilket i sin tur slår på lönsamheten i bryggerierna. Bryggeri
företaget AB försöker genom Nätverkskontakt 6 verka för att påverka 
beslutsfattarna. Strategin går ut på att poängtera för beslutsfattarna, att 
skattepolitiken gynnar vin i förhållande till öl och att detta därmed 
påverkar framtiden negativt för de inhemska bryggerierna. Det visar sig 
dock vara svårt att få något gehör för tankegångarna. Bryggeriföretaget 
AB hamnar i ekonomiska bekymmer. Volymbortfall, sämre priser och 
hög kostnadsutveckling bedöms som orsaker till det inträffade. Företaget 
hamnar i likviditetsproblem. Företaget nödgas kontrollera möjligheterna 
till nya lån. Den nytillträdde ekonomichefen (Ekonomichef 1), Broder 1, 
Broder 2 och Näringslivsledare 3 utarbetar en strategi för kontakt med en 
annan bank än den ordinarie, och ett nytt lån kan utverkas. Investe
ringsplanerna, som Bryggeriföretaget AB arbetar efter, kräver emellertid 
mer än vad rörelsen kan generera - nya sparplaner måste till. Företaget 
redovisar en förlust motsvarande 1,7 Mkr 1981 och ett visst missmod 
sprider sig. Nätverkskontakt 5 framhåller vid ett styrelsemöte "att 
möjligheterna inom nuvarande företagsstruktur är uttömda och att 
utvecklingen inom branschen och företaget framtvingar en radikal 
omstrukturering av produkter, kundval och organisation". 

OTC - intro duktion och namnbyte på företaget 

För att kunna klara fortsatt expansion behövs tillika mer pengar. 
Ytterligare lånefinansierning bedöms olämpligt. Räntorna på tidigare lån 
är en stor belastning, och soliditeten är nere i 16 procent. Under en 
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skidsemester utomlands sammanträffar Broder 1 med en person, 
Nätverkskontakt 8, som börjar diskutera möjligheterna med den nya 
OTC-marknaden. Broder 1 tar med sig dessa uppgifter till nästa 
styrelsesammanträde, men Näringslivsledare 3 och Nätverkskontakt 5 
ställer sig dock kallsinniga till idén till att börja med. 

En namnändring av hela företaget förbereds. Nätverkskontakt 5, som nu 
engagerats av en annan känd reklambyrå, fick i uppdrag att arbeta fram 
en ny logotype. Företagets resultat förbättras och tankarna på OTC-
notering börjar få förnyad aktualitet. VD:s bekantskap (Nätverkskontakt 
8) från skidsemestern har i detta läge börjat på en fondkom-
misionärsfirma och han har i denna position inte släppt kontakten med 
företaget. En rådgivare från en bank och representanten från 
fondkommisionärsfirman sammanträffar med styrelsen i början av 1983. 
Näringslivsledare 3 börjar ändra uppfattning, och större entusiasm kan 
uppbådas för OTC-projektet. Det statliga monopoliseringshotet rycker 
också allt närmare genom att en ny proposition om bryggeribranschens 
framtida utveckling läggs fram till Riksdagen. En OTC-introduktion 
skulle skapa publicitet och bilda en slags motkraft till monopolise-
ringssträvandena. Introduktionen påskyndas mot denna bakgrund och 
genomförs våren 1983 parallellt med lanseringen av det nya 
företagsnamnet. Emissionen blir övertecknad, och Bryggeriföretaget AB 
blir känt under epitetet "det privata alternativet", något som i sin tur kan 
utnyttjas i företagets reklam. Under senare delen av 1983 planeras den 
största investeringen i företagets historia. Anläggningen där företaget har 
sitt säte skall byggas ut så, att huvuddelen av bryggningen kan 
koncentreras till denna ort. 

Företaget fortsätter med nya lanseringar av produkter. Bl a drar man 
nytta av en populär barnfilm, som går som en löpeld på landets biografer. 
Företaget lanserar en läskedryck med samma namn, som säljs med stor 
framgång. Företaget kommer också efter många år av förhandlingar över 
licensen för ett känt amerikanskt läskedrycksmärke. 

En byggare till styrelsen 

I anslutning till OTC-introduktionen enas man om, att företagets styrelse 
skall kompletteras. Med hänsyn till de omfattande byggnadsplaner, som 
företaget har, så bedöms kompetens inom byggområdet som värdefull. 
Näringslivsledare 3 känner en person med erfarenhet från VD-uppdrag 
från byggindustrin - Nätverkskontakt 9. Dessa har samverkat i ett annat 
företag, där båda tidigare hade styrelseuppdrag. Nätverkskontakt 9 har 
också träffat bröderna tidigare, eftersom han varit inkopplad på för
projekteringen av bryggeriutbyggnaden. Nätverkskontakt 9 är 
civilingenjör och har långvarig erfarenhet från ledande befattningar inom 
byggindustrin kombinerad med erfarenheter från flertalet andra 
styrelseuppdrag. Under 1985 accepterar han budet och träder in i fö
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retagets styrelse. Hans uppgift blir bl a att bedöma utbyggnadsplanerna 
och därmed förenade kalkyler. Under åren 1985 - 1988 investeras över 
300 Mkr i anläggningen på företagets huvudort. En ny rationell 
produktionsanläggning med ungefär den femdubbla kapaciteten jämfört 
med 1976 kan successivt tas i bruk. 

Historieskrivning och entreprenörsmöte 

Näringslivsledare 3 engagerar sig i styrelsen för en forskningsstiftelse. I 
detta sammanhang kommer han i kontakt med två forskare, som studerat 
bryggerinäringen tidigare. Tanken på att genomföra en studie av 
Bryggeriföretaget AB:s utveckling i branschen väcks. Detta visar sig 
också passa in i ambitionerna att i någon form markera de tio första åren 
under den nya regimen. Att göra en historisk analys av händelseförloppet 
under denna tidsperiod bedöms lägligt. Forskarna ges fria händer att 
genomföra studien, och under 1986 presenteras resultatet i form av en 
rapport med titeln "Historien om det privata alternativet". Rapporten 
resulterar i en öppenhjärtig skildring av aktörernas vedermödor under 
tidsperioden. Just öppenheten, där skönmålningar undviks, skulle särskilja 
historieskrivningen i detta fall från andra historieskrivningar. Närings
livsledare 3 menar "att vår ambition var, att göra något, som ingen annan 
gjort förut. Det passade vår profil att vara lite uppkäftiga och att försöka 
bana nya vägar". 

I anslutning till rapportens publicering arrangeras också ett möte mellan 
entreprenörer. Detta görs på orten där Bryggeriföretaget AB har sitt 
säte. Ett program sätts samman på temat "Svenska entreprenörer" och 
kända personer bildar en panel för ett estradsamtal om entreprenörskapet. 
Ambitionen med sammankomsten formuleras såsom: "Huvudsyftet med 
mötet är att sammanföra entreprenörer och nyföretagare - etablerade och 
mindre etablerade. Ett andra syfte är att belysa nyföretagandets villkor i 
teori och praktik samt att sprida förståelse för entreprenörskapets bety
delse för bygden och landet". Förutom nyckelpersoner i näringslivet så 
inbjuds personer från massmedia, universitet och kultursektor. 

Branschen omstruktureras 

Bryggeriföretagets investeringsprogram fullföljs under perioden 1985 -
1988. Avslutningen av 80-talet blir dessutom en omstruktureringsperiod 
för bryggerinäringen. Det bryggeri som ägs av konsumentkooperationen 
bjuds ut till försäljning i början av 1989. Bryggeriföretaget AB visar 
intresse för företaget, likaså gör andra företag både inom och utom 
landet. Strukturen i branschen står på spel. Rent marknadsföringsmässigt 
ter sig en sammanslagning med det kooperativa företaget ej så attraktivt. 
Styrkan i varumärket kan få sig en knäck. Men distributionsstruktur-
mässigt så ter sig det kooperativa företaget som intressant. Företaget har 
en produktionsenhet i landets huvudstad där en stor del av marknaden är 
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belägen och en enhet i de norra delarna av landet. Likaså hoppas man 
kunna få tillgång till de kooperativa butikerna. Rent konkurrensmässigt 
kan också branschen ta alternativa vägar. Dominanterna på marknaden 
kan stärka sin position genom ett uppköp, eller också kan något 
medelstort bryggeri som t ex Bryggeriföretaget AB ytterligare växa 
genom en sammanslagning med det kooperativa företaget. Bryggeri
företaget AB ser det som ett stort hot att hamna i någon form av 
mellanläge i branschen. Att varken vara tillräckligt stor för att nå 
volymfördelar, eller att inte ha en tillräckligt identifierad och skyddad 
nisch, bedöms som problemet. Likaså invägs i bedömningarna möjlighe
ten att avvärja ett hot genom att själv rycka åt sig initiativet. Åter igen 
aktualiseras finansieringsfrågorna. Ekonomin är ansträngd efter de 
omfattande investeringarna på företagets huvudsakliga produktionsort. 
Lönsamheten har minskat (se diagram 8:1) och soliditeten är nere i 25 
procent 1988. 
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Diagram 8:1 Omsättnings- och resultatutveckling i 
Bryggeriföretaget AB 1977-1991 

En finansman till styrelsen 

Vid OTC-introduktionen tillskapades en del kontakter på en fondkom-
misionärsfirma och en bank. En av dessa personer - Nätverkskontakt 10 
- kontaktas igen i syfte att diskutera möjliga finansieringsvägar till ett 
eventuellt köp av det kooperativa bryggeriet. Denna kontakt permanentas 
på så sätt, att han under 1989 går in i Bryggeriföretaget AB:s styrelse. 
Genom detta förstärks styrelsens finansiella kompetens. En nyemission 
genomförs under året och bolaget tillförs nytt kapital. 

I mitten av året offentliggörs, att Bryggeriföretaget AB övertar det 
kooperativa företaget. En ny bryggerikoncern med en omsättning 
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motsvarande 1167 Mkr och 1152 anställda (1989) bildas. Huvudkontoret 
flyttas i detta läge till landets huvudstad, och företagets ledning omorga
niseras. På det centrala huvudkontoret leds säljkårerna. Där placeras 
också de olika marknadsavdelningarna. Likaså har VD (Broder 1), vice 
VD (Broder 2) och en ny ekonomichef (Ekonomichef 2), som tillika blir 
sekreterare i företagets styrelse sina kontor belägna i denna miljö. 

Under samma år förvärvar det företag, som försökte köpa upp 
Bryggeriföretaget AB 1976 och med vilket man även senare fört 
fusionsdiskussioner, ett bryggeri med säte i norra Sverige. Bryggeri
företaget AB liksom detta företag når knappt 20 procents marknadsandel 
vardera. Fortfarande har emellertid dominanten på marknaden ca 50 
procents marknadsandel. Resterande andelar delas av tre mindre 
bryggerier, som bearbetar olika lokala marknader. 

För att försöka sammansvetsa styrkorna genomför det nya Bryggeri
företaget AB en studie- och konferensresa till Tyskland i anslutning till 
oktoberfesten i München, där målsättningen med det nya företaget 
presenteras. Fem flygplan chartras, och ca 850 personer deltar. Så 
småningom startas också 28 projektgrupper inom företaget med syfte att 
lära av varandra. På marknadssidan bantas det totala sortimentet. 
Sammantaget har företagen i detta läge 240 artiklar. Detta minskas till 
140 artiklar där de starkaste varumärkena från respektive företag bi
behålls. 

Tanken på en fusion med det kooperativa bryggeriet hade varit uppe till 
diskussion tidigare, bl a i samband med ett besök som styrelsen gjorde i 
Frankrike hos "företagsdoktorn" - Nätverkskontakt 11. Näringslivsledare 
3 känner honom från sin tid vid universitetet, där Nätverkskontakt 11 
under en period tjänstgjorde som professor. Nätverkskontakt 11 för 
samtal om företagets fortsatta strategiska utveckling. Investeringarna på 
orten, där företaget grundades, kan inte fortsätta. Ny kapacitet måste 
sökas på annat håll och närmare huvudmarknaderna, menade han. Det 
kooperativa företagets produktionsenhet i Stockholm var mot denna 
bakgrund intressant. I detta sammanhang kan också nämnas att Nätverks
kontakt 11 tidigare anlitats av kooperationen för att medverka vid deras 
inledda omorganisation. Han var mot denna bakgrund insatt även i det 
kooperativa bryggeriets läge. Att nu möjligheterna att överta det 
kooperativa bryggeriet yppade sig var således en tanke, som sedan länge 
rotat sig i Bryggeriföretaget AB:s styrelse. 

En distributör till styrelsen 

Under 1990 diskuteras ytterligare en komplettering av styrelsen. En 
person med knytning till producentkooperationen kommer på tal. Produ
centkooperationen äger ca 13 procent av aktiekapitalet i Bryggeriföre
taget AB i detta läge. En VD i ett av producentkooperationens distribu
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tionsbolag aktualiseras - Nätverkskontakt 12. Hans distributionskunnande 
bedöms som ett intressant komplement till den kompetens som redan finns 
representerad i styrelsen. Att hitta logistiskt riktiga lösningar med den 
större volymen som blir aktuell efter fusionen bedöms som väsentlig. En 
kontaktväg till producentkooperationen skapas även genom Nätverks
kontakt 12, även om inte detta utgör huvudanledning till rekryteringen. 

Fusionen, följt av begynnande konjunkturnedgång, skapar emellertid 
problem. När det kooperativa bryggeriet förlorade kopplingen till 
kooperationen bryts också lojaliteten hos föreningarna ute i landet. Det 
största bryggeriföretaget på marknaden ser sin chans att rycka åt sig 
förening efter förening som kunder. Så sker också, och det framför allt i 
norra Sverige. Detta kombineras med en vikande restaurangmarknad, 
dåligt sommarväder samt hårdare priskonkurrens och Bryggeriföretaget 
AB hamnar i ett allt mer bekymmersamt resultatläge. Dessa problem 
påspäds av bekymren på kapitalmarknaden innebärande att förvärvet av 
det kooperativa företaget inte kan finansieras som planerat. Omför
handlingar inleds med det kooperativa företaget. 

Nytt åtgärdsprogram 

Mot denna bakgrund tvingas Bryggeriföretaget AB överge sina 
ursprungliga volymplaner och bromsa. Styrelsen fattar i början av 
augusti 1990 beslut om omfattande bantningar av organisationen. 170 
personer varslas i november. Detta inbegriper en nedläggning av 
produktionen i den norrländska produktionsenheten. Vidare satsas på att 
forcera lanseringen av nya produkter, att öka volymerna till den privata 
livsmedelshandeln och att stärka insatserna inom restaurangsektorn. 
Likaså eftersträvas att öka produktiviteten och att minska kapital bundet i 
kundfordringar och lager. Trots dessa åtgärder blir företagets resultat för 
1990 ingen uppmuntrande läsning, vilket framgår av diagram 8:1 (- 26 
Mkr 1990). 

Åtgärdsprogrammet ger emellertid så småningom resultat, och en 
lönsamhetsökning kan noteras. Förändringen i försäljningsinriktningen 
samt ett ökat kostnadsmedvetande når effekt. Försäljningsvolymen 
minskar, men intäkterna hålls kvar på ungefär samma nivå genom ökad 
satsning i kvalitetssegmenten. Rörelsekapitalbehovet minskas genom mer 
frekvent fakturering, kassarabatter till betalningsstarka kunder, intensi
fierad kreditbevakning och lagerreduktion. Ett nytt avtal med det 
kooperativa företaget träffas också. Lojaliteten hos de anställda och de 
förtroendevaldas insikt i företagets problem skapar förutsättningar för 
snabbt handlande vad avser åtgärdsprogrammets genomförande. Produk
tionen går i treskift på orten där företaget grundades. På denna ort går de 
anställda samman och startar ett nattöppet kooperativt daghem för att lösa 
barnpassningen. Under perioden ökar antalet anställda från 175 år 1976 
till 915 år 1991. 
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Börsaktör till styrelsen 

Förnyad optimism sprider sig i styrelsen, och tankar på en introduktion 
på A 1 - listan börjar slå rot i företagets styrelse, detta för att bredda 
intresset för aktien och för att öka handeln. En diskussion börjar föras 
om lämpliga styrelsekandidater med börserfarenhet. Valet faller slutligen 
på Nätverkskontakt 13 med tidigare VD-erfarenhet från börsföretag, men 
nu framför allt verksam som styrelseledamot i flera olika företag. 
Nätverkskontakt 13 bedöms kunna ge styrelsen och Bryggeriföretaget AB 
förstärkt legitimitet inför planerna på börsintroduktion. En person, som 
kommer från det uppköpta kooperativa företaget utses också till 
produktionsansvarig för Bryggeriföretaget AB:s hela verksamhet under 
detta år (Produktionschef - PC). Han tar plats på företagets huvudkontor 
tillsammans med Broder 1, Broder 2 och tidigare nämnd ekonomichef 
(Ekonomichef 2). Vid bolagsstämman 1991 avböjer Nätverkskontakt 8 
omval och lämnar sin plats i Bryggeriföretaget AB:s styrelse. Åldersskäl 
och förändrad verksamhetsinriktning uppges som skäl. Efter fortsatt 
positiv försäljningsutveckling under första halvåret 1992 introduceras 
företaget på börsens Al - lista sommaren 1992. Den varma försommaren 
leder till rekordförsäljning för bryggerierna, och Bryggeriföretaget AB:s 
aktie blir en av denna sommars kursvinnare. 

Nätverkets kärna vid börsintroduktionen 

Nätverkets kärna vid börsintroduktionen tar sig följande uttryck. Nä
ringslivsledare 3 utgör förbindelselänk mellan styrelsens olika kompe
tenser sammansatt av Nätverkskontakt 5 (reklam och marknadsföring), 
Nätverkskontakt 9 (finansiering), Nätverkskontakt 10 (byggprojekt) 
Nätverkskontakt 12 (distribution och i viss mån ägarrepresentant för 
producentkooperationen) och Nätverkskontakt 13 (börserfarenhet). 
Näringslivsledare 3 fungerar som styrelsens ordförande. Broder 1 är VD 
men också specialiserad på ekonomifrågorna. Broder 2 är vice VD men i 
praktiken jämbördig positionsmässigt med Broder 1 och specialiserad 
framför allt på marknadsföringsfrågorna. Ekonomichefen (EC 2) 
ansvarar mer operativt för ekonomifrågorna och är sekreterare såväl i 
styrelsen som i direktionen. Produktionschefen (PC) ansvarar slutligen 
för produktionsfrågorna. Han avlastar här främst Broder 1, som i mångt 
och mycket hittills även haft dessa på sitt ansvar. Produktionschefen tar 
också plats i styrelsen i egenskap av suppleant. I nedanstående figur (8:2) 
illustreras nätverkets kärna vid denna tidpunkt. 
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AKTÖRER I BRYGGERIFÖRETAGET AB 

Figur 8:2 Näringslivsledare 3 i nätverkets kärna vid börsintroduktionen 

AKTIVITETER I SAMBAND MED STYRELSEKURSER 

Näringslivsledare 3 underhåller kontakterna som bildats i anslutning till 
Referensperson 2:s verksamhet. Kontaktvägarna tar sig emellertid även 
andra uttrycksformer. Som tidigare nämnts anlitas Näringslivsledare 3 av 
Civilekonomföreningen för att hålla i deras styrelsekurser. Närings
livsledare 3 har som nämnts tidigare varit ordförande i nämnda förening 
(1979 - 1981). I början ansvarar han själv för uppläggningen. Engage
manget har sin grund i Näringslivsledare 3:s strävan att utveckla före
ningens kursverksamhet. IFL kan för övrigt också betraktas som en av-
knoppning av föreningens kursverksamhet, som på senare tid fått allt 
större omfattning och som ju numera också bedrivs i egen regi. 
Nätverkskontakt 2 var i mångt och mycket Näringslivsledare 3:s 
bollplank i uppläggningen av kurserna. Sedermera övertas ansvaret för 
styrelsekursens uppläggning av Nätverkskontakt 6. Hon har i detta läge 
startat ett företag, som specialiserat sig på rekrytering av styrelseleda
möter samt utbildning och rådgivning i styrelsefrågor - här benämnt 
Styrelsekompetens AB. Mentor i uppstarten av detta bolag är i mångt och 
mycket Näringslivsledare 3. Han är också delägare liksom styrelse
ordförande i bolaget. 

Första kursen, som Näringslivsledare 3 håller i, genomförs 1983. När 
Näringslivsledare 3 söker efter lämpliga föredragshållare, tas kontakt 
med Industriutveckling AB och dess styrelseordförande vid denna 
tidpunkt. (Styrelseordförande 1 - se kapitel fem). Styrelseordförande 1 är 
själv civilekonom och var styrelseordförande i Civilekonomföreningen 
under mitten av 60-talet. Han rekommenderar Näringslivsledare 1 (jfr 
kapitel fem). Näringslivsledare 1 och ledningsgruppen i Industriut
veckling AB var då färdiga med sina riktlinjer för styrelsearbete. Dessa 
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riktlinjer kombinerade med praktikfallsredo visning bildar underlag för 
Näringslivsledare l:s medverkan på kursen. Näringslivsledare 3 anlitar 
dessutom Nätverkskontakt 2 för presentation av Referensperson 2:s 
tankemodeller. Likaså engageras VD:n (Broder 1) i Bryggeriföretaget 
AB. Intresset för att professionalisera styrelsearbetet delas således av 
Näringslivsledare 1 och Näringslivsledare 3, men med skilda utgångs
punkter. Näringslivsledare 1 strävar efter att professionalisera styrelsear
betet inom en viss ägargrupp, medan Näringslivsledare 3 strävar efter att 
bygga upp en självständig position oberoende av enskilda ägare. 
Ambitionen att utveckla styrelsearbetet och att stärka intresset för 
styrelseuppdrag är emellertid gemensam. 

Delar av detta program överförs också till Alfa län, där en kurs i 
samarbete mellan en regional näringslivsorganisation och Styrelse
kompetens AB arrangeras 1984 och 1986. Näringslivsledare 1 utgör här 
förbindelselänk. I detta sammanhang engageras Näringslivsledare 1, 
Näringslivsledare 3 och Nätverkskontakt 6. Arrangemanget återupprepas 
senare, denna gång med Näringslivsledare 3, Nätverkskontakt 6, en 
auktoriserad revisor och en advokat som föreläsare. Den regionala 
näringslivsorganisationens ambition med arrangemanget är, dels att 
förmedla kunskap om styrelsearbete, dels att aktivera den 
"styrelseledamotsbank" som organisationen tillhandahåller. Inför den 
senare kursen genomförs också en enkätundersökning till VD:arna i 
organisationens medlemsföretag om hur styrelsearbetet upplevs. 

Vid seminarierna pekar Näringslivsledare 3 på fem viktiga uppgifter för 
en styrelseledamot. Det första är kontroll. Den har sin grund i styrelsens 
ansvar enligt aktiebolagslagen. Den rollen får man aldrig bortse ifrån, 
menar Näringslivsledare 3. Denna punkt har också fått förnyad aktualitet 
efter skandaler som Fermenta, Gusum, Nyckeln och nu senast 
Nordbanken. "Jag har läst lagen för alla mina kollegor i de styrelser, där 
jag sitter, så ingen längre är okunnig om styrelsens ansvar enligt svensk 
lagstiftning. Själv är jag numera mycket noga med att poängtera att jag 
endast åtar mig ett uppdrag om jag får tillgång till en bred kontaktyta i 
företaget", säger Näringslivsledare 3. 

Därmed är vi inne på Näringslivsledare 3:s andra punkt - att vara 
informerad. "En styrelsemedlem som bara nöjer sig med information 
från VD är enligt min mening ingen styrelsemedlem - för det innebär ju 
då att han tycker som VD. Kontrollfunktionen och därmed också 
informationsinhämtning från andra än VD skall emellertid balanseras 
med en tredje faktor - nämligen stimulans. En VD behöver också 
uppmuntran och stöd i den utsatta position han/hon befinner sig i". 

Den fjärde punkten som Näringslivsledare 3 lägger fram är erfarenheter 
och kunskaper. En styrelseledamot bör vara mer erfaren än de flesta i 
företagsledningen. Sedan bör styrelsemedlemmen ha breda kunskaper. 
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"Men jag tror att kunskaperna en gång bör ha varit specialiserade. Man 
skall kunna hantverket. Det kan vara från produktion, produktutveckling 
eller marknadsföring. Dessa erfarenheter skapar respekt för 
svårigheterna i arbetet. Jag är lite misstänksam mot dessa finansmän, som 
kommer upp för snabbt och som jag väldigt sällan upplever har det 
tålamod som krävs för att sitta med i en styrelse", menar Närings
livsledare 3. 

Den sista punkten är betydelsen av ett vidgat kontaktnät. 
Styrelseledamoten skall tillföra bolaget betydelsefulla kontakter. En 
styrelseledamot med flera uppdrag har en fördel i detta läge. En 
styrelseledamot är ju inte företagets specialist. Men han får inte ha för 
många uppdrag. Ledamoten måste ha tid för uppdraget och vara aktiv. 
Näringslivsledare 3 pekar på det väsentliga med att omge sig med 
konsulter, som man kan lita på och som man vet kan göra ett bra arbete. 

ANALYS AV NÄRINGSLIVSLEDARE 3:s AKTIVITETER 
OCH RELATIONER I DET OBEROENDE NÄTVERKET 

Framväxten av ett handlingsutrymme 

Näringslivsledare 3 flyttar till den ort som Referensperson 2 har som 
verksamhetsbas 1969. Relationen till Referensperson 2 är en viktig 
referensrelation vid uppstarten av den egna verksamheten, såväl ur 
kunskapssynvinkel som ur legitimitetssynpunkt. Nätverket kring 
Referensperson 2 och de möten som sker mellan aktörerna bildar en 
viktig inspirationskälla. Nätverkskontakt 2, Nätverkskontakt 3 och 
Näringslivsledare 3 blir orten trogen. De bygger dock upp sina egna 
fristående verksamheter. En gemensam nämnare är emellertid 
användandet av de tankar och idéer som Referensperson 2 utvecklade. 
Referensperson 2 och nätverket kring honom bildar en kunskapsmässig 
kärna, som lämnat betydande spår i aktörernas medvetande. Uppdrag 
strömmar successivt till och Näringslivsledare 3 övergår till att fungera 
som professionell styrelseledamot på heltid. 

Underhåll av handlingsutrymmet 

Näringslivsledare 3 utnyttjar sig av kontakterna, som han har byggt upp i 
anslutning till Referensperson 2:s verksamhet såväl i arbetet med 
Bryggeriföretaget AB som vid arrangemangen av kurser i styrelsearbete. 
I Bryggeriföretaget AB:s utvecklingsprocess knyts olika kompetenser 
successivt till företagets styrelse. Näringslivsledare 3 blir förbindelselänk 
mellan kompetenser. Nätverkskontakt 5 knyts till styrelsen i Bryggeri
företaget AB i slutet av 70-talet. Nätverkskontakt 5 är reklamman och en 
av uttolkarna av Referensperson 2:s modeller. I arbetet med Bryggeri
företaget AB:s utvecklingsprocess återanknyts regelbundet till denna 
referensram i styrelsearbetet. Detta sker genom Nätverkskontakt 5 och 
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Näringslivsledare 3 : s försorg. Nätverkskontakt 2 är en annan av 
aktörerna i kretsen kring Referensperson 2, som anlitas av Närings
livsledare 3, dock inte direkt i arbetet med Bryggeriföretaget AB utan i 
samband med de av Näringslivsledare 3 initierade styrelsekurserna i 
Civilekonomföreningens regi. Näringslivsledare 3 var ordförande i 
nämnda förening i början på 80 - talet, och under denna period verkar 
han bl a för att utveckla föreningens kursverksamhet. Ett led i detta är 
initiativet till och uppstarten av styrelsekurserna. 

I Näringslivsledare 3:s arbete med engagemangsbolaget hamnar 
marknadsföringsfrågor i fokus efter ett inledande och omfattande arbete 
med ett besparingsprojekt. Näringslivsledare 3 knyter, som tidigare 
nämnts, Nätverkskontakt 5 till styrelsen. Näringslivsledare 3 känner 
Nätverkskontakt 5 från träffarna i Systemklubben. Nätverkskontakt 5 
betecknas som en idérik reklamman, och även i arbetet i Bryggeri
företaget AB gör han skäl för den karaktäristiken. Näringslivsledare 3 
kompletterar emellertid denna idérikedom genom att "bromsa" när det 
befinns lämpligt, och likaså genom att "gasa" och plocka ut en idé och 
driva den vidare, när resurserna medger. Licenser på utländska 
kvalitetsprodukter införskaffas, samtidigt som egna produkter med 
kvalitetsimage arbetas fram. Denna satsning förstärks genom 
varumärkesprofilering och ytterligare kompletterande produkter. 
Distributionsmässigt satsas på ett franchisingkoncept med fristående 
distributörer. Likaså prioriteras exklusiva restauranger i nya produkters 
stegvisa lanseringsprocess, detta för att underhålla kvalitetsprofilen och i 
syfte att skapa ett efterfrågetryck på andra marknader. Marknads
profileringen förstärks genom OTC-notering och namnbyte på företaget i 
enlighet med varumärkesprofileringen. Kampanjen syftar också till att 
positionera Bryggeriföretaget AB visavi den dominerande aktören och 
huvudkonkurrenten i branschen. 

Samarbetet med den konsultgrupp, som knöt kontakten med Närings
livsledare 3 vid uppdragets start underhålls under Bryggeriföretagets 
utvecklingsprocess. En organisationsöversyn genomförs, vilken bl a 
resulterar, i att ledningsgruppsarbete införs. I takt med att företaget 
växer görs fortlöpande genomgång och förändring av företagets 
organisation och analys och förändring av ledningsstilen hos nyckelak
törerna. 

Nätverkskontakt 6 anlitas i slutet av 70 - talet i syfte att bevaka det 
politiska stämningsläget och med uppdrag att hjälpa Bryggeriföretaget 
AB med dess samhällskontaktfunktioner. Nätverkskontakt 6 är 
civilekonom och har långvarig erfarenhet från arbete med samhällskon-
taktfrågor i ett större förpackningsföretag. Första kontakten mellan 
Näringslivsledare 3 och Nätverkskontakt 6 etableras under 
Näringslivsledare 3:s tid som marknadsdirektör i ett konsument-
varuföretag i mitten av 60-talet. I slutet av 70-talet startar Nätverks
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kontakt 6 ett eget konsultföretag inom områdena marknadsstrategi, 
information och samhällskontakt. I egenskap av fristående konsult anlitas 
hon av Näringslivsledare 3 i arbetet med Bryggeriföretaget AB. 
Nätverkskontakt 6 blir Bryggeriföretaget AB:s speciella samhällskon-
taktkonsult. Hon får i uppgift att följa den alkoholpolitiska debatten, 
liksom de utredningar som genomförs inom bryggerinäringen. Bl a ser 
man förstatligande som ett hot och att nya skatter skall drabba näringen. 
Samarbetet med nyckelaktörerna i Bryggeriföretaget AB och 
aktiviteterna gentemot omvärlden formar en opinionsbildande roll. Man 
försöker på olika vägar att påverka beslutsfattarna. Bl a initieras en 
kampanj under beteckningen "strategi för svenskt öl" genom 
Nätverkskontakt 5 : s försorg. Denna positionering understöds med 
lobbying gentemot myndigheter, politiker och beslutsfattare. 

I början av 1982 sammanträffar Broder 1 med en person 
(Nätverkskontakt 7), som visar sig vara en stor förespråkare för den 
nyskapade OTC-marknaden. Intresset för OTC-introduktion är dock sval 
till en början hos Näringslivsledare 3 och Nätverkskontakt 5. När 
Nätverkskontakt 7 börjar på en fondkommisionärsfirma, tar han återigen 
kontakt med Bryggeriföretaget AB. Denna gång nås större entusiasm för 
projektet. Hotet om förstatligande av branschen hade i detta läge ryckt 
närmare, och en OTC-notering ansågs kunna skapa en motkraft. Likaså 
uppnås det hittills bästa resultatet i företagets historia under 1982. 
Bryggeriföretaget AB OTC-noteras under 1983, och företaget blir känt 
som det "privata alternativet" i branschen. 

Om aktiviteterna i uppdragsföretaget efter besparingsprojektet inriktas 
mot ett marknadsmässsigt underhåll av en kvalitetsnisch på marknaden, så 
kan nästa fas sägas inriktas mot jakten på stordriftsfördelar. Den stora 
utbyggnaden på Bryggeriföretaget AB:s huvudsakliga produktionsort är 
ett första steg i denna riktning. I samband med detta förstärks styrelsen 
med en byggspecialist (Nätverkskontakt 9) i syfte att kunna bevaka det 
stora byggprojekt, som står för dörren. Det andra steget aktualiseras, när 
det konkurrerande kooperativa företaget utbjuds till försäljning. Ett 
viktigt vägval i branschen förestår. Bryggeriföretaget AB hade hittills 
levt på sin marknadsmässiga innovationsförmåga och flexibilitet. 
Frågetecken reses emellertid av aktörerna vad beträffar nischens 
långsiktiga bärkraft. Huvudkonkurrenten har fått ny ledning, som tillika 
börjat agera mer professionellt i sin marknadsföring. Likaså har 
huvudkonkurrenten strategiskt belägen produktionskapacitet nära 
huvudmarknaderna. 

Andra intressenter inom och utom landet visar i likhet med 
Bryggeriföretaget AB intresse för det kooperativa företaget. Detta ses 
som ett hot ur Bryggeriföretaget AB:s synvinkel. Risken att hamna i en 
utvecklingsfälla utan produktionskapacitet nära huvudmarknaden bedöms 
som stor. Bryggeriföretaget AB skulle kunna prismässigt utkonkurreras. 
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Näringslivsledare 3 och hans nätverk engagerar en finansieringsspecialist 
(Nätverkskontakt 10) till styrelsen i syfte att utröna om ett förvärv av det 
kooperativa bryggeriet är möjligt att realisera. En finansieringsmodell 
växer fram, och Bryggeriföretaget AB förvärvar det kooperativa 
bryggeriet med en fördubblad omsättning som följd. Styrelsen 
kompletteras i detta läge med kompetens inom distributionsområdet 
(Nätverkskontakt 12). Övertagandet sker emellertid inte utan problem. 
Bryggeriföretaget AB tappar fotfästet i de kooperativa distribu
tionskanalerna. Lojaliteten upphör, och konkurrenterna ser en möjlighet 
att kapa år sig marknadsandelar under det att Bryggeriföretaget AB är 
fullt sysselsatt med att fusionera de båda enheterna. Resultatet utvecklas 
ogynnsamt, och handlingsutrymmet blir mer kringskuret. Ett åtgärds
program sätts in i syfte att komma tillrätta med lönsamheten. Fusionen 
betraktas emellertid av aktörerna vara en utvecklingsväg, som på lång sikt 
ökar konkurrenskraften. Åtgärdsprogrammet kombinerat med nya 
marknadsframgångar ger så småningom resultat, och ny framtidstro 
växer fram hos nyckelaktörerna. Styrelsen kompletteras med en aktör 
med erfarenhet från större börsföretag (Nätverkskontakt 13), och bolaget 
börsintroduceras på A 1 - listan sommaren 1992. 

I Näringslivsledare 3:s arbete i engagemangsbolaget noterar vi hur 
specialistkompetens mobiliseras till styrelsen i olika utvecklingsskeden. 
Näringslivsledare 3 arbetar parallellt med att bygga upp och underhålla 
ett kontaktnät av kompetenta styrelseledamöter. Ett viktigt kontaktforum i 
detta sammanhang är de styrelsekurser, som han initierar inom ramen för 
Civilekonomföreningens verksamhet. Till detta skall föras den styrelse
ledamotsbank, som uppbyggs genom Nätverkskontakt 6:s försorg med 
stöd av bolaget Styrelsekompetens AB. Näringslivsledare 3 medverkar i 
uppbyggnaden av ett oberoende nätverk visavi olika ägargrupper. Även 
här kan vi tala om privatisering och upprätthållande av en oberoende
position med stöd av marknaden. Nätverket blir en "kritisk kompe
tensmassa" mellan ägare och exekutiv på näringslivets mellannivå (se 
kapitel ett, s 5) . 

Näringslivsledare 3 tar på sig en samordnande roll vad gäller styrelsekur
serna under en period i Civilekonomföreningens regi. Dessa strävanden 
visar sig också tidsmässigt passa väl in i de strävanden, som finns bland 
aktörerna i det nationella nätverket (se kapitel fem). Till kurserna anlitas 
Nätverkskontakt 2 till presentation av de modeller, som Referensperson 2 
utvecklade. Broder 1 i Bryggeriföretaget AB anlitas i syfte att förmedla 
VD - perspektivet. Bryggeriföretaget AB blir för övrigt ett viktigt 
referensfall för Näringslivsledare 3:s presentation. Likaså anlitas så 
småningom Nätverkskontakt 6 till dessa kurser i syfte att närmare 
behandla styrelsens/företagets kontakter med samhället i stort. Närings
livsledare 3:s samarbete med Nätverkskontakt 6 i detta sammanhang 
utmynnar i sin tur i etablering av ett bolag inriktat på rekrytering av 
styrelseledamöter (Styrelsekompetens AB), där Näringslivsledare 3 träder 
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in som styrelseordförande och Nätverkskontakt 6 som verkställande 
direktör. 

Vi kan säga, att aktörerna strävar efter att professionalisera en närings-
livsledarroll. Intressena hos Näringslivsledare 3 i egenskap av 
professionell styrelseledamot sammanfaller med Näringslivsledare l:s 
intressen och aktiviteter inom en specifik ägargrupp i det nationella 
nätverket. Aktörerna tar på sig en lärarroll i syfte att stärka 
kunskapsutvecklingen och statusen inom detta område. Samarbetet mellan 
Näringslivsledare 3 och Näringslivsledare 1 förstärks i sin tur via 
Näringslivsledare 3:s engagemang i hans hemlän - Alfa län. Kurserna 
överförs om än i annan tappning till denna region, med en regional 
näringslivsorganisation som sammanhållande länk (se kapitel sex). 



9 
NÄRINGSLIVSLEDARE 4 
I DET FRAMVÄXANDE 

NÄTVERKET 

INTRODUKTION 

I detta kapitel fokuseras Näringslivsledare 4:s utvecklingsprocess och hans 
aktiviteter i det jag med en sammanfattande benämning väljer att kalla det 
framväxande nätverket. Rubriken syftar dels på, att nätverket är 
mindre etablerat ur formell bemärkelse. Det håller emellertid på att växa 
fram och kan sägas utgöra ett led i ett ledningsmässigt generationsskifte. 
Detta förstärks av det faktum att yngre aktörer, och deras ambitioner och 
värderingar, ägnas allt större intresse bland nyckelaktörerna i nätverket 
efter hand. Likaså pekas på, att nyckelaktörerna söker tillvarata den 
utvecklingspotential, som ligger inbäddad i yngre aktörers vilja till ut
veckling, liksom potentialen i att matcha individ och miljö. 

NYCKELAKTÖRENS UTVECKLINGSPROCESS 

Näringslivsledare 4 är ingenjör med påbyggnadsutbildningar inom bl a 
ekonomi. Utbildningen genomfördes parallellt med arbetet i ett större 
verkstadsföretag på hemorten, där han började vid 15 års ålder. Han 
avancerade från svetsare och verktygsmakare till produktionstekniker, 
och blev sedermera produktionsplanerare i detta företag. Därefter 
arbetade han under en period som legoinköpare. Då upparbetades goda 
kontakter med ett större antal mindre och medelstora företag. 1971 
börjar han hos ett större konsultföretag på tekniska avdelningen. Uppdrag 
inom det produktionstekniska området genomförs såväl i svenska som i 
finska företag. 1973 övergår han till att bli delägare i ett annat 
konsultföretag med likartad inriktning. Här tar han också på sig 
temporära uppdrag såsom bl a arbete som produktionschef. Han kommer 
också mer och mer in på organisationsfrågorna i de olika uppdragen, som 
genomförs i olika företag. 1977 och vid 34 års ålder startar 
Näringslivsledare 4 ett eget konsultföretag. Hos några av de tidigare 
klienterna får han förnyade uppdrag. Likaså tillkommer nya kunder bl a 
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på rekommendationer från tidigare kunder. Näringslivsledare 4 arbetar 
bl a med ett antal tyngre rekonstruktionsuppdrag i ett antal företag. 

FÖRÄNDRING AV NÄTVERKET 

Under ett av uppdragen i ett tillverkande företag i norra Sverige får han 
kontakt med ekonomichefen. Denne person, Kontaktperson 1, hade 
erhållit rekommendationer om Näringslivsledare 4 av andra inom den 
koncern, som företaget tillhörde. Kontaktperson 1 är civilekonom och 
även auktoriserad revisor. Han har erfarenhet av arbete som controller, 
revisor och ekonomichef. Såväl den skilda kompetens- och erfarenhets
basen, som de personliga egenskaperna ter sig som en god plattform för 
fortsatt samarbete. 1979 startar Kontaktperson 1 ett eget konsultföretag 
med Näringslivsledare 4 som bollplank. Från och med denna tidpunkt 
rekommenderar de varandra till olika uppdrag. Likaså träffas de för att 
diskutera insatserna i de olika företagen och för att ge varandra råd. 

Successivt utvecklas kunnandet om företagen som Näringslivsledare 4 
genomför uppdrag i. Mer och mer arbetar han med företagsutveckling i 
sin helhet. Näringslivsledare 4 engagerar sig också så småningom mer 
långsiktigt i vissa av företagen. Han kommer med i styrgrupper i några 
mindre företag. Dessa styrgrupper kan ses som ett mellanting mellan 
formella styrelser och ledningsgrupper. Detta utgör också ett sätt att testa 
av, hur relationerna bland ledande aktörer i företaget kommer att 
fungera. I vissa av bolagen resulterar detta i att han knyts till företagets 
styrelse med det formella ansvar, som detta innebär. Så småningom blir 
styrelseuppdragen fler och fler, samtidigt som han arbetar med 
rekonstruktioner av ett antal företag. I ett företag, som tillverkar 
maskiner till skogsbruket, planerar han uppbyggnad av verkstadshallar 
samt måleri. I e tt annat företag fungerar han som temporär VD under ett 
år. I ett företag fungerar han som operativ ledare under återuppbyggnad 
efter en brand. 

Kontakterna med Kontaktperson 1 underhålls hela tiden. 1982 startar 
Näringslivsledare 4 tillsammans med Kontaktperson 1 och ytterligare en 
partner ett gemensamt bolag (Relation AB). I arbetena som konsulter och 
styrelseledamöter i olika företag hade man funnit, att den ekonomiska 
rapporteringen inte var den bästa i företagen. Likaså var datautrustningen 
bristfällig. Detta bildar en affärsidé för Relation AB. Engagemangen i 
olika företag görs dock helt på affärsmässiga grunder. Verksamheten i 
bolaget skall vara självbärande, men Näringslivsledare 4 och Kontakt
person 1 upplyser i sina uppdrag och kontakter med företag om 
företagets verksamhet. Den utomstående partnern avvecklar så 
småningom sitt engagemang i Relation AB. Företaget Relation AB 
används sedermera alltmer till att bygga upp ett kundregister med de 
kontakter, som Näringslivsledare 4 och Kontaktperson 1 skapar. Denna 
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kundbas underhålls på olika sätt. Från och med 1987 sammankallar man 
de olika företag, som man har varit i kontakt med genom olika uppdrag 
till en träff, där nya rön och synsätt inom företagsutvecklingsområdet 
presenteras. I samband med planerandet för dessa årliga träffar anställs 
också en person som kommer från en resebyrå. Denne planerar det 
praktiska kring arrangemangen. Han marknadsförs också utåt till 
företagen i registret. Han kan hjälpa företagen med reseplanering och ge 
råd i samband med t ex kundträffar och personalträffar. 

En ny ägarpartner, Kontaktperson 2, från Näringslivsledare 4:s 
födelseort tas så småningom in i företaget. Denne bidrar också med sina 
företagskontakter till registret, som efter detta baserar sig på företag i 
framför allt tre län i norra Sverige. Kontaktperson 2 har ett förflutet i 
samma verkstadsföretag som Näringslivsledare 4 verkade i t o m början 
av 70-talet. Men därefter skiljs vägarna åt. De möts emellertid igen i 
början på 80-talet. Näringslivsledare 4 är vid denna tidpunkt produk
tionschef i ett industriföretag. Som sådan får han besök av Kontaktperson 
2. Denne avser att sälja ett underhållssystem lämpligt för företagets 
produktionsutrustning. Kontaktperson 2 har startat ett eget företag med 
denna idé som bas för en kort tid sedan (Underhållssystem AB). Vid 
mötet utspinner sig ett meningsutbyte mellan Näringslivsledare 4 och 
Kontaktperson 2, där Näringslivsledare 4 frågar sig vad företaget har att 
vinna ekonomiskt med Kontaktperson 2:s system. Kontaktperson 2 hade 
lagt upp sin argumentation ur en mer teknisk synvinkel, och de har svårt 
att hitta den minsta gemensamma nämnaren. Vägarna skiljs åter igen. 
Men Kontaktperson 2 funderar mer och mer på vad Näringslivsledare 4 
sagt om hans sätt att presentera affärsidén och tar åter igen kontakt med 
Näringslivsledare 4. Från denna tidpunkt blir Näringslivsledare 4 
samtalspartner till Kontaktperson 2 i arbetet med uppbyggnaden av 
Underhållssystem AB och kommer med i företagets styrelse. Denna 
relation utmynnar så småningom i ett gemensamt ägarskap i Relation AB 
och även ett engagemang i Företagslnvest AB. 

1989 köper Relation AB 70 procent av aktierna i ett datakonsultbolag 
(Dataprofil AB) som i detta läge stod inför ett ägarskifte. Detta 
datakonsultbolag hade Underhållssystem AB som viktiga kunder. 
Kontaktperson 2 satte värde på den relation, som upparbetats till bolaget 
och dess nyckelaktörers kompetens och såg det som ett hot om företaget 
skulle hamna hos okända ägare. Kontaktperson 2 kontaktar Närings
livsledare 4 och Kontaktperson 1. De enas om att överta Dataprofil AB 
till 70 procent, medan resterande andel förvärvas av nuvarande platschef 
som nu blir VD. Företagets affärsidé vidareutvecklas. Bolaget strävar 
efter att se över kundernas datassystem ur ett helhetsperspektiv oberoende 
av hårdvara. Näringslivsledare 4, Kontaktperson 1, Kontaktperson 2 och 
VD:n i bolaget tar plats i styrelsen. 
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Näringslivsledare 4 engagerar sig inte i någon större utsträckning i de 
mera traditionella näringslivsorganisationerna. Han ser aktiviteterna i 
företaget Relation AB som ett alternativt sätt att arbeta med närings
livsutveckling. Här vågar man också ta upp mer obekväma frågor, menar 
han. Han upplever också, att arbetet i näringslivsorganisationerna ofta 
tenderar att bli ytligt. Likaså upplever han, att förnyelsen vad gäller såväl 
verksamhet som bemanning i styrelser ej sker i tillräcklig omfattning. 
Vad gäller erfarenhetsförmedling till företag menar Näringslivsledare 4 
också, att det är viktigt att träffar genomförs i mindre grupper och att 
träffarna följs upp, så att erfarenhetsförmedlingen blir mer bestående. 

AKTIVITETER I ENGAGEMANGSBOLAG 

Näringslivsledare 4 betraktas som "företagsstädare". Han har omstruk
turerat flera företag i kris. 1986 kommer han åter igen i kontakt med ett 
företag med problem. I detta företag (Mobila Produkter AB) kommer 
Näringslivsledare 4 så småningom att ta hand om hela företagets styrning. 
Detta tillfälle ser Näringslivsledare 4 som en möjlighet att kunna 
applicera de lärdomar han gjort genom åren. Ofta har han funnit, att han 
fått genomföra åtgärder som någon annan, oftast VD-n, bestämt. Att 
ifrågasätta en uppdragsgivares synpunkter är inte alltid det lättaste för en 
konsult, menar Näringslivsledare 4. 

Aktiviteter i Mobila Produkter AB 

Mobila Produkter AB startades av en driftig entreprenör 1962. 
Grundaren, som arbetat på entreprenadjobb en längre tid, tyckte det var 
dåligt beställt med övernattningsmöjligheter och utrymmen för 
entreprenadarbetarna. Billiga hyresrum, dragiga baracker, fallfärdiga 
rivningshus blev ofta de kringfarande anläggningsarbetarnas bostäder. 
Denna bostadsnöd ledde fram till att grundaren började arbeta fram 
ritningar på en rejäl husvagn. När ritningarna var klara, började han 
bygga. Snart stod den första husvagnen klar. Den användes som 
demonstrationsexemplar, och intresse och efterfrågan för produkten 
skapades. Det första verksamhetsåret tillverkades fem vagnar. En 
kompletterande vagnstyp togs fram 1963 till skogsbruket. 

Ett genombrott för företaget kan sägas komma, när företaget visar upp 
sina produkter på en industrimässa 1964. Order strömmar in i snabbare 
takt, och företaget står snart i behov av större lokaler. Efterfrågan på 
rastvagnar ökar hela tiden, medan företaget avvecklar produktionen av 
husvagnar. Efter hand utvecklas mer än ett 20-tal olika modeller lämpade 
för skogs-, byggnads- och entreprenadbranscherna. Man gör också olika 
vagnar för idrotts- och fritidssektorn. Trots alla utbyggnader är man 
snart åter för trångbodd. Utvecklingen mot större vagnar, speciellt för 
byggnadsindustrins behov, kräver betydligt större fabrikslokaler. Ytter
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ligare utbyggnad genomförs, och i detta läge utvecklas också en ny 
produktgrupp bestående av flyttbara modulbaserade byggnader. 1986 är 
proportionerna två tredjedelar vagnar och en tredjedel moduler. 

1986 kommer Näringslivsledare 4 till företaget som konsult. Företaget 
uppvisar 86/87 en förlust efter finansnetto motsvarande 1,6 Mkr. Efter 
genomgång av företaget och analys av problembilden bedömer 
Näringslivsledare 4, att relationsproblemen i ledningen är stora. 
Näringslivsledare 4 för förtroendefulla samtal med grundaren och hans 
familj. Olika tänkbara utvecklingsalternativ diskuteras. Grundaren är i 
detta läge i det närmaste 60 år och överväger bl a alternativet att sälja 
företaget. 

Olika ägarintressenter visar sitt intresse. Så småningom kommer man 
emellertid överens, bl a med bankens medverkan om att Näringslivs
ledare 4 och Kontaktperson 1 skall överta bolaget. Näringslivsledare 4 
knyter också två externa ägarintressenter (Ägarintressent 1 — ÄI 1 och 
Ägarintressent 2 - ÄI 2) till bolaget. De är gamla affärsbekanta till 
Näringslivsledare 4 i södra Sverige. Dessa bedöms också kunna bidra med 
kundkontakter. Ägarintressenterna bildar tillsammans ett investmentbolag 
(Företagslnvest AB) och dessa blir 100-procentiga ägare av Mobila 
Produkter AB. Näringslivsledare 4 knyter en aktad äldre man till 
företagets styrelse (Styrelseleordförande 1 - SF 1). Han är själv en av 
grundarna till ett plastföretag i det län där Mobila Produkter AB har sitt 
säte. I det företaget arbetade han först med marknadsföring och 
försäljning. Därefter var han i tio år VD för företaget. Därefter säljer 
han företaget och startar konsultverksamhet och tar på sig 
styrelseuppdrag. Fler och fler styrelseuppdrag strömmar till, och vid 
denna tidpunkt har han ett tiotal uppdrag. Han betraktas som en av 
regionens "styrelseproffs". Grundaren hyser också förtroende för honom, 
och Styrelseordförande 1 kan sägas skapa legitimitet för satsningen. Mot 
denna bakgrund blir han styrelseordförande i såväl Företagslnvest AB 
som i Mobila Produkter AB. Kontaktperson 1, och de externa 
ägarintressenterna knyts också till styrelserna. 

Näringslivsledare 4 tillträder som temporär VD och går igenom företaget 
grundligt. Organisationen bantas något kombinerat med en omstruk
turering. Tillverkningen koncentreras till två produktområden. Arbets
metoder samt material- och produktionsflöden effektiviseras liksom att 
kostnader och kapitalbindning reduceras. Men samtidigt försöker man 
ingjuta framtidstro i företaget, detta genom att hålla seminarier och 
personalträffar. Under denna tid utvecklas också förtroendefulla 
relationer till aktörer i Mobila Produkter AB. Speciellt kan nämnas 
relationen till produktionschefen i företaget (Kontaktperson 3). Närings
livsledare 4 mobiliserar också de kontakter som byggts upp bl a via 
aktiviteterna i Relation AB. I dessa sammanhang pekas på vikten av att 
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marknadsorientera företagen. Man går från en hierarkisk organisations
struktur och funktionellt separerad till en mer platt organisationsform där 
varje individs unika förmåga i högre grad beaktas. 

Spänningar i ledningsgruppen 

I dessa aktiviteter har Näringslivsledare 4 kommit i kontakt med en 
person som nu arbetar, som konsult (Kontaktperson 4). Denne person är 
f d präst, vidareutbildad till psykoterapeut och sedan egen företagare och 
konsult sedan 1985. Näringslivsledare 4 har fungerat som bollplank i 
Kontaktperson 4:s arbete med att bygga upp sin egen konsultverksamhet. 
Kontaktperson 4 arbetar med relationerna i företagen och organisatio
nerna som han involveras i, bl a genom att använda tankar och teorier om 
gruppdynamik. Likaså fungerar han som rådgivare i samband med 
rekryteringar. Kontaktperson 4 genomför seminarier i Mobila Produkter 
AB, först i storgrupp, där synen på människan och individers sätt att 
fungera i organisationer presenteras. Näringslivsledare 4 finner det 
lämpligt att först arbeta mer ingående med relationerna i ledningsgruppen 
i Mobila Produkter AB. Under den tidigare ledningen upplevdes 
spänningarna i ledningsgruppen som stora. Kontaktperson 4 arbetar med 
ledningsgruppen, och man börjar med att diskutera relationsproblemen 
under den förra ledningen. I ledningsgruppen satt då VD, en person 
ansvarig för vardera ekonomi, marknad, produktion, konstruktion och 
inköp. VD:s dotter var dessutom protokollförare, vilket i sig skapade en 
del problem vad beträffar öppenheten i kommunikationsklimatet. Ett 
sociogram med relationerna vid denna tidpunkt upprättas av lednings
gruppen vid en historisk återblick. Spänningarna var tämligen 
omfattande. 

Ekonomi 

Produktion struktion 

Marknad 

Öppen information 
i relationen 

Information, men ej 
öppen 

Konfliktfylld 
relation 

Figur 9:1 Ledningsgruppen i Mobila Produkter AB 
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Spänningarna i den tidigare ledningsgruppen var således omfattande, och 
VD hade i detta läge endast en öppen informationskanal via den person 
som var ansvarig för inköp. Spänningarna består bl a i konkurrens mellan 
befattningshavarna i syfte att så småningom kunna efterträda VD:n. 
Likaså utgör banden mellan familjens medlemmar en hämmande faktor 
vad avser öppenheten i kommunikationsklimatet. En informationsallians 
mellan ekonomi, produktion och marknad kan också konstateras. 

När Näringslivsledare 4 tar steget till VD-posten, så handlar det mycket 
om att informera om den nya ägarens och ledningens intentioner. Envägs-
kommunikation från Näringslivsledare 4 till ledningsgruppens medlem
mar dominerar. Näringslivsledare 4 isolerar den tidigare VD:n för att 
signalera, att en ny ledning tillträtt. Likaså slutar dottern i företaget. Så 
småningom lämnar också den inköpsansvarige företaget. Det innebär 
samtidigt att den ansvarige för produktion också övertar ansvaret för 
inköp. Den tidigare informationsalliansen mellan ansvariga för marknad, 
ekonomi och produktion består. Relationen mellan marknad och 
produktion vidareutvecklas också av att man samåker till och från arbetet. 
Dialogen gentemot VD är emellertid sparsam. Så fort han åker bort och 
därefter återvänder, så börjar emellertid s k "surdegar" att komma upp 
till ytan. Näringslivsledare 4 börjar således få in mer information. Någon 
öppen dialog är det dock inte fråga om än så länge. 

Att bearbeta spänningar 

I sitt arbete med ledningsgruppen framhäver Näringslivsledare 4 
betydelsen av gruppen, och att gruppen skall fungera som ett 
kommunicerande kärl för utvecklandet av en helhetssyn på företagets 
verksamhet. VD skall inte agera som envåldshärskare, utan var och en 
skall utifrån sin erfarenhetsbas dra sitt strå till stacken. Detta kräver en 
öppen dialog om problem och möjligheter inom varje funktion av 
företaget. Detta sätt att arbeta visar sig emellertid inte passa alla 
medarbetare. Ekonomichefen som är i 45-årsåldern lämnar så småningom 
företaget. I hans ställe växer en yngre medarbetare in i rollen som 
ansvarig för ekonomifrågorna. Denna person intar i början en avvaktande 
hållning till VD, men successivt förbättras dialogen. Vid ledningsgrupp
träffarna, som genomförs en dag i veckan, börjar man med att skifta 
ordförande och tillika protokollskrivare. 

Den marknadsansvarige har svårt att få igång dialogen med den nya 
VD-n. Han slutar också att åka till och från arbetet med produktions
chefen. Han deklarerar så småningom en önskan om att frånträda sin post 
som marknadsansvarig. Dialogen mellan VD, produktion och ekonomi 
börjar fungera tillfredsställande. VD får temporärt också agera som 
marknadsansvarig i detta läge. Konstruktionschefen blir emellertid 
alltmer isolerad. Så småningom ger han också tecken om att han vill 
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lämna sin befattning. Konstruktionsavdelningen organiseras efter detta 
under produktionschefens ansvar. Kommunikationsklimatet i lednings
gruppen är i detta läge öppet, samtidigt som ledningsgruppen decimerats. 
Avsaknaden av marknadsansvarig bedöms i detta läge som mest akut. 

I företaget har man parallellt med bearbetningen av relationerna i 
ledningsgruppen reducerat antalet beslutsnivåer till tre, samtidigt som 
beslutsfattandet decentraliserats ned i organisationen. I företaget avser 
man nu att gå vidare med att arbeta med relationerna på arbetsledarnivå i 
produktionen med Kontaktperson 4:s bistånd. Kontaktperson 4 avser att 
arbeta med ca fem-sex personer åt gången, enligt liknande mönster, som 
praktiserats i ledningsgruppen. Organisationsschemat efter omorganisa
tionen tar sig följande uttryck. 

Ekonomi
chef 

Ekonomi 

VD 

Marknads
chef 

Produk
tionschef 

Verkstad 1 

Marknad Inköp Konstruktion 

Verkstad 2 

Figur 9:2 Mobila Produkter AB efter omorganisationen 

Det som framhålls som centralt i detta sammanhang är dock inte 
strukturen i sig utan att individer växer in i roller, som passar deras 
utvecklingssituation, menar Näringslivsledare 4. Individen och individens 
önskemål är således avgörande för hur strukturen formas. Dessa måste 
emellertid stå i samklang med företagets långsiktiga mål och värderingar. 
Därför arbetar man i företaget med att medvetandegöra dessa i högre 
utsträckning. 

Samtidigt som decentraliseringen drivs långt, så arbetar man med 
attityderna hos medarbetarna till det nya arbetssättet. Speciellt ges 
ledningsgruppen mycket information och ett stort ansvar. Meningen är att 
varje person i ledningsgruppen sedan skall sprida informationen nedåt i 
organisationen i sina arbetsgrupper. Näringslivsledare 4 deklarerar 
ägarnas ambitioner för bolaget i ledningsgruppen. Likaså tydliggör han 
sin egen roll. Han pekar på att han nu tar VD-ansvaret i 3-4 år och att 
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därefter någon inifrån eller utanför företaget skall växa in i VD-rollen. 
Han kopplar till sitt nätverk och pekar på den resurs, som detta är vad 
gäller såväl konsulthjälp som rekrytering av kompetent personal. Detta 
konkretiseras på så sätt, att ledningsgruppens medlemmar medverkar på 
de sammandragningar man har varje år i Relation AB:s regi. 

Arbete med företagsetik och värderingar 

En förklaring till varför de skall arbeta på ett nytt sätt ges, och likaså hur 
detta skall gå till. Bl a arrangerar man ett seminarium för alla tjänstemän 
med en medarbetare från en arbetsgivarorganisation (Kontaktperson 5). 
På seminariet har Kontaktperson 5 som utgångspunkt de förändrings
tendenser som kan skönjas vad gäller relationerna mellan arbetsgivare 
och arbetstagare. En förenklad uppdelning i ett förr-, nyss- och snartper-
spektiv görs (se tabell 9:1). 

Förr Nvss Snart 

Arbetsgivarens ställning Herre Motpart Inspiratör 

Sätt att styra Makt/piska Förhand
lingar/mo
rot 

Frivilliga 
kontrakt 

Medarbetarens 
ställning 

Barn Kugge Unik individ 

Relation arbetsgivare/ 
anställd 

Godtycke Objek-
tivitet 

Subjek
tivitet 

Medarbetarens mål Överlev
nad 

Trygghet/ 
standard 

Framtidstro/ 
mening 

Form för påverkan Order Regler Målstyrning/ 
etik 

Maktinnehav/initiativ
tagare 

Patron Experter Självkon
troll/rådgi
vare 

Tabell 9:1 Förändringar i relationerna mellan arbetsgivare och arbets
tagare 

Kontaktperson 5 framhåller på seminariet, att denna förändring leder till 
ett öppnare ledarskap med tonvikt på delad information, nedtoning av det 
egna specialistkunnandet och satsning på team. Likaså handlar det om att 
öppet formulera visioner och värderingar. Dessa måste dock vara väl 
förankrade hos medarbetarna. Det får inte bara vara en kuliss, som 
används utåt. Styrningen från organisatorisk och teknisk inramning 
minskar, där ledarskapet blir ett instrument för samordning och 
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utveckling av verksamheten. Att inspirera, samverka och skapa 
gynnsamma betingelser för detta ser man nu som den möjliga formen för 
ledning. Värderingar och mål förenar och samordnar verksamheten. 

Detta leder till att företaget i högre grad måste diskutera vad som är rätt 
och fel i företaget, liksom vilka visioner, som finns om framtida tillstånd. 
På seminariet med tjänstemännen i Mobila Produkter AB tar Kontakt
person 5 även denna aspekt upp till behandling. Han menar att ett vanligt 
kännetecken hos företag, som har en låg moralisk nivå, är att de som 
arbetar där ofta känner att de förlorar en del av sin personlighet. 
Däremot känner den som arbetar i det etiskt medvetna företaget, att han 
vinner något utan att ge upp sin personlighet. Ofta är det en negativ 
inställning till företaget som får folk att bete sig på ett oetiskt sätt. Om de 
tvärtom är stolta över sitt företag och vad företaget står för, kommer de 
att kämpa för att bevara en hög moralisk nivå. Olika exempel på etiska 
överväganden tas därefter upp till diskussion, där också Näringslivsledare 
4 medverkar aktivt i dialogen. 

Näringslivsledare 4 genomför ett seminarium med alla tjänstemän och de 
fackligt förtroendevalda, där marknadsföringsfrågor tas upp till behand
ling. Utgångspunkt tas i litteratur om olika vägar till att nå konkurrens
överlägsenhet. Här har man dock inte arbetat lika intensivt med att sprida 
budskapet och att tillämpa kunskaperna i organisationen som man har 
gjort vad beträffar relationsaspekterna, enligt en av ledningsgruppsmed
lemmarna. Enligt denne har just tillämpningen och uppföljningen av de 
mera teoretiska momenten gett väldigt mycket. Detta har då främst 
genomförts vad beträffar arbetet med relationerna i företaget och sättet 
att organisera arbetet i företaget. Kritik mot marknadsfrågornas styv
moderliga behandling kommer upp i ledningsgruppen. Detta samman
hänger delvis med avsaknaden av marknadsansvarig under en period. 

Aktiviteter i Företagslnvest AB 

Parallellt med aktiviteterna i Mobila Produkter AB arbetar Näringslivsle
dare 4 med uppbyggnaden av Företagslnvest AB. I början av 1988 bildas 
bolaget formellt på bankkontaktens inrådan, och första förvärvet blir 
Mobila Produkter AB. Företagslnvest AB blir moderbolag till Mobila 
Produkter AB, och förutom förvaltning av dotterbolag avser moder
bolaget att bedriva leasingverksamhet avseende de produkter som till
verkas i dotterbolaget. 
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Samarbete och förvärv av företag 

Under 1989 börjar företaget samarbeta med ett annat mindre företag 
(Komplementprodukter AB) som tillverkar likartade produkter. Tidigare 
under förre VD:ns ledning har företagets verksamhet mest setts som ett 
hot. Näringslivsledare 4 ser emellertid samarbetsmöjligheter, bl a 
beroende på närheten mellan företagen. Företagen "testar" varandra 
under ett år och hösten 1990 offentliggörs att Företagslnvest AB övertar 
aktiemajoriteten i företaget. Näringslivsledare 4 förtydligar 
ambitionerna: "Den här affären innebär, att vi med större kraft 
gemensamt kan marknadsföra oss till de södra delarna av landet, där en 
stor del av vår marknad finns. Samordningsvinster finns att göra. För de 
anställda i bolagen innebär det en större trygghet i arbetet". Den 
ansvarige företagsledaren i Komplementproduker AB träder in som 
marknadsansvarig i Företagslnvest AB. Företagets resultatutveckling 
framgår av diagram 9:1. 

MOBILA PRODUKTER AB/FÖRETAGSINVEST AB 
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Diagram 9:1 Omsättnings- och resultatutveckling i 
Mobila Produkter AB/Företagslnvest AB 

Beskrivningen ger vid handen, att genomförda åtgärder påverkar 
resultatutvecklingen gynnsamt. En hög marknadsandel har uppnåtts vad 
gäller Mobila Produkter AB:s huvudprodukt, men den inhemska 
marknaden bedöms ha uppnått ett mognadsstadium. Mot denna bakgrund 
avser man att i högre grad intensifiera bearbetningen av andra 
marknader. Den andra produktlinjen bedöms ha fortsatt god utveck
lingspotential även på hemmamarknaden genom fortlöpande produktut
veckling. Genom förvärvet av Komplementprodukter AB kompletteras 
produktprogrammet inom samma nisch. I slutet av 1990 börjar man 
emellertid att känna av nedgången i byggkonjunkturen, vilket också 
påverkar resultatet negativt. Kontaktperson 2 kopplas emellertid mer och 
mer till engagemanget i Mobila Produkter AB och Företagslnvest AB. Så 
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småningom lämnar han sin VD-post i Underhållssystem AB och går in 
som ansvarig för affärs- och marknadsutveckling i Företagslnvest AB. 

1 paraplybolaget Företagslnvests årsredovisning formuleras affärsidén att 
förvärva och utveckla företag inom den kompetens- och kontaktyta som 
finns representerad såväl inom koncernens ledning som hos dess 
ägarintressenter. Förvärvet av Komplementprodukter AB ligger i linje 
med denna affärsidé. Under våren 1991 kompletteras koncernen med 
ytterligare ett företag. 

Ledarrollens förändring 

Ambitionen med det nya sättet att styra företaget innebär en förändrad 
ledarroll. Den nya VD:n ser som sin främsta uppgift att fånga upp 
förändringssignalerna i omvärlden och föra in dessa i företaget. Han 
betonar den kreativa sidan av ledarskapet. Därför betonar han vikten av 
att underhålla det nätverk han byggt upp. I hög grad väger han in 
nätverkets roll i styrningen av företaget. Det faktum, att dessa personer 
och även han själv, inte är låsta till ett företag, eller om man så vill ett 
perspektiv, tas som intäkt för att förmågan att peka på handlingsalternativ 
skall vara välutvecklad. Detta innebär emellertid att VD-n förhållandevis 
ofta är borta från företaget. Vid ett möte mellan Näringslivsledare 4 och 
förra VD:n utspinner sig följande kommentar: "Jag har sökt dig flera 
gånger, med Du är ju aldrig på företaget." Näringslivsledare 4 menar, att 
detta uppvägs av, att medarbetarna nu tar ett större ansvar för den 
operativa verksamheten. I det tidigare systemet nådde heller inte alla 
problem som fanns i företaget ledningen, enligt utsagor från de anställda. 
Det "försvann" så att säga väsentlig information på väg upp i hierarkin. 

VD-lösningen i Mobila Produkter AB är emellertid temporär. Koncernen 
växer och inbegriper vid denna tidpunkt tre dotterbolag. Näringslivs
ledare 4 övergår till att fungera i en formell funktion som koncernchef 
och VD i Företagslnvest AB, medan den 35-årige produktionschefen 
(Kontaktperson 3) i Mobila Produkter AB övertar VD-posten i Mobila 
Produkter AB. Den nätverksliknande organisationen formaliseras också i 
så motto, att Kontaktperson 1 blir ansvarig för finans- och 
ekonomifrågor i Företagslnvest AB. Detta påspäds med att Kontaktperson 
2 lämnar VD-posten i Underhållssystem AB och går in och blir ansvarig 
för affärs- och marknadsutveckling inom Företagslnvest AB, liksom att 
han blir ledamot av styrelsen. 

Styrelsens funktion 

I Företagslnvest AB och Mobila Produkter AB genomförs 4-5 styrelse
möten per år. I styrelsen ingår sex ledamöter (Näringslivsledare 4, 
Styrelseordförande 1 (SF 1), Kontaktperson 1 (KP 1), Kontaktperson 2 
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(KP 2), Ägarintressent 1 (ÄI 1) och Ägarintressent 2 (ÄI 2) + två 
arbetstagarrepresentanter. Näringslivsledare 4 betonar vikten av, att 
relationerna fungerar även här, så att ett öppet kommunikationsklimat 
kan råda. Med detta som grund har man sedan sökt kompletterande 
kompetenser. Ambitionen är att knyta resurspersoner till styrelsen som 
har sin hemort utanför regionen. Styrelseordförande 1 har ett väl 
utvecklat kontaktnät, som spänner över ett vitt fält och inbegriper inte 
minst relationer med beslutsfattare i länsstyrelse, kommuner och 
finansinstitutioner. Genom hans medverkan förstärks legitimiteten och 
trovärdigheten i företagets långsiktiga strävanden i relationerna till 
omvärlden. Kontaktperson 1 besitter som tidigare nämnts goda 
ekonomiska kunskaper och kompletterar på så sätt Näringslivsledare 4:s 
mer produktionsmässiga inriktning. Kontaktperson 2 avser att 
komplettera på marknadsutvecklingssidan. Ägarintressent 1 och Ägarin
tressent 2 tillför dels de mera utomståendes syn på företagets 
verksamhet, men de besitter båda ett omfattande marknadsförings
kunnande. Likaså har de upparbetat ett omfattande kontaktnät i södra 
Sverige som bl a inbegriper potentiella kunder även för Mobila 
Produkter AB och de andra dotterbolagen i Företagslnvest AB. 

Nätverkets kärna i det framväxande nätverket 

Aktiviteterna i Mobila Produkter AB och Företagslnvest AB flyter ihop 
med Näringslivsledare 4:s övriga verksamheter i det framväxande nätver
ket. Följande figur åskådliggör dessa samband. 

AI i AI 2 

SF i 

Egna konsult 
verksamheter NL 4 
Relation AB 

KP 2 KP 1 

KP 3 

Aktörer i 
Mobila Pro Aktörer i 
dukter AB/ Data
Företags profil AB 
lnvest AB 

Aktörer i 
Underhålls -
system AB 

Figur 9:3 Näringslivsledare 4 i nätverkets kärna i 
det framväxande nätverket 
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I figur 9:3 beskrivs den inre kärnan i nätverket bestående av 
Näringslivsledare 4, Kontaktperson 1 och Kontaktperson 2, där 
Näringslivsledare 4 och Kontaktperson 1 kan sägas inta huvudrollerna. I 
figuren räknas också nyckelföretagen i nätverket upp. Företagslnvest AB 
bildar paraply i detta läge. Mobila Produkter AB utgör ett 
referensföretag, där nya idéer testas. Genom Relation AB utvecklas 
synsätten på företagsutveckling, samtidigt som vissa administrativa 
tjänster erbjuds klienterna via detta företag (såsom reseplanering och 
planering av ekonomisk rapportering). Genom Dataprofil AB erbjuds 
datatjänster av olika slag. Genom Underhållssystem AB kan ett 
förebyggande underhåll av klientföretagens maskinpark införas. Noteras 
bör att Relation AB, Dataprofil AB och Underhållssystem AB är juridiskt 
fristående företag. Mobila Produkter AB är däremot dotterbolag till 
Företagslnvest AB. Företagslnvestkoncernen har dessutom kompletterats 
med ett ytterligare dotterbolag. 

AKTIVITETER I SAMBAND MED SEMINARIER I 
FÖRETAGSUTVECKLING 

Vid 1990 års seminarium som anordnas genom Relation AB tas följande 
programpunkter upp till behandling; mål och strategi, företagsetik, 
organisationsstruktur, delegering, personalpolitik, arbetsrätt och 
kommunikation. Programpunkterna anknyter till den förändringsprocess, 
som pågår i Mobila Produkter AB. Näringslivsledare 4 menar också, att 
Mobila Produkter AB kommer att kunna användas som referensfall även 
för andra företag. Även om förändringsprocesserna är unika i varje 
företag, så finns ändå vissa erfarenheter, som är värda att ta tillvara och 
som kan överföras till andra företag. När frågor kommer upp om hur 
man praktiskt går tillväga när det gäller förändring av synsätt och 
styrning av företag, så kan Näringslivsledare 4 och de andra i nätverket 
berätta om, hur man gått tillväga i Mobila Produkter AB. 

Näringslivsledare 4 menar att en förändring av synsätt på 
företagsutveckling i den riktning som ovan skisserats, där ett öppnare 
ledarskap betonas, måste ta sin utgångspunkt hos ledningen själv. 
Företagsledaren måste öka medvetenheten om hur han själv fungerar som 
ledare. På seminariet tas detta upp till behandling under benämningen 
påverkandestilar. Utifrån ett antal påståenden, som bl a berör uttryckssätt 
och kroppsspråk, klassificeras ledarens stil vad gäller dominans, förmåga 
att lyssna, förmåga att engagera och argumentera i relationerna till 
medarbetarna. Likaså tas aspekter som kontrollbenägenhet, förmåga till 
delegering och värdering av normer och egenskaper som ledaren anser 
vara väsentliga upp till behandling. När så ledningen i högre grad blir 
medveten om sin egen ledningsstil, så kan en förändring möjligen vidtas, 
om ledaren är beredd att göra detta. I dessa sammanhang räcker det dock 
oftast inte med att värdera ett antal påståenden på ett papper, utan mer 
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utförliga undersökningar måste till. Inte minst viktigt är ledarens egna 
eventuella vilja till förändring. 

ANALYS AV NÄRINGSLIVSLEDARE 4:s AKTIVITETER 
OCH RELATIONER I DET FRAMVÄXANDE NÄTVERKET 

Framväxten av ett handlingsutrymme 

Näringslivsledare 4 blir alltmer känd hos näringslivets aktörer i regionen. 
Han blir en del av det rekommendationsnät, som kan sägas omgärda 
näringslivsverksamheten. Stämpeln "företagsstädare" och konsult lever 
stark men kan sägas vara på väg att förändras i samband med engage
manget i Mobila Produkter AB. 

En kärna av aktörer, som i sin tur rekommenderar varandra till olika 
uppdrag, utkristalliseras. Kontaktperson 1 och Kontaktperson 2 blir 
centralgestalter i detta sammanhang. I samband med inträdet som 
temporär VD i Mobila Produkter AB och Företagslnvest AB tar 
Näringslivsledare 4 på sig ett mer långsiktigt operativt uppdrag, jämfört 
med de konsultuppdrag han haft tidigare. Han kombinerar emellertid 
engagemanget i dessa företag med fortsatt konsultverksamhet. Närings
livsledare 4 betonar vikten av att underhålla nätverket kring denna 
verksamhet och därmed vidareutveckla kunnandet kring företagsut
veckling. Vi kan också ana konturerna av ett mer omfattande 
företagsbygge med Företagslnvest AB som paraply och Mobila Produkter 
som grundplåt och "modellföretag", även om lågkonjunkturen kan 
komma att lägga hinder i vägen. 

Underhåll av handlingsutrymmet 

I nätverket med Relation AB som knutpunkt arbetas med utveckling av 
synsätt på företagsutveckling. Varje år genomför man ett seminarium, 
där nya rön presenteras. Här eftersträvas praktisk förankring och ett 
budskap anpassat för mindre och medelstora företag. Likaså skall 
budskapet stå under ständig utveckling - dynamiken framhävs. Genom att 
engagera vissa föredragshållare år från år bibehålls kontinuitet, samtidigt 
som förnyelse åstadkoms genom att någon ny föredragshållare anlitas vid 
varje tillfälle. 

Den praktiska förankringen upprätthålls genom att föredragshållarna 
vanligtvis genomfört konsultuppdrag i olika former i nätverkets 
intresseföretag. Genom dessa uppdrag testas idéernas bärkraft. Idéerna 
kan på detta sätt sägas genomgå en raffineringsprocess i syfte att sålla ut 
det som är realistiskt och praktiskt genomförbart. 
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I Näringslivsledare 4:s nätverk utvecklas både ett beroendeförhållande 
mellan aktörerna och en uppamning av självständighetssträvandena hos de 
enskilda aktörerna. Aktörerna i nätverket träffas och utbyter erfarenheter 
från de olika engagemangen, liksom att man hjälper varandra med att 
bygga upp självständiga verksamheter. Näringslivsledare 4 har fungerat 
som samtalspartner åt Kontaktperson 1 i uppbyggnaden av hans egna 
verksamhet inom området ekonomisk konsultation. Detsamma kan sägas 
om relationen till Kontaktperson 2 och skapandet av hans egna företag 
Underhållssystem AB. Tillsammans bildar dessa aktörer en kärna i 
nätverket kring Näringslivsledare 4. Detta konkretiseras bl a i samarbetet 
och det gemensamma ägandet i Relation AB. 

Näringslivsledare 4, Kontaktperson 1 och Kontaktperson 2 har i detta 
skede olika hemort. Till styrelsen i Företagslnvest knyter Närings
livsledare 4 dessutom två personer från södra Sverige. Näringslivsledare 
4 menar, att detta är en medveten strävan efter att vidga vyerna och att få 
in impulser från andra regioner. För att legitimera företagets långsiktiga 
strävanden i den lokala miljön knyts Styrelseordförande 1 till styrelsen i 
egenskap av ordförande. 

Vikten av fungerande relationer och ett öppet kommunikationsklimat är 
något som framhävs i detta nätverk. Näringslivsledare 4 nämner, att han 
inte längre tar på sig styrelseuppdrag, om han inte får testa hur 
relationerna kommer att fungera först. Därför föreslår han först 
samarbete i styrgruppsform. Näringslivsledare 4 är också öppen i sin 
kommunikation. Han formulerar raka budskap, provocerar och vågar 
ifrågasätta samtidigt som kontaktpersonerna menar att han uppvisar 
engagemang. För såväl Kontaktperson 1, Kontaktperson 2, Kontaktperson 
3 och Kontaktperson 4 har detta öppna ifrågasättande fått dem att tänka 
till. Det har tillika varit startpunkten för fortsatt dialog kring lednings-
och företagsutvecklingsfrågor dem emellan. 

Relationerna och sättet att arbeta med relationer har blivit speciellt 
påtagligt i arbetet med Mobila Produkter AB. Teamarbete och öppenhet i 
kommunikationen lyfts fram som väsentligt. Detta kombineras med en 
strävan efter förändring av företagets kultur (omfattande normer, 
värderingar, umgängesregler etc) och sättet att leda företaget där 
delegering av ansvarstagandet utgör ett viktigt inslag. Här används 
Kontaktperson 5:s framställning om de förändrade relationerna mellan 
arbetsgivare och arbetstagare som introduktion. Därefter arbetar 
Kontaktperson 4 mer konkret med attityderna i mindre grupper. Synsättet 
introduceras först på ledningsgruppsnivå för att sedan spridas nedåt i 
organisationen. Både Kontaktperson 4 och Kontaktperson 5 medverkar 
också med presentationer på Relation AB:s senaste seminarium. 
Marknadsfrågorna har emellertid inte fått samma prioritet. 
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Näringslivsledare 4 inbegriper tydligt sina nätverksrelationer i styrningen 
av Mobila Produkter AB. Öppenheten i kommunikationen och strävan
dena att komma bort från revirtänkande utgör ett viktigt inslag i den nya 
ledningsfilosofin. Detta innebär samtidigt, att indelningen mellan arbetare 
och tjänstemän ter sig allt mindre relevant. Alla anställda blir medar
betare. Gränser och beslutsnivåer reduceras till ett minimum. I Mobila 
Produkter AB växer en rimlig indelning i tre beslutsnivåer fram. Antalet 
nivåer bestäms s a s av hur många grupper det blir i företaget. Grupperna 
får inte bli för stora, eftersom man då förlorar öppenheten i kommu
nikationen. Grupperna får inte heller bli för små, eftersom man då 
förlorar förståelse för gruppens funktion inplacerat i helheten av 
företagets verksamhet. Likaså förloras kompetensbredd om grupperna 
blir för små. 
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10 
NÄRINGSLIVSLEDARES ARBETE 

INTRODUKTION 

I detta kapitel kommer näringslivsledarnas arbete att analyseras. 
Näringslivsledarnas arbete byggs upp av de aktiviteter som genomförs 
och av de relationer som utvecklas och underhålls i interaktionen med 
omgivningen. Aktiviteterna och relationerna formar ett handlingsut
rymme. Detta handlingsutrymme är emellertid ständigt underställt 
förändring. I inomfallsanalysen belyste vi denna dynamik genom att 
särskilja stegen; framväxten, underhållet och minskningen av 
handlingsutrymmet. Handlingsutrymmets interaktiva karaktär fram
hävdes. Holmberg1 har gjort följande reflektion kring begreppet i hennes 
studie av företagsledares mandat i samband med företagsledarskiften. 

"Exekutivens handlingsutrymme är varken entydigt stort eller litet. 
Handlingsutrymmet är med all sannolikhet inte heller beständigt över 
tiden. Vidare är gränserna för det exekutiva handlingsutrymmet i 
många avseenden oklara och diffusa, vilket lämnar utsikter för både 
tolkning och förhandling. Professionen företagsledande innefattar i 
sig goda möjligheter till variation och personlig utveckling, men 
positionen är behäftad med begränsningar i form av t ex förvänt
ningar som andra människor riktar mot den verkställande befatt
ningen. Graden av social interaktion bestämmer i vilken utsträckning 
andra personers förväntningar överensstämmer med företags
ledarens föreställningar om centrala uppgifter och funktioner. För 
att utveckla gemensamma föreställningar om handlingsmönster 
räcker det inte med kommunikation. Det krävs interaktion" (s 125).2 

Med stöd av ovanstående beskrivning och denna studies empiriska 
observationer kan vi sluta oss till att en ledares handlingsutrymme är 
interaktivt sammansatt. Det är beroende av aktörernas egna vägval i 
interaktion med omgivningen. Men handlingsutrymmet är också 
avhängigt yttre omvärldsförändringar, som den enskilde aktören 

1 Holmberg, I. (1986). Företagsledares mandat. Lund: Studentlitteratur. 
2 Ibid, s 125. 
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svårligen kan råda över och påverka. I näringslivet kan dessa omvärlds
förändringar t ex utlösas av dramatiska konjunkturförändringar och deras 
följdverkningar. Aktörerna både formar och formas av sin omgivning. I 
detta växelspel mellan aktörernas handlingar och omgivning utvecklas 
vanor. Vanor bildar i sin tur mönster och institutionaliseras.3 Aktörerna 
verkar m a o i sammanhang där vanor i mer eller mindre utsträckning 
institutionaliserats, samtidigt som de själva är med i underhållet 
respektive omformningen av befintliga vanor och institutioner. Denna 
process väljer jag att beskriva i legitimitetstermer. I teorigenomgången 
diskuterades detta begrepp som en länk mellan kulturella och politiska 
analyser av ledares aktiviteter och relationer. Habermas4 talar om 
legitimitet som en viss ordnings anspråk på att erkännas. Pettigrew5 

betonar den ständiga interaktionen och därmed också förändringsinslagen 
i legitimitetsträvandena - samexistensen mellan förändring och konti
nuitet hamnar i förgrunden. Karlsson6 betonar begränsningselementet i 
begreppets innebörd. "Legitimitetsberoendet representerar således en 
begränsning i de makthavandes handlingsutrymme; man kan inte företa 
sig vad som helst utan att riskera sin legitimitet. ...legitimiteten är en 
utpräglat dynamisk resurs. Den tillerkänns inte på basis av vem man är i 
en statisk bemärkelse utan utifrån vad man gör. (s 300-301).7 

I följande analys koncentreras genomgången till underhållet av aktörernas 
legitimitet. Legitimeringssträvandena kategoriseras dels i beskrivning av 
aktörernas uppgiftslegitimitet, dels i beskrivning av aktörernas ekono
miska legitimitet. Denna indelning utgår från grundläggande institu
tionella förutsättningar i näringslivsledares arbete. Uppgiften i 
förhållande till institutionsformen företag analyseras. Uppgiftslegi-
timiteten är förbunden med beskrivning av näringslivsledarnas aktiviteter 
och relationer i och för engagemangsbolagen. Den ekonomiska legiti
miteten är i sin tur förbunden med beskrivning av aktörernas aktiviteter 
och relationer visavi huvudmän och långivare. Näringslivsledarnas 
beroende av nyckelintressenter i ett näringslivssammanhang framhålls 
således. Civilrättsliga regler och företagens marknadsberoende utgör här 
viktiga inslag, som påverkar aktörernas frihetsgrader.8 

3 Se s 69 ff i Berger, P. L., & Luckman, T. (1979). Kunskapssociologi. Helsingborg: Alma 
(översättning av originalet The Social Construction of Reality från 1966). 
4 Jfr Habermas, J. (1984). Den rationella övertygelsen. En antologi om legitimitet, kris och politik. 
Stockholm: Akademilitteratur. 
^ Se s 44 i Pettigrew, A. (1985). The Awakening Giant - Continuity and Change in the Imperial 
Chemical Industries. Oxford: Basil Blackwell. 
6 Jfr Karlsson, A. (1991). Om strategi och legitimitet - en studie av legitimitetsproblematiken i 
förbindelse med strategisk förändring i organisationer. Lund: Lund University Press. 
7 Ibid, s 300-301. 
8 Jfr s 91 i Sjöstrand, S-E. (1987). Organisationsteori. Lund: Studentlitteratur. Jfr också s 268 i 
Abrahamsson, B. (1986). Varför finns organisationer? Stockholm: Norstedts. 
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UNDERHÅLL AV AKTÖRERNAS UPPGIFTSLEGITIMITET 

Nedan beskrivs mönster i näringslivsledarnas arbete i respektive nätverk. 
Intresset fokuseras till de aktiviteter som genomförs och de relationer 
som skapas i det som kan sägas utgöra ett led i att underhålla uppgifts-
legitimiteten i förhållande till engagemangsbolagen. Detta görs genom 
beskrivning och analys av aktiviteter och relationer i de skilda nätverken. 
Karaktäristiska drag i interaktionsmönstren urskiljs i respektive nätverk. 
Där olika roller kan tjäna som beskrivningshjälpmedel, specificeras 
dessa. Men det skall framhållas, att gränsen mellan en enskild aktörs roll 
och en mer sammansatt nätverksroll är svår att dra. Rollutövningens 
ömsesidiga beroende av ett nätverk framhålls således. Denna aspekt 
vidareutvecklas dessutom i nästa kapitel. Rollbenämningarna katego
riseras utifrån den övergripande indelning, som förmedlas i kapitel tre. 
En klassificering i relationsroller, informationsroller och beslutsroller 
görs.9 Analysen kopplad till denna rollklassificering ger vid handen, att 
kompletterande rollbenämningar behöver introduceras. Detta för att 
kunna spegla de situationsspecifika drag och därmed förknippade nyanser, 
som kommer till uttryck i studierna av respektive näringslivsledare. 

Analysen fokuseras således på underhållet av uppgiftslegitimiteten. De 
proaktiva aktiviteter aktörerna vidtar fokuseras. Med andra ord kan vi 
säga, att det handlar om de faktorer som skapar förutsättningar för och 
bygger upp en interaktivt sammansatt näringslivsledaridentitet. Därmed 
framhävs i denna studie att ledaridentiteten representerar något mera 
sammansatt än en enskild roll. Djupare behandling av ledaridentiteten och 
dess framväxt i ett vidare nätverk ses således som ett ytterligare 
analyssteg på väg mot en helhetssyn. Mot denna bakgrund inbegriper inte 
följande beskrivning specifik behandling av ledarrollen som en del av 
andra roller.10 

Näringslivsledare 1 i det nationella nätverket 

Relationsroller 

I Näringslivsledare l:s arbete i det nationella nätverket hamnar teknisk 
utveckling i fokus efter ett inledande saneringsarbete i berörda enga
gemangsbolag. Näringslivsledare 1 personifierar en teknisk länkroll. En 
tidsmässig omfördelning av resurser till förmån för de tekniska 
utvecklingsfrågorna görs. Näringslivsledare 1 menar att "det är viktigare 
att göra pengar än att räkna dem". En teknisk kärna skall vårdas och 
utvecklas i de enskilda bolagen, och till stöd för denna utvecklingsprocess 
finns också ett vetenskapligt råd inom Industriutveckling AB som 

9 Jfr kapitel tre, s 32 ff. 
Detta uttrycker ett kontrasterande betraktelsesätt jämfört med rolltaxonomin som presenteras i kapitel 

tre. 
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avbildar frontlinjerna inom engagemangsbolagens teknikområden. 
Näringslivsledare 1 ivrar för att tekniska frågor i högre grad skall upp på 
dagordningen i samband med styrelsemötena. Detta konkretiseras inte 
minst i den riktlinjesamling, som Näringslivsledare 1 tillsammans med 
ledningsgruppen i Industriutveckling AB arbetar fram. Likaså är en 
person i ledningsgruppen speciellt ansvarig för de tekniska frågorna. 

Ålders- och erfarenhetsspannet mellan Näringslivsledare 1 och de unga 
VD-arna i engagemangsbolagen bildar underlag för mentorskap. 
Näringslivsledare 1 blir en rådgivare som sträcker sig utöver formella 
möten i samband med styrelsesammanträdena. Tryggheten i rollen och 
därmed förknippad handlingsfrihet bildar grogrund för detta. 
Näringslivsledare 1 blir förbindelselänk mellan långvarig erfarenhet och 
ungdomlig entusiasm. En mentorroll tar form i interaktionen mellan 
Näringslivsledare 1 och de unga VD-arna. Ett uppbyggande generations-
övergripande meningsutbyte tar form. I detta inbegrips en idédebatt 
mellan Näringslivsledare l:s tekniska utvecklingsperspektiv och de yngre 
aktörernas marknadsutvecklingsperspektiv. 

Nära kopplat till mentorskapet är matchningsrollen mellan aktör och 
situation. Speciellt framträdande blir de kompletterande rollerna mellan 
Näringslivsledare 1 och Verkställande direktör 1 i arbetet med omstruk
tureringen i engagemangsbolagen i det nationella nätverket. Den 
verkställande direktören flyttas mellan omstruktureringsuppdrag i bolag, 
där Näringslivsledare 1 sitter ordförande. Den verkställande direktörens 
initiativkraft och djärvhet kombineras med Näringslivsledare l:s erfa
renhet och stabilitet. 

Den tekniska utvecklingsambitionen kombineras med en satsning på 
internationalisering i dotterbolagens utvecklingsprocesser. Denna ambi
tion understöds med rekrytering av unga ledarämnen med internationell 
marknadsföringserfarenhet till VD-posterna. Speciellt påtaglig blir ex
portorienteringen av Komponenter AB (från 13 % i utlandsfakturering 
1979 till 90 % 1989) och Plastprodukter AB (från 33 % 1979 till 90 % 
1989). Internationaliseringen handlar dels om att bearbeta nya 
marknader, men också om att placera produktionsenheter och dotterbolag 
på strategiska ställen. Näringslivsledare 1 fungerar i en internationell 
länkroll. 

Förbindelselänkrollerna ges således en sammanhangsbestämning genom 
betoning av teknikutveckling och internationalisering. Att underhålla en 
teknisk kärna är nödvändigt för att åstadkomma långsiktig 
industriutveckling. Denna kärna skall stödjas av tillräcklig volym i 
förhållande till marknaden. Hemmamarknaden räcker inte till därvidlag, 
och internationalisering av engagemangsbolagen erfordras. Mentor- och 
matchningsrollerna kan ses som funktioner, som backar upp dessa 
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strategiska strävanden. Med benämningarna vill jag emellertid också 
utrycka mer situationsspecifika aspekter, som relationsbygget visavi aktö
rerna i engagemangsbolagen uppvisar. 

Informationsroller 

De muntliga informationsvägarna understryks i informationsförmed
lingen. Det personliga nätverket blir en viktig informationskälla. I kapitel 
tre urskiljs en observatörsroll, som byggs upp via förbindelselänk- och 
ledarrollerna. Jag vill här nyansera bilden av en mer passiv observatör. I 
kontakterna med engagemangsbolagen betonar Näringslivsledare 1, att det 
är telefonsamtalen som tar tid om man är engagerad. Kommunikationens 
expressiva funktion betonas, där ledaren blir ett "känselspröt" i relationen 
mellan ordförande och VD. Ledaren får en form av kurativ uppgift, där 
öppenheten i kommunikationen får en avlastande funktion - en känsla av 
att VD inte är ensam med problemen förmedlas. En lyssnarroll blir 
framträdande. 

När Näringslivsledare 1 erhåller sina styrelseuppdrag förvånas han över, 
att så få enhetliga principer för arbetet existerar. Mot denna bakgrund 
arbetar han tillsammans med ledningsgruppen i övrigt fram en 
riktlinjesamling för styrelsearbete. Detta görs inför en träff med 
dotterbolagens VD-ar. Dokumentet vidareutvecklas efter hand av 
Näringslivsledare 1. Dokumentet och därmed förknippade idéer utgör i 
sin tur plattform för Näringslivsledare l:s medverkan på styrelsekurser i 
Civilekonomföreningens regi (till vilka Näringslivsledare 3 är initiativ
tagare). Näringslivsledare 1 artikulerar viktiga aspekter i styrelsearbetet 
och gestaltar en lärarroll såväl inom det nationella nätverket som externt. 

Informationsspridningen gestaltas således och förmedlas i mer bearbetad 
och erfarenhetsbaserad form. Till styrelsekurserna mobiliserar också 
Näringslivsledare 1 andra aktörer i sitt nätverk. Bl a anlitas den ansvarige 
för tekniska frågor i ledningsgruppen i Industriutveckling AB. Denna 
kursverksamhet antar i sin tur regionala former genom den regionala 
näringslivsorganisationen i Alfa läns initiativ (se kapitel sex). Mötena 
mellan aktörerna i detta sammanhang ger uppslag till nya idéer. Likaså 
stöts olika perspektiv mot varandra, inte minst genom att Närings
livsledare l:s erfarenheter inom en specifik ägargrupp kontrasteras mot 
Näringslivsledare 3 : s erfarenheter som oberoende professionell 
styrelseledamot. Mötena och interaktionen mellan aktörerna breddar 
dessutom aktörernas kontaktnät. 

Näringslivsledare 1 får en policyskapande roll. Gemensamma principer 
för styrelsearbetet utformas. Dessa sprids inte bara till engagemangsbolag 
inom det nationella nätverket utan även externt. De enhetliga principerna 
ses som väsentliga för att legitimera styrelseledamotsrollen och för att 



206 

tillskapa en gemensam bas för arbetet. Näringslivsledare 3, som tagit del 
av Näringslivsledare l:s principer menar, att dessa formar ett "skelett". 
"Du måste ha grunden. Den här instruktionen kan förmedlas på olika sätt, 
men du måste ha en bas för arbetet. Det här bråkar jag väldigt mycket 
om. Det måste vara klart för styrelseledamöterna om det är en diskussion 
eller ett beslutsärende. Det får bara inte bli en förväxling där", menar 
Näringslivsledare 3. 

Beslutsroller 

I Mintzbergs sammanställning över beslutsroller urskiljs rollerna som 
entreprenör, störningsbehandlare, resursfördelare och förhandlare.11 I 
min analys har jag inte låst mig vid dessa benämningar och huruvida 
dessa kan identifieras i berättelserna. Inslag av alla dessa roller kan sägas 
existera, inte minst när samarbetet med nätverket i övrigt inbegrips. 
Utifrån studiens perspektiv har jag emellertid inte funnit det meningsfullt 
att mäta förekomsten av respektive roll. I stället har jag funnit det 
fruktbart att spegla situationsspecifika nyanser som beskriver 
karaktäristiska drag i respektive näringslivsledares arbete. Nya 
rollbenämningar introduceras mot denna bakgrund som komplement där 
så bedöms nödvändigt. Detta för att senare kunna bygga upp en mer 
nyansrik sammanfattande bild av näringslivsledares arbete i kontrast till 
företagsledares arbete. 

I Näringslivsledare l:s aktiviteter i det nationella nätverket hamnar ett 
inledande saneringsarbete i berörda engagemangsbolag först i fokus. 
Näringslivsledare 1 fungerar i en renovatörsroll.12 Arbetet handlar till 
stor del om att hitta nya framkomstvägar för företag i kritiska lägen. 
Näringslivsledare 1 erhåller genom detta arbete referensföretag 
användbara i sin fortsatta erfarenhetsförmedling. Verksamheten i 
Plastprodukter AB koncentreras till det polymertekniska området och 
satsningar görs på produktutveckling. En produktionsrationalisering 
genomförs i Glas AB. I Fritidsprodukter AB satsar man på produktion i 
Sverige i högkvalitetssegmentet, medan produktionen av övrigt sortiment 
förläggs utomlands närmare huvudmarknaden. I Komponenter AB 
separeras tillverkande enheter med handels- och agenturverksamheten. 
Satsningar på större andel egentillverkning görs. Polymerteknik AB 
hamnar emellertid i problem. Nya marknadssatsningar når ej önskad 
effekt samtidigt som den nya ledningen brottas med organisationspro
blem som föranleder flera organisationsutredningar och chefsbyten. 

Referensperson l:s bortgång, följd av VD-skiftet i Industriutveckling AB, 
leder så småningom till att idé- och generationskampen blir påtagligare i 

11 Jfr kapitel tre, s 47 ff. 
12 Bjerke definierar begreppet som aktörer som förnyar ett företag som ligger illa till. Se s 532 i B jerke, 
B. (1989). Att skapa nya affärer. Lund: Studentlitteratur. 
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det nationella nätverket. Näringslivsledare 1 får t ex svårare att hävda 
produkt- och teknikutvecklingens betydelse. Den marknadsorienterade 
falangen växer sig starkare. I det nationella nätverket uppvisas emellertid 
en förmåga att inkapsla dessa spänningar inom nätverket till en 
konstruktiv debatt - en diskussion om framtida vägval. 

Därmed kan vi sägas komma in på Näringslivsledare l:s moderatorroll. 
Med benämningen vill jag peka på den ständiga debatten om framtida 
vägval som förekommer i engagemangsbolagen. I egenskap av 
ordförande får han balansera olika intressen mot varandra. Moderator
rollen kan sägas inbegripa samtidig behandling av en entreprenörs- och 
en resursfördelarroll. Jag har redan nämnt åsiktsskillnader och därmed 
förknippade idédebatter som kan uppkomma vad avser internationali
seringssträvandena. En annan vattendelare har med jakten på stordrifts
fördelar och till detta förbundna uppköp att göra. Skall fortsatt internt 
växande prioriteras, eller skall fusioner med storleksmässigt jämbördiga 
inhemska konkurrenter genomföras. Dessa spänningar utvecklas till en 
konstruktiv debatt inledningsvis under observationsperioden, mycket 
beroende på att det var mindre företagsköp som aktualiserades. I slutet av 
80-talet aktualiseras emellertid frågan om större fusioner. Polymerteknik 
AB får ett bud av en konkurrent och Glas AB planerar övertagande av en 
storleksmässigt jämbördig konkurrent. I dessa fall tar Näringslivsledare 1 
klart parti med utgångspunkt från åsikten, att den tekniska utvecklings
förmågan och personalens idérikedom icke gynnas av sådana sammanslag
ningar. Tilltron till den tekniska utvecklingsförmågan är således hög men 
kan sägas betraktas med misstänksamhet från motståndarlägret mot 
bakgrund av ekonomiska realiteter. 

Genom behandlingen av beslutsrollerna vill jag framhäva en mer process-
orienterad syn på rollutövandet. Även om inte Näringslivsledare 1 deltar 
i det löpande arbetet, så medverkar han i den löpande diskussionen om 
övergripande vägval som engagemangsbolagen står inför. Han intervene
rar när så påkallas. Speciellt framträdande blir det vid respektive upp
drags start. Efter initialfasen ser vi hur självförstärkande processer kom
mer i gång i engagemangsbolagen. Beslutsrollen handlar i detta läge mer 
om att ta ställning till initiativ, som kommer från aktörerna i engage
mangsbolagen. 

Näringslivsledare 1 i det regionala nätverket 

Relationsroller 

I Näringslivsledare l:s aktiviteter i det regionala nätverket införlivas 
erfarenheter gjorda i det nationella nätverket. Han blir en grindöppnare13 

13 Gate-keeper definieras enligt Alien som en person som har särskilt god tillgång till extern information 
och samtidigt väl utvecklade kontakter med personer inom den egna organisationen. Kan också översättas 
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genom sin förankring såväl i det nationella som i det regionala nätverket. 
Den regionala satsningen bygger bl a på att en konkurrenskraftig regional 
ägarstruktur skall tillskapas i syfte att kunna överta familjeföretag som 
står inför generationsskiften. 

I det regionala nätverket blir ägandet i högre grad en strategisk hand
lingsvariabel för aktörernas handlande. Näringslivsledare 1 blir en länk 
mellan de olika företagarfamiljerna och en symbol för satsningen. Han 
personifierar en roll som galjonsfigur för det regionala initiativet. I 
Näringslivsledare 1 : s arbete i det regionala nätverket sammankopplas 
åtminstone initiait ambitionen om långsiktig industriutveckling med 
regionala samverkanssträvanden. I praktisk handling visar sig emellertid 
det senare ta överhanden ju mer tiden lider. Initiait formuleras dock en 
strävan om att backa upp engagemangsbolagens utvecklingsprocesser med 
ett vetenskapligt råd såväl vad gäller tekniska frågor som marknads
frågor. Industriutveckling AB och dess verksamhet utgör här förebild. 
Någon formalisering av detta realiseras icke. Emellertid kan sägas att 
informella kontaktvägar tar form genom bl a det faktum att Prinova AB:s 
operativa kärna flyttar in i den regionala marknadsföringsorganisationens 
kontorsmiljö. Likaså finns naturligen upparbetade kontaktvägar till det 
industriella servicecentrat genom Näringslivsledare l:s ordförandeskap. 

Länkrollen mellan företagarfamiljerna i regionen, samt strävan efter att 
bevara det regionala inflytandet är emellertid det som efter en tid alltmer 
hamnar i fokus. Näringslivsledare 1 blir en regional näringslivslänk. I 
detta ligger också en ambition att exploatera det förhandlingsekonomin 
har att erbjuda. Prinova AB erhåller förmånliga lån ur regionalpolitiska 
medel med stöd av riksdagsbeslut våren 1982. 1984 övertar Prinova AB 
det offentligt ägda Statlnvest AB. En privatisering och regionalisering 
med ägandet som strategisk handlingsvariabel tar vid. Detta påspäds 
genom förvärv av ytterligare familjeföretag i regionen. Kapitalgenere-
ringsförmågan utvecklas dock inte i önskvärd riktning. Prinova AB 
svarar i detta läge med att utarbeta ett emissionsprospekt. Emissionen 
kommer dock i en olycklig tidpunkt när börsen befinner sig i en 
återgångsperiod. Tilltron till idéernas långsiktiga bärkraft börjar också 
ifrågasättas av aktiemarknaden. 

Dessutom tillkommer att spänningsfält mellan familjerna etableras, 
samtidigt som hot från omvärlden gör sig gällande. Ett nationellt nätverk 
med Sydkoncernen AB som verksamhetsbas gör sitt intåg på den 
regionala arenan genom övertagandet av Mineralkoncernen i Nord AB. I 
detta ägarskiftes spår etableras tillika ett konkurrerande bolag med 
likartad inriktning som Prinova AB - Alfalnvest AB. Alfalnvest AB:s 

med ordet grindvakt. Jag tycker dock benämningen grindöppnare avspeglar en mer offensiv roll som bättre 
överensstämmer i detta sammanhang. Jfr Allen, T. J. (1977). Managing the Flow of Technology. 
Boston: MIT Press. 
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styrelseordförande (benämnd Kritiker 1 i fallbeskrivningen) försöker 
komma över aktiemajoriteten i Prinova AB i en första omgång men 
misslyckas. Det av nyckelaktörerna upplevda hotet från omvärlden tilltar 
när en av ägarfamiljerna säljer en betydande aktiepost till en nationell 
aktör som alltmer uppmärksammats på finansmarknaden (benämnd 
Kritiker 3 i fallbeskrivningen14). 

Informationsroller 

Aldersspannet mellan ordförande och VD är inte lika stort i det regionala 
nätverket som i det nationella nätverket. Relationen ordförande - VD blir 
mer erfarenhetsmässigt jämbördig. Informationsspridningen dem emellan 
får mera samtalskaraktär. Näringslivsledare 1 kan sägas personifiera en 
samtalsroll. Informationen bearbetas i än mer informella former än vad 
som är brukligt i det nationella nätverket. Detta beror mycket på den 
långvariga erfarenheten aktörerna har av varandra. 

Styrelsearbetet i Prinova AB:s moder- och dotterbolag aktiveras, 
samtidigt som styrelsekurser genomförs i den regionala näringslivsorga
nisationens regi med Näringslivsledare 1 och Näringslivsledare 3 som 
huvudaktörer. I likhet med agerandet i det nationella nätverket så 
framträder således en lärarroll. 

I samband med ägarturbulensen i Prinova AB formar Näringslivsledare 1 
en opinionsbildande roll. Näringslivsledare 1 bjuder in VD:n i ett i ett av 
dotterbolagen inom Industriutveckling AB till Prinova AB:s bolags
stämma. Detta bolag har liknande verksamhet och omfattning som 
Prinova AB. Bolaget har ett rykte om sig att framgångsrikt ha satsat på 
långsiktig industriutveckling i en region i sydvästra Sverige. Till denna 
bolagsstämma väntas också Kritiker 3 infinna sig. Näringslivsledare 1 vill 
genom detta visa på en motbild till den utvecklingsmodell som Kritiker 3 
anses förespråka. Näringslivsledare 1 tar också kontakt med den 
ekonomi- och finansansvarige i Industriutveckling AB och bjuder upp 
honom till en genomgång av Prinova AB:s verksamhet. Ambitionen är att 
uppbåda ett eventuellt framtida ägarintresse hos Industriutveckling AB. 
Något konkret resultat av denna senare kontakt kan dock icke noteras. 
Däremot väljs VD:n i Miniutveckling AB (sedermera vice VD i 
Industriutveckling AB) in i Prinova AB:s styrelse. Näringslivsledare 1 
kan mot denna bakgrund sägas erhålla ett moraliskt och kompetensmässigt 
stöd från nyckelaktörerna i det nationella nätverket men icke ett 
affärsmässigt och därmed förknippat ägarmässigt stöd. Till denna 
diskussion skall föras att Näringslivsledare 1 är på väg att trappa ner sitt 
engagemang såväl i Industriutveckling AB som i Prinova AB. Likaså 

Se kapitel sex. 
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befinner sig Industriutveckling AB på väg in i en omstruktureringsfas 
som upptar nyckelaktörernas huvudsakliga uppmärksamhet. 

Beslutsroller 

Näringslivsledare 1 kan sägas få en katalysatorroll i det regionala 
nätverket. Han blir den som "förlöser" den regionala satsningen som 
vidtas - den person som symboliserar beslutet utåt. Ärendet är emellertid 
i hög grad ömsesidigt beroende av stöd från det vidare regionala 
nätverket. Näringslivsledare l:s bakgrund och funktion som galjonsfigur 
ger mobiliseringen stor massmedial uppmärksamhet. 

Näringslivsledare 1 får en förhandlarroll visavi företagarfamiljerna i 
regionen och visavi andra ägarintressenter. I detta ligger att exploatera 
det förhandlingsekonomin har att erbjuda på så sätt att både privat och 
offentligt kapital skall kunna samsas i en satsning på det regionala 
näringslivet. Nyckelaktörerna kan sägas ta på sig förhandlingsekonomiska 
roller 15 i en gränszon mellan privat och offentlig verksamhet. 

Denna förhandlingsekonomiska roll upptar efter en tid allt mer 
Näringslivsledare l:s aktiviteter i det regionala nätverket. Detta kan också 
sägas bli till förfång för det långsiktiga utvecklingsarbetet i 
engagemangsbolagen. Strävan efter att bevara det regionala inflytandet 
och förhandlingsspelet förknippat med detta hamnar i fokus. 
Näringslivsledare 1 strävar efter att åstadkomma en homogen stark 
ägarstruktur som i sin tur skall vara idémässigt förankrad i långsiktiga 
industriella strävanden. I detta arbete når han inte ända fram. Idémässiga 
spänningar och spänningar mellan generationer uppstår. Den regionala 
sammanhållningen tenderar att bli en för svag sammanhållande kraft och 
splittring mellan aktörerna blir dess följd. Regionala aktörer upparbetar 
lojaliteter till andra nationella nätverk (än de Näringslivsledare 1 försökt 
skapa opinion för) samtidigt som nya nätverk tillskapas. Det intermediära 
nätverket utgör ett exempel. 

Näringslivsledare 1 avgår som styrelseordförande i Prinova AB vid 
bolagsstämman 1989. Som tidigare redovisats fortsätter ägarturbulensen 
efter detta. Kritiker 3 säljer sin aktiepost till Investeringsbolaget AB med 
staten som huvudägare. Kombinerat med tidigare aktieinnehav erhållit 
efter försäljningen av Statlnvest AB blir därmed Investeringsbolaget AB 
största aktieägare i Prinova AB. Investeringsbolaget AB aviserar efter en 
tid vilja att sälja aktieposten. En kapitalstark regional aktör (Betalnvest 
AB) visar intresse för att överta hela bolaget och konkretiserar detta med 
ett anbud. Alfalnvest AB med Sydkoncernen AB som huvudägare lägger 
emellertid efter en tid ett konkurrerande högre bud som 

Hernes, G. ed. (1978). Forhandlings0konomi och blandningsadministrasjon. Oslo: Universitets-
f0rlaget. Se kommentar och definition i ka pitel två, s 27. 
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Investeringsbolaget AB accepterar. Alfalnvest AB med Kritiker 1 som 
styrelseordförande och Kritiker 2 som VD i erhåller därmed sin revansch 
1 sitt andra försök att överta aktiemajoriteten i Prinova AB. 

Näringslivsledare 2 i det intermediära nätverket 

Relationsroller 

Näringslivsledare 2 lämnar arbetet i det regionala nätverket ovan och 
säljer sitt familjeföretag. Han etablerar kontakter med ett nytt nätverk 
med annan verksamhetsinriktning. En nyckelroll i det intermediära 
nätverket utvecklas. I jämförelse med det regionala nätverket profileras 
verksamheten knuten till det intermediära nätverket annorlunda. Inga 
regionala gränser skall inskränka investeringspolitiken. Näringslivsledare 
2 gestaltar en mönsterbrytande roll i detta sammanhang. 

Investeringar i snabb takt följer. En verksamhetsgren med inriktning mot 
verkstadsindustri kombineras i ett nästa utvecklingssteg med uppbyggnad 
av en verksamhetsgren med inriktning mot trävaruindustri. Företags
gruppen AB i det intermediära nätverkets kärna integrerar horisontellt 
genom uppköp av flera sågverk och vertikalt genom uppköp av bl a 
vidareförädlande enheter i England. Till detta skall föras köpet av en 
massafabrik. I uppbyggnaden av trävarugrenen agerar Ägarintressent 
l16 i huvudrollen med stöd av framför allt Ägarintressent 3, som i sin tur 
samtidigt arbetar med det av honom ägda trävaruagenturbolaget. 
Näringslivsledare 2 säger däremot att han "aldrig riktigt kommit in i 
verksamheterna i trävarubranschen" trots medlemskap i flera styrelser. 
Företaget får något av karaktären "två företag i företaget" över sig 
präglat av nyckelaktörerna Ägarintressent l:s och Näringslivsledare 2:s 
intresseområden och skilda kontaktvägar. 

Benämningen det intermediära nätverket anknyter till att branschinter
mediära relationer blir framträdande i nätverket. Andersson m fl17 samt 
Lind & Rhenman18 talar om intermediära företag. Intermediära företag 
utgör mellanhänder mellan basteknologileverantörer och olika applika
tionsområden. Som exempel nämns varvsföretag, byggföretag och 
handelsföretag. De nätverksrelationer som urskiljs här är mer bransch-
övergripande. Nya och okonventionella kombinationer av verksamheter 
knyts samman. Vertikal och horisontell integration genomförs i olika 
näringar och kombineras i sin tur med omfattande fastighetsinvesteringar. 
Mellanhandsfunktionen framträder t ex i trävarunäringen, där det 

16 Ägarintressenterna i det intermediära nätverket ges kodbenämningen ÄG i fallbeskrivningen (se kapitel 
sju). 

Andersson, R.; Bergkvist, T.; Bruzelius, L. H.; Dahlman, C.; Lundahl, U., & Åkesson, G. (1982). 
Krävande företagsledning. Malmö: Liber. 

Lindh, J-I„ & Rhenman, E. (1989). The Siar School of Management. Scandinavian Journal of 
Management. Vol 5, No 3, 167 - 176. 
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intermediära nätverket blir länk mellan flera sågverk och avsättnings
marknader i England. Inom verkstadsindustrigrenen försöker aktörerna 
tillika att stärka upp engagemangsbolagens marknadsbearbetning genom 
dotterbolag utomlands. 

Aktörerna i det intermediära nätverket investerar i fastigheter. Ett 
fristående bolag för denna verksamhet bildas, dock med Företagsgruppen 
AB som delägare. En ägarkonstellation med intressenterna bakom 
Företagsgruppen AB och två ytterligare intressenter konstitueras. Ett 
större markområde med tillhörande byggnader övertas bl a med 
ambitionen att skapa en företagsby. En arena för lokal näringslivsut
veckling skapas, och deras strävanden konkretiseras med arrangemang av 
näringslivsdagar. Aktörerna blir lokala näringslivslänkar. Framför allt 
Näringslivsledare 2:s och Ägarintressent l:s kontaktnät mobiliseras för att 
stötta upp dessa arrangemang. Näringslivsledare 2 mobiliserar sina 
kontakter i det officiella nätverket (den regionala näringslivsorganisa
tionen, kommunen etc), och det informella nätverket (femgruppen). 
Ägarintressent 1 mobiliserar sina kontakter inom arkitekt-, bygg- och 
reklambranschen (Ägarintressent 1 är styrelseledamot i såväl en 
arkitektbyrå som i en reklambyrå). 

Informationsroller 

Vad gäller inhämtning av information så framhäver Näringslivsledare 2 
skillnaden mellan att vara styrelseledamot i små och stora företag. 
Engagemanget i små företag kräver större närhet och förståelse för den 
grundläggande verksamheten. Näringslivsledare 2 agerar i en process
deltagande roll Han följer engagemangsbolagen i deras arbete. Det kan t 
ex handla om att söka en ny kund eller en ny leverantör. Det gäller att få 
en känsla för hur diskussionerna löper på företagen, menar Närings
livsledare 2. Utöver de inbokade styrelsemötena så medverkar han således 
i det praktiska arbetet. 

Detta kombineras med aktivering av styrelsearbetet. Styrelserna 
bemannas, och rutiner för styrelsearbetet fastläggs. Efter en första fas 
med bemanning huvudsakligen från moderbolaget så övergår man till att 
stärka erfarenhetsförmedlingen mellan dotterbolagen. Verkställande 
direktörer med näraliggande verksamheter bemannar varandras styrelser 
ömsesidigt. Näringslivsledare 2 blir i detta sammanhang informations-
spridare i egenskap av styrelseordförande i dotterbolagen. Han blir för
bindelselänk i informationsgivningen mellan de olika engagemangen i det 
intermediära nätverket. Den tudelade inriktningen på företaget är emel
lertid svår att överbrygga informationsmässigt. Näringslivsledare 2 har 
svårt att gestalta en helhetssyn på verksamheterna i det intermediära 
nätverket bl a beroende på den snabba förändringstakten. Informations
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spridningen blir mera formell endast innehållande det allra nödvän
digaste. 

Investeringarna i verkstadsindustrin har nationell spridning, medan 
investeringarna i trävaruindustrin får en mer regional prägel. Fastig
hetsinvesteringarna får i sin tur en lokal inriktning och koncentreras till 
den ort som nyckelaktörerna har som verksamhetsbas. I arbetet med de 
lokala fastighetsutvecklingsprojekten engagerar sig också nyckelaktörerna 
näringspolitiskt. Lokala näringslivsdagar är ett uttryck för detta. 
Näringslivsledare 2 agerar i detta sammanhang i rollen som talesman 
genom sin förankring i det officiella nätverket, och Ägarintressent 1 
agerar i en branschöverskridande roll genom sin förankring i såväl 
traditionell industri såsom inom framför allt byggsektorn. Även här blir 
emellertid informationsspridningen mera ett försvar av varför besluten 
tagits istället för en offensiv presentation av visioner inför framtiden. 

Beslutsroller 

I Näringslivsledare 2:s aktiviteter i det intermediära nätverket hamnar 
inledningsvis resurskompletterande roller till engagemangsbolagen i 
gruppens verkstadsindustrigren i fokus. Styrelsearbetet aktiveras. 
Företagsgruppens finansiella resurser används i syfte att stärka engage
mangsbolagens förhandlingstyrka på olika marknader. Likaså anlitas 
konsulter i syfte att i ökad grad datorisera och automatisera engage
mangsbolagens produktions- och administrationsprocesser. Samordnings
fördelarna visar sig emellertid bli mindre än väntat, samtidigt som 
enskilda enheter brottas med utvecklingsproblem. Näringslivsledare 2 
menar "att du inte förrän ett till två år efter ett företagsköp vet ordentligt 
vad du har köpt". Resurser från utvecklingsstarkare enheter fördelas till 
utvecklingssvagare enheter med spänningar mellan enheterna som följd. 

Initiait är tanken att ge satsningen på den lokala företagsbyn en industriell 
profil. Utvecklingen går emellertid alltmer mot satsningar inom 
tjänstenäringarna, där nyckelaktörerna blir förmedlande länkar i den 
omdaningsprocess tjänstenäringen befinner sig i lokalt. Fastighetsinveste
ringarna påspäds i sin tur med investeringar i en centralt belägen 
kontorsfastighet som står i behov av renovering. Hyresgäster flyttas från 
kontorsfastigheten till företagsbyn och kontorsfastigheten renoveras och 
tillfogas butiksytor i bottenplanet. Kontorsytan exploateras mera 
ekonomiskt optimalt. Fasta värden av betydande omfattning byggs upp i 
det intermediära nätverket, men aktörerna brottas med driftsproblem i 
företaget, som utgör dess verksamhetsbas - Företagsgruppen AB. 
Vinstutvecklingen avtar och företaget får kapitalgenereringsproblem. 

Det rörelsedrivande företaget som utgör det intermediära nätverkets 
verksamhetsbas hamnar således i utvecklingsproblem och Näringslivs
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ledare 2 får axla rollen som störningsbehandlare. Begynnande lågkon
junktur späder på bekymren. En konsolideringsfas, som inbegriper avytt-
ringar och nedläggningar, blir nödvändig, samtidigt som bemanningen i 
den operativa kärnan förändras. I detta läge kommer myter i omlopp, där 
syndabockar utpekas. Denna process leder till att Näringslivsledare 2 
lämnar sin operativa post i Företagsgruppen AB. Han behåller emellertid 
sitt ägarengagemang och en styrelsepost i moderbolaget. 

Näringslivsledare 3 i det oberoende nätverket 

Relationsroller 

I Näringslivsledare 3:s aktiviteter i det oberoende nätverket hamnar 
marknadsföringsfrågor i fokus efter ett inledande arbete med besparings
program. Näringslivsledare 3 knyter Nätverkskontakt 5 till styrelsen. 
Näringslivsledare 3 känner Nätverkskontakt 5 från träffarna i System
klubben. Han betecknas som en idérik reklamman, och även i arbetet i 
Bryggeriföretaget AB gör han skäl för det epitetet. Aktörerna får en 
imageskapande roll. Licenser på utländska kvalitetsprodukter inför
skaffas samtidigt som egna produkter med kvalitetsimage arbetas fram. 
Denna satsning förstärks genom varumärkesprofilering och ytterligare 
kompletterande produkter i linje med detta. Distributionsmässigt satsas på 
ett franchisingkoncept med fristående distributörer. Likaså prioriteras 
exklusiva restauranger i nya produkters stegvisa lanseringsprocess. Detta 
för att underhålla kvalitetsprofilen och i syfte att skapa ett efterfrågetryck 
på andra marknader. Marknadsprofileringen förstärks genom OTC-
notering och namnbyte på företaget i enlighet med varumärkes
profileringen. Kampanjen syftar också till att positionera Bryggeri
företaget AB visavi den dominerande aktören i branschen. Bryggeriföre
taget AB blir känt under benämningen "det privata alternativet". 

I det oberoende nätverket noterar vi hur specialistkompetens mobiliseras 
till styrelsen i olika utvecklingsskeden. Näringslivsledare 3 arbetar 
parallellt med att bygga upp och underhålla ett kontaktnät av kompetenta 
styrelseledamöter. Ett viktigt kontaktforum i detta sammanhang är de 
styrelsekurser, som han initierar inom ramen för Civilekonom
föreningens verksamhet. Till detta skall föras den styrelseledamotsbank 
som uppbyggs genom Nätverkskontakt 6:s försorg. Näringslivsledare 3 
och hans nätverk bygger upp ett oberoende nätverk visavi olika 
ägargrupper. Han fungerar som förbindelselänk mellan kompetenser. Vi 
kan tala om upprätthållande av en oberoendeposition med stöd av 
marknaden. Nätverket blir ett kitt mellan ägare och exekutiv. I 
Näringslivsledare 3:s fall upprätthålls ett oberoendeförhållande till olika 
ägare, medan Näringslivsledare 1 framför allt i det nationella nätverket 
agerar inom en specifik ägargrupps ram. Detsamma kan sägas gälla 
Näringslivsledare 2 i det intermediära nätverket. 
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Informationsroller 

Även i detta fall ansluts till uppfattningen att informationsinhämtningen 
är mer processnära och deltagande än vad benämningen observatörsroll 
uttrycker. I Näringslivsledare 3:s fall gäller detta speciellt i början av 
uppdraget i engagemangsbolaget. Aktörerna är inte passiva åskådare och 
åhörare, utan de deltar i det praktiska arbetet. Näringslivsledare 3 
engagerar sig emellertid inte i detaljer i samma utsträckning som 
Näringslivsledare 2, och arbetet kan också sägas formaliseras i takt med 
företagets tillväxt. Företagets styrelse utökas med specialistkompetens, 
varvid beroendet av just Näringslivsledare 3 minskar trots innehavet av 
ordförandeposten. Mot denna bakgrund är benämningen observatörsroll 
mer lämplig i detta fall. Han medverkar emellertid i händelseförloppen i 
samband med större händelser och vägval. Medverkan i strategisemi
narier, resor, besök hos finansiärer och rådgivare liksom många infor
mella överläggningar är ett uttryck för detta. Inhämtningen av informa
tion får således i denna empiriska belysning en mer dialogformad och 
kunskapsutvecklande natur, än vad etiketten observatör omedelbart leder 
tanken till. 

Näringslivsledare 3 strävar efter att professionalisera en styrelseleda
motsroll. Engagemanget i Bryggeriföretaget AB blir ett viktigt 
referensföretag i dessa strävanden. På basis av referensramen, grundlagd 
i kontakterna med Referensperson 2, hos framför allt Näringslivsledare 3 
och Nätverkskontakt 5, försöker man undvika resurs- och kompetens
mässiga låsningar. Näringslivsledare 3 upprätthåller en skiljelinje mellan 
ägarrepresentanter och oberoende ledamöter i företagens styrelser. Han 
själv intar den senare positionen, och vi kan säga att en professiona-
lisering av styrelseledamotsrollen tar form. Näringslivsledare 3 fungerar 
som förbindelselänk mellan kompetenser, dels i så måtto att skilda 
specialistkompetenser mobiliseras till engagemangsbolagens utvecklings
processer, dels i så måtto att länken till det kunskapsmässiga arv som 
Referensperson 2 lämnar efter sig underhålls. Det senare manifesteras 
inte minst via de styrelsekurser som Näringslivsledare 3 initierar. I detta 
sammanhang kan Näringslivsledare 3 sägas inta en lärarroll. Detta i syfte 
att stärka kunskapsutvecklingen och statusen inom detta område och då 
framför allt i förhållande till de små och medelstora företagen. 

Detsamma gäller Näringslivsledare l:s medverkan i detta sammanhang. 
Aktörerna känner att de har något att dela med sig utav, samtidigt som 
deras agerande är ett led i strävanden att professionalisera ledandet på 
denna nivå. I kapitel tre talade vi om ledarens roll som informations-
spridare. Jag menar emellertid att betoning av lärarrollen i högre grad 
uttrycker gestaltade kunskaper och erfarenheter. Det är inte frågan om 
någon avkönad förmedling av information, utan snarare att aktörerna 
förmedlar "en del av sig själv". Inte minst engagemanget är viktigt i 
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kunskapsförmedlingen i syfte att få idéerna att slå rot i mottagarnas 
medvetande. 

Den imageskapande verksamheten gentemot marknaden understöds med 
lobbying visavi myndigheter, politiker och beslutsfattare. Nätverks
kontakt 6 anlitas som speciell samhällskontaktskonsult. Hon får i uppgift 
att följa den alkoholpolitiska debatten, liksom de utredningar som 
genomförs inom bryggerinäringen. Bl a ser man förstatligande som ett 
hot och att nya skatter skall drabba näringen. Aktörerna i det oberoende 
nätverket utvecklar lobbyroller. Legitimitet för en handlingslinje efter
strävas, och aktörerna kan sägas arbeta i gränslandet mellan ekonomi och 
politik. 

Beslutsroller 

När Näringslivsledare 3 tar på sig uppdraget i Bryggeriföretaget AB sätts 
omedelbart ett besparingsprojekt igång. Han hade erfarenheter från ett 
annat uppdragsföretag som kunde tillämpas. Tolv projektgrupper initieras 
i syfte att åstadkomma besparingar inom respektive områden. Närings
livsledare 3 får en resursbesparande roll. Denna satsning byggs på med 
en offensiv satsning på marknadsföring. Nätverkskontakt 5 knyts till 
styrelsen och ett flöde av nya idéer kommer i omlopp. 

Näringslivsledare 3 kompletterar emellertid denna idérikedom genom att 
bromsa när det befinner sig lämpligt, och likaså genom att vara 
pådrivande och plocka ut en idé när resurserna medger. Näringslivsledare 
3 personifierar en moderatorroll. Om Näringslivsledare 3:s aktiviteter i 
det oberoende nätverket inledningsvis inriktas mot ett marknadsmässigt 
underhåll av en kvalitetsnisch på marknaden, så kan nästa fas sägas 
inriktas mot jakten på stordriftsfördelar. Den stora utbyggnaden på 
Bryggeriföretaget AB:s huvudsakliga produktionsort är ett första steg i 
denna riktning. I samband med detta förstärks styrelsen med en 
byggspecialist på Näringslivsledare 3:s inrådan, detta i syfte att kunna 
bevaka det byggprojekt som skall genomföras. 

Det andra steget aktualiseras när det konkurrerande kooperativa företaget 
utbjuds till försäljning. Ett viktigt vägval i branschen står för dörren. 
Bryggeriföretaget AB hade hittills levt på sin marknadsmässiga 
innovativitet och flexibilitet. Frågetecken reses emellertid av aktörerna 
vad beträffar nischens långsiktiga bärkraft. Huvudkonkurrenten har fått 
ny ledning som tillika börjat agera mer professionellt i sin 
marknadsföring. Likaså har huvudkonkurrenten strategiskt belägen 
produktionskapacitet nära huvudmarknaden. 

Andra intressenter inom och utom landet visar i likhet med 
Bryggeriföretaget AB intresse för det kooperativa företaget. Detta ses 
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som ett hot ur Bryggeriföretaget AB:s synvinkel. Risken att hamna i en 
utvecklingsfälla utan produktionskapacitet nära huvudmarknaden bedöms 
som stor av nyckelaktörerna. Bryggeriföretaget AB skulle kunna pris
mässigt utkonkurreras. Näringslivsledare 3 och hans nätverk engagerar 
en finansieringsspecialist till styrelsen i syfte att utröna om ett förvärv av 
det kooperativa bryggeriet är möjligt att realisera. En finansierings
modell växer fram och Bryggeriföretaget AB förvärvar det kooperativa 
bryggeriet med en fördubblad omsättning som följd. Övertagandet sker 
emellertid inte utan problem. Bryggeriföretaget AB tappar fotfästet i de 
kooperativa distributionskanalerna. Lojaliteten upphör och konkurren
terna ser en möjlighet att kapa år sig marknadsandelar under det att 
Bryggeriföretaget AB är fullt sysselsatt med att fusionera de båda 
enheterna. Resultatet utvecklas ogynnsamt och handlingsutrymmet blir 
mer kringskuret. Besparingsprogram sätts åter igen in i syfte att komma 
till rätta med lönsamheten. Fusionen betraktas emellertid av aktörerna 
vara en utvecklingsväg som på lång sikt ökar konkurrenskraften, inte 
minst när den internationella konkurrensbilden inbegrips. 

Näringslivsledare 4 i det framväxande nätverket 

Relationsroller 

I Näringslivsledare 4:s nätverk utvecklas både ett beroendeförhållande 
mellan aktörerna och en förstärkning av självständighetssträvandena hos 
de enskilda aktörerna. Näringslivsledare 4 kan i detta sammanhang sägas 
personifiera rollen som spar ringpartner. Aktörerna i nätverket träffas 
och utbyter erfarenheter från de olika engagemangen, liksom att man 
hjälper varandra med att bygga upp självständiga verksamheter. 
Näringslivsledare 4 fungerar som samtalspartner åt Kontaktperson 1 i 
uppbyggnaden av hans egen verksamhet inom området ekonomisk 
konsultation. Detsamma kan sägas om relationen till Kontaktperson 2 och 
skapandet av hans egna företag Underhållssystem AB. Detta påspäds i sin 
tur med den successiva matchningen av Kontaktperson 3 in till en VD-
post i engagemangsbolaget Mobila Produkter AB. Tillsammans bildar 
dessa aktörer en kärna i nätverket kring Näringslivsledare 4. Detta 
konkretiseras bl a i samarbetet i Relation AB. 

Näringslivsledare 4 strävar, i likhet med Näringslivsledare 3, efter att 
upprätthålla en oberoendeposition gentemot olika ägare och gentemot 
olika uppdragsföretag. I satsningen på Mobila Produkter AB görs 
emellertid ett undantag. Näringslivsledare 4 går in som delägare 
tillsammans med andra aktörer i sitt nätverk. Mobila Produkter AB 
utvecklas till ett viktigt referensfall för Näringslivsledare 4, och ägandet 
blir ett medel med målet att kunna genomföra de förändringar som han 
anser erfordras. Efter en inledande sanering av företagets verksamhet 
finner han det nödvändigt att börja arbeta med relationerna i företaget. 
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Under den förra ledningen hade företagets ledningsgrupp utvecklats till 
en konflikthärd. Öppenheten i kommunikationen är starkt begränsad 
(figur 9:1). Umgänget i ledningsgruppen är formellt och inte något 
forum för problemlösning. Problem hänskjuts till nästkommande möte. 
Vid nästa möte upprepas fenomenet - problembehandlingen skjuts upp. 
Denna oförmåga att ta tag i kärnproblemet, enligt Näringslivsledare 4: s 
tolkning, fortgår under en längre tid. VD-n försöker tillfälligt lösa 
uppkomna svårigheter genom parvis kommunikation. VD-n har 
svårigheter att samla verksamheten till en fungerande helhet. I stället 
bildas isolerade öar av aktörer i företaget, som drar åt olika håll. 

Dessa spänningar i organisationen påspäds av intern konkurrens mellan 
befattningshavarna om möjligheten att så småningom efterträda VD:n. 
Denne hade uppnått en förhållandevis hög ålder. Till detta skall föras de 
spänningar som uppstår som följd av att VD, som ju dessutom är ägare, 
lotsar in sina barn i organisationen. Misstänksamheten mot de snabba 
karriärvägar som utmejslas för dessa aktörer blir stor. Karriärmönstren 
anses inte ske på basis av kompetensmässiga meriter utan snarare på basis 
av blodsbanden. Kommunikationsbarriärerna är således omfattande. Vi 
kan säga att kommunikationen hämmas i organisationen, samtidigt som 
resultatet närmar sig konkursnivå. 

Näringslivsledare 4 observerar dessa fenomen och söker efter 
framkomstvägar. En konfliktlösande roll kan sägas ta form. Han finner, 
att en lämplig och värdig reträttväg för den tidigare VD:n måste sökas. 
Ett företagsjubileum inplaneras, där VD:n och grundaren får ta emot 
omgivningens erkännande. Näringslivsledare 4 upparbetar också 
kontakter med en äldre man med gott rykte, som fungerar som 
professionell styrelseledamot på den regionala arenan. Denne man har 
också grundarens förtroende. Näringslivsledare 4 övertar med stöd av sitt 
omgivande nätverk så småningom ledningen av företaget. Den etablerade 
professionella styrelseledamoten rekryteras till styrelseordförandeposten 
och de nya ägarintressenterna Ägarintressent l19 och Ägarintressent 2 tar 
plats i företagets styrelse. 

Näringslivsledare 4 och hans nätverk satsar i detta skede på ledarskaps-
och personalutveckling. Inledningsvis strävar man efter att neutralisera 
konflikthärdarna i ledningsgruppen. Till detta arbete anlitas Kontakt
person 4 som konsult. Funktionssättet under den tidigare VD:n bearbetas, 
och vägar till att skapa ett öppnare kommunikationsklimat analyseras. 
Näringslivsledare 4 eftersträvar att få till stånd ett kommunikationsklimat 
som leder till att ledningsgruppen skall fungera som ett kommunicerande 
kärl för utvecklandet av en helhetssyn på företagets verksamhet. Detta 

19 Ägarintressenterna i det framväxande nätverket ges kodbenämningen ÄI i fallbeskrivningen (se kapitel 
nio). 
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innebär att vissa aktörer måste ge avkall på sin prestige till förmån för 
helheten. 

Detta arbetssätt visar sig svårt att anamma för framför allt de äldre 
aktörerna i ledningsgruppen. De känner sina positioner hotade och att 
uppnådda revir är på väg att rämna. Generationsmotsättningar 
frambringas i öppen dager. Tre aktörer i ledningsgruppen söker sig efter 
en tid nya utvecklingsvägar utanför företaget. Symptomatiskt är att det är 
de yngre aktörerna som blir kvar och som ser möjligheter med det nya 
arbetssättet. 

Dessa yngre aktörer motiverar Näringslivsledare 4 i sin tur med att delge 
dem information om arbetet i sitt nätverk i övrigt. Detta nätverk är av 
gränsöverskridande karaktär och inbegriper utvecklingsvägar som inte är 
begränsat till ett enskilt företag. De inbjuds medverka i de kurser, som 
det framväxande nätverket arrangerar i Relation AB:s regi varje år 
utomlands. Vid dessa arrangemang utgör ledarskaps- och personalut
veckling i detta skede ett högt prioriterat ämne. 

Näringslivsledare 4 inbegriper således på ett tydligt sätt nätverket i 
ledningen av engagemangsbolagen i det framväxande nätverket. Dels 
eftersträvas ett nätverksliknande arbetssätt inom Mobila Produkter AB 
genom att man fortplantar sättet att arbeta i ledningsgruppen nedåt i 
organisationen. Här anlitas såväl Kontaktperson 4 för de mer praktiska 
momenten i mindre grupper, liksom Kontaktperson 5 för de mer 
teoretiska momenten i storgrupp. Dels sammankopplas det interna arbetet 
med aktiviteter utåt i det gränsöverskridande nätverket. Aktiviteter som i 
sin tur understöds med uppbyggnad av en kompetens- och relationsbank 
med Relation AB som knutpunkt och träffarna i samarbete med kurserna 
i företagsutveckling som mötesplats för relationsbygge. Näringslivsledare 
4 fördelar roller och blir en förbindelselänk mellan kompetenser. 

Informationsroller 

Även i Näringslivsledare 4:s fall kan vi tala om en processdeltagande roll. 
Det är små engagemangsbolag det handlar om, och vikten av djupgående 
kunskap om basverksamheten kan inte nog understrykas i syfte att nå rätt 
anslag i erfarenhetsförmedlingen. Näringslivsledare 4 är öppen i sin 
kommunikation och ifrågasätter och provocerar. För såväl Kontaktperson 
1, 2, 3 och 4 har detta öppna ifrågasättande lett till fortsatt dialog om 
företagsutveckling dem emellan. Näringslivsledare 4 framhäver dialogens 
betydelse i informationshämtandet och han kan sägas gestalta en 
diskussionsroll i detta sammanhang. Diskussionerna mellan aktörerna 
blir en viktig informationskälla och en form av lägesrapportering. Flera 
fora används, men de årliga seminarierna i företagsutveckling har en 
central roll. 
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Karaktäristiska drag i informationsspridningen kan sägas framträda. 
Näringslivsledare 4 agerar på ett för honom naturligt sätt. Hans agerande 
vad avser informationsrollen kan beskrivas som utövande av en coachroll. 
Han tränar aktörer för nya uppgifter. En form av "hjälp till självhjälp" 
förmedlas, där inte minst vikten av att anpassa budskapet framhävs. 
Erfarenheter från många städningsuppdrag bildar underlag för detta. 
Näringslivsledare 4 menar, att det i detta sammanhang är fruktbart att ge 
avkall på sin egen prestige - "att erkänna sina egna misstag" - i syfte att 
nå öppenhet i kommunikationen. 

Utåt har Näringslivsledare 4 ord om sig som företagsstädare. Han kan 
sägas ha en "låg profil" massmedialt och i näringslivet i stort. Men han 
har upparbetat intensiva relationer med ett antal aktörer i framför allt 
små företag. Hans jargong kan också sägas präglas av detta. Närings
livsledare 4:s roll utåt är i mångt och mycket konsultrollens, även om 
engagemanget i Företagslnvest AB och Mobila Produkter AB något 
förändrar denna bild. 

Beslutsroller 

När Näringslivsledare 4 påbörjar uppdraget i Mobila Produkter AB, som 
då befinner sig i kris, går han först igenom företaget grundligt. 
Organisationen bantas något kombinerat med en omstrukturering. 
Tillverkningen koncentreras till två produktområden. Arbetsmetoder 
samt material- och produktionsflöden effektiviseras samt kostnader och 
kapitalbindning reduceras. Men samtidigt försöker man ingjuta 
framtidstro i företaget. Detta genom att genomföra personalträffar och 
börja bearbeta rådande konflikter i organisationen. Näringslivsledare 4 
personifierar en renovatörsroll i arbetet med detta engagemangsbolag, 
något som också utgör ett kännetecknande drag i hans engagemang i 
övrigt. 

Efter saneringsarbetet i Mobila Produkter AB hamnar arbete med visio
ner inför framtiden i fokus. Näringslivsledare 4 personifierar en 
optimistisk hållning om framtidsmöjligheterna. Seminarier arrangeras, 
där nya framkomstvägar behandlas. Näringslivsledare 4 kan sägas gestalta 
en promotorroll 20. Nyckelaktörerna i det framväxande nätverket satsar 
på ett öppnare ledarskap med tonvikt på delad information, nedtoning av 
det egna specialistkunnandet och satsning på team. Likaså handlar det om 
att öppet formulera visioner och värderingar. Dessa måste dock vara väl 
förankrade hos medarbetarna. De får inte bara vara en kuliss, som 

20 Se kapitel ett (A Perspective on Entrepreneurship) i Stevenson, H. H., Roberts, M J. & Grousbeck, 
H. I. (1985). New Business Ventures and the Entrepreneur. Homewood, Illinois: Irwin. Begreppet 
översätts till promotor och utreds närmare i Bjerke (1989), a a, s 508-512. Bilden av promotorn 
kontrasteras där mot förvaltaregenskapen; Promotorn är s nabb till att säga: "jag kan se till så att det 
händer". Medan förvaltaren uttrycker: "jag måste bevaka vad jag har", (s 508). 
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används utåt. Styrningen från organisatorisk och teknisk inramning 
minskar, där ledarskapet blir ett instrument för samordning och utveck
ling av verksamheten. Att inspirera, samverka och skapa gynnsamma 
betingelser för denna utveckling ses som den möjliga formen för ledning. 

Näringslivsledarnas uppgiftslegitimitet 

En bild över näringslivsledarnas arbete för att underhålla en uppgifts
legitimitet växer fram. Ett interaktionsmönster sammansatt av aktörernas 
skilda roller identifieras. Denna sammanfattning i roller utgör ett första 
led i genomlysningen av näringslivsledarnas arbete i nätverk utifrån fyra 
olika analysteman.21 Följande matris sammanfattar de rollbenämningar 
som presenteras. 

\ STUDERAT 
\NÄTVERK 

ROLLER \ 

NL1 I DET 
NATIONELLA 
NÄTVERKET 

NL1 I DET 
REGIONALA 
NÄTVERKET 

NL2 I DET 
INTER
MEDIÄRA 
NÄTVERKET 

NL3 I DET 
OBEROENDE 
NÄTVERKET 

NL4 I DET 
FRAMVÄXANDE 
NÄTVERKET 

RELATIONS
ROLLER 

Teknisk länkroll 

Mentorroll 

Matchningsroll 

Internationell 
länkroll 

Grindöppnare 

Galjonsfigur 

Regional 
näringslivslänk 

Mönsterbrytande 
roll 

Lokal närings
livslänk 

Imageskapande roll 

Förbindelselänk 
mellan 
kompetenser 

Sparringpartner 

Konfliktlösande 
roll 

Förbindelselänk 
mellan 
kompetenser 

INFORMA
TIONSROLLER 

Lyssnarroll 

Lärarroll 

Policyskapande roll 

Samtalsroll 

Lärarroll 

Opinionsbildande 
roll 

Processdeltagande 
roll 

Informations-
spridare 

Talesman 

Observatörsroll 

Lärarroll 

Lobbyroll 

Diskussionsroll 

Coachroll 

Konsultroll 

BESLUTS
ROLLER 

Renovator 

Moderator 

Katalysator 

Förhandlings
ekonomisk roll 

Resurskomplet-
terande roll 

Störningsbehand
lare 

Resursbespa-
ringsroll 

Moderator 

Renovator 

Promotor 

Tabell 10:1 Näringslivsledarnas roller i de studerade nätverken 

I ovanstående rollbeskrivning återkopplas till den indelning i relations-, 
informations- och beslutsroller, som lanserades i kapitel tre. I denna 
studie betonas emellertid rollgruppernas samtidiga framträdande och dess 
representation genom det sammanfattande begreppet uppgiftslegitimitet. 
Det finns också anledning att reflektera över skillnader, som fram
kommer i förhållande till det Mintzberg presenterar som en generell 
rolluppsättning avseende företagsledares arbete. För det första görs i 
denna studie en distinktion mellan näringslivsledare och företagsledare. 
En rollfördelning i näringslivet växer fram grundat i behovet av ledning 

21 Jfr figur 4:3, s 83 i k apitel fyra. 
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av flera företag parallellt på näringslivets mellannivå.22 Uppgifterna 
mellan näringslivets aktörer kan emellertid till stor del sägas överlappa 
varandra i sina praktiska uttrycksformer, inte minst när aktörernas 
nätverksinspirerade arbetssätt beaktas. Jag menar också, att en 
rolluppsättning av ovanstående beskaffenhet endast utgör en delförklaring 
till innehållet i näringslivsledares arbete. Vi behöver gå längre i vår 
analys för att öka vår förståelse om fenomenet. Det är i detta 
sammanhang de identitetsskapande processerna kommer in i bilden, 
processer som såväl kan förstärka ovanstående legitimitetssträvanden som 
upplösa dem. 

Innan vi går vidare i denna analys finns, emellertid anledning att föra en 
diskussion kring de skillnader, som kan konstateras så här långt. Två 
övergripande huvudförklaringar kan anföras. För det första kan en 
tidsberoende aspekt medföra nyansskillnader, för det andra kan 
näringslivsledares arbete sägas ha en mer övergripande karaktär jämfört 
med företagsledares arbete. Till detta skall i sin tur föras situations
beroende och personberoende skillnader. De senare skillnaderna och dess 
ursprung avser jag att närmare analysera i nästa kapitel. I detta avsnitt 
skall skillnader som har sin grund i arbetets mer övergripande innehåll 
liksom tidsberoendet diskuteras. 

Vad beträffar relationsrollerna vill jag framhäva de perspektivöppnande 
rollerna. De enskilda engagemangsbolagens verksamhet sätts genom rela
tionsbygget in i ett större sammanhang. Nya mönster stimuleras, och 
gränsöverskridande relationer underhålls. Detta kan sägas ligga i linje 
med diskussionen i kapitel tre om relationsroller i förnyad belysning. 
Aktörerna agerar i ett kulturellt sammanhang och i ovanstående beskriv
ning konkretiseras det i rollbenämningarna. De symboliska rollerna ges 
mot denna bakgrund en mer meningsfull inramning. Näringslivsledarnas 
mer övergripande roll, jämfört med företagsledarnas roll, kan sägas 
korrespondera med att inplacera engagemangsbolagen i en vidare 
kulturell kontext. Det kulturella filtret pekar emellertid även på en mer 
tidsberoende aspekt. Med det menar jag, att det mänskliga samspelet i 
organisationerna ägnas mer djupgående behandling i senare studier av 
ledares arbete. I ovanstående rolluppsättning kan roller som mentor, en 
konfliktlösande roll, sparringpartner och en matchningsroll sägas fästa 
blickpunkten på sådana aspekter. 

Relationsbygget antar således mer komplexa former. Aktörerna agerar i 
ett kulturellt sammanhang, som i sin tur konkretiseras i skilda relations
mönster. Aktörerna är ömsesidigt beroende av ett nätverk för att 
upprätthålla sin legitimitet. Vi skall närmare granska relationsbyggets 
mer komplexa uttrycksformer i nästa kapitel och då även närmare 

22 Jfr figur 1:2, s 5 i kapitel ett. 
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analysera bakgrunden till de skilda benämningarna, som delgetts 
respektive nätverk. 

Informationsrollerna ges i dessa aktörers sammanhang en mer levande 
inramning jämfört med Mintzbergs ursprungsbenämningar. Detta ligger 
också i linje med ovanstående inplacering i en vidare kulturell kontext. 
Känslomässiga yttringar observeras. Nyanser i sättet att bearbeta, 
omvandla och förmedla information framhävs: ledarnas pedagogiska 
roller ges uppmärksamhet. Verklighetsförankring och insikter om bas
verksamheterna i engagemangsbolagen understryks. Informationsflödet 
ges både ur kunskapssynpunkt och förmedlingssynpunkt en mer interaktiv 
prägel. Det pågår ständigt en diskussion om framtida vägval, dels internt 
inom de skilda nätverken, dels externt i ett vidare näringslivs
sammanhang. Näringslivsledarnas politiska roller betonas. 

Det politiska inslaget är också något som framträder i analysen av 
beslutsrollerna. En mer processorienterad och interaktiv bild av 
rollutövandet framträder. Vid kritiska händelser krävs interventioner på 
mer operativ nivå av näringslivsledarna, medan beslutsfattandet under 
mer normala omständigheter handlar om att balansera mellan förnyelse
initiativ och kontinuitet på ett mer övergripande plan. I detta inbegrips 
arbetet med att inplacera engagemangsbolagets verksamhet i ett omvärlds
sammanhang. Gränsöverskridande nätverk bidrar till näringslivsledarnas 
överblick i beslutssituationerna härvidlag. Förnyelse och kontinuitet lever 
således i samexistens i näringslivsledarnas arbete. Företagsledarna i 
mindre engagemangsbolag arbetar i högre grad med det ena eller det 
andra i olika perioder av sin karriär. Näringslivsledarna däremot arbetar 
i högre utsträckning med både och parallellt: att hantera samtidighet 
mellan förnyelse och kontinuitet. 

Till dessa mer generella kommentarer om näringslivsledares rollutövning 
för att underhålla sin uppgiftslegimitet skall föras situationsspecifika och 
personberoende skillnader. Dessa skillnader avser jag att närmare 
analysera i nästa kapitel. Framväxten av en ledaridentitet i ett vidare 
nätverk underställs analys. Innan vi går in på dessa aspekter finns 
emellertid anledning att reflektera ytterligare över legitimitets
förhållandena. Ovannämnda aktiviteter och därmed förknippad rollutöv
ning skall inplaceras i ett kommersiellt sammanhang. Vi studerar 
marknadsberoende organisationer, som ekonomiskt måste legitimera sin 
verksamhet gentemot omvärlden. I detta sammanhang blir inte minst 
relationerna till huvudmän och långivare väsentliga, något som också 
bekräftas i dialogen med studerade aktörer. Den empiriska genom
lysningen visar exempel på hur sådana relationer underhålls, men också 
på hur aktörerna arbetar med variationer i koalitionsbildningar härvidlag 
i syfte att utveckla det ekonomiska handlingsutrymmet. Låt oss närmare 
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studera underhållet av legitimiteten i detta hänseende och mer specifikt 
analysera aktörernas underhåll av den ekonomiska legitimiteten. 

UNDERHÅLL AV AKTÖRERNAS 
EKONOMISKA LEGITIMITET 

I det följande fokuseras de aktiviteter som företas och de kontakter som 
byggs upp visavi omvärlden och då framför allt till huvudmän och 
långivare. I detta sammanhang blir företagens förmåga att generera 
kapital väsentlig. Kapitalgenerering blir något av här skisserade 
processers blodomlopp. Den ekonomiska legitimiteten byggs upp och 
vidmakthålls via aktörernas arbete med engagemangsbolagens utveck
lingsprocesser i interaktion med omvärlden. Gynnsam kapitalutveckling 
påverkar aktörernas handlingsutrymme i utvidgande riktning, medan 
ogynnsam kapitalutveckling begränsar handlingsutrymmet. Vi kan tala 
om att aktörerna strävar efter att upparbeta ett förtroende för sina idéer 
och sitt handlingssätt visavi huvudmän och långivare. Vågor av entusiam 
förbyts i vågor av depression och spänningar mellan aktörer i tider då 
kapitalgenereringsförmågan är begränsad.23 Aktörerna nödgas vidta 
reaktiva åtgärder och agera störningsbehandlare. Ur detta hänseende är 
det svårare att finna olikheter mellan aktörernas aktiviteter i nätverken. 
De reaktiva interaktionsmönstren uppvisar snarare stora likheter i de 
studerade nätverken. Begränsad kapitalgenereringsförmåga tvingar 
aktörerna att ge avkall på idémässiga ambitioner till förmån för ekono
miska realiteter. 

Näringslivsledare 1 i det nationella nätverket 

Av tradition finns en långvarig fast förbindelse till en större affärsbank i 
det nationella nätverket. Referensperson 1, som sedermera efterträds av 
sin son, har sin arbetsplats och sitt kontor på affärsbankens huvudkontor. 
Med inlevelse berättar Näringslivsledare 1 om sina besök hos Referens
person 1. Att erhålla tid för besök hos Referensperson 1 tillhörde inte 
vanligheterna, enligt Näringslivsledare 1. När besöken dessutom drog ut 
på tiden, förstod omgivningen, att en relation utöver det vanliga var 
etablerad. I sitt inledande saneringsarbete i de fyra dotterbolagen till 
Industriutveckling AB upplever Näringslivsledare 1, att han har 
Referensperson l:s stöd. Detta stöd bereder Näringslivsledare 1 ett stort 
handlingsutrymme. Vi kan också notera, att alla Näringslivsledare l:s 
engagemangsbolag i det nationella nätverket har samma bankförbindelse. 
En trippelallians mellan bank, ägare och företag kan konstateras. 
Näringslivsledare 1 har således stöd från etablerade industri- och 

23 Jfr Jönsson, S., & Lundin, R. A. (1977). Myths and Wishful Thinking as Managerial Tools. In 
Nyström, P., & Starbuck, W. (eds.), Prescriptive Models of Organizations. Amsterdam: North-Holland, 
151-170. Jfr också Jönsson, S. (1973). Decentralisering och utveckling. En fältstudie av 
utvecklingsbolagens planeringsproblem. Göteborg: BAS. 
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finansmän. I de engagemang som utvecklas resultatmässigt väl används 
dessutom börsnotering som fortsatt utvecklingsväg. Det blir t ex fallet för 
Glas AB som börsnoteras 1984. Det kan också sägas ligga i linje med 
utvecklingsbolagets affärsidé. Efter en period i utvecklingsbolagets hägn 
skall satsat kapital kunna återbördas via spridning av ägandet. 

Resultatet i Näringslivsledare l:s nya engagemang utvecklas gynnsamt, 
medan problem börjar uppstå i familjeföretaget Polymerteknik AB efter 
VD-skiftet. Vi kan se, hur kapitalgenereringsförmågan både kan skapa ett 
handlingsutrymme och begränsa detsamma. I Polymerteknik AB nödgas 
aktörerna vidta reaktiva åtgärder i syfte att förbättra resultatutvecklingen. 
En organisationsförändring genomförs, och ett VD-skifte sker. Efter en 
inledande gynnsam utveckling i Fritidsprodukter AB försämras 
resultatutvecklingen efter 1985. Även om Näringslivsledare 1 lämnar 
ordförandeposten 1984 fungerar han som rådgivare efter detta. 
Diskussionen om Fritidsprodukter AB:s framtid ställs på sin spets 1988, 
då den nya VD:n i Industriutveckling AB vill avyttra Fritidsprodukter 
AB. Näringslivsledare 1 motsätter sig detta, men affären genomförs ändå 
med stöd av den avtagande resultatutvecklingen, som kunnat noteras. Till 
grund för beslutet skall också invägas det faktum, att den nya VD:n inlett 
en koncentration av Industriutveckling AB:s verksamhet till färre 
kärnområden. I detta arbete hamnar Fritidsprodukter AB på säljlistan. 
Näringslivsledare 1 argumenterar emellertid utifrån ett produkt- och 
teknikutvecklingsperspektiv och menar, att företaget uppnått en stark 
position, som kan ge långsiktig bärkraft. Näringslivsledare 1 har 
emellertid vid denna tidpunkt fått allt svårare att hävda produkt- och 
teknikutvecklingens betydelse. Hans lojalitetmönster bland aktörerna i 
Industriutveckling AB har också blivit otydligare. Referensperson l:s 
bortgång, som påspäds med VD-skiftet i Industriutveckling AB förstärker 
denna bild. 

I det börsnoterade Glas AB kan också noteras ett resultatfall efter 1988. 
Diskussion om fortsatta utvecklingsvägar i branschen uppstår. En fusion 
med den andra stora inhemska glastillverkaren förs på tal i syfte att stärka 
den internationella konkurrenskraften. Även här motsätter sig Närings
livsledare 1 dessa tankegångar. Här vinner också hans utvecklingslinje 
med fortsatt internt växande inledningsvis gehör. I detta fall har han 
också en styrkeposition i egenskap av styrelseordförande i bolaget. Under 
våren 1989 avgår emellertid Näringslivledare 1 som styrelseordförande i 
Glas AB, och vi kan notera att fusionen genomförs under 1990. Falangen 
som förespråkar fusion och därmed förknippade stordriftsfördelar vinner 
gehör. Den begynnande konjunkturavmattningen är också en viktig aspekt 
i detta fall, som påverkar aktörernas riskbenägenhet. 
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I Näringslivsledare l:s arbete i det nationella nätverket finns en fast 
långvarig förbindelse mellan bank, ägare och företag.24 Etablerade 
aktörer backar upp satsningarna, även om meningsskiljaktigheter så 
småningom gör sig gällande. Nätverket är emellertid stort till sitt omfång 
och det mesta av meningsmotsättningarna kan hanteras inom kretsen. 

Näringslivsledare 1 i det regionala nätverket 

I Näringslivsledare l:s aktiviteter i det regionala nätverket kan vi inte 
finna samma trippelallians mellan bank, ägare och företag som i det 
nationella nätverket. Även om Näringslivsledare 1 har en stark ställning i 
egenskap av ordförande i den lokala styrelsen i en affärsbank (samma 
bank som i det nationella nätverket) och Nätverkskontakt 2 sitter i en 
annan affärsbanks lokala styrelse, så bygger satsningen på att relationer 
byggs upp till alla regionalt verksamma banker. Likaså skall lojaliteter 
upparbetas till flera olika företagarfamiljer i regionen i syfte att formera 
ett ägande i den regionala sammanhållningens namn. Idéerna och aktö
rerna i nätverkets kärna skall driva utvecklingen framåt. Satsningen 
erhåller också ett massivt stöd inledningsvis från etablerade aktörer på 
den regionala arenan. Etablerade familjeföretagare, banker, näringslivs
organisationer och i viss mån staten (via ett förmånligt lån ur regional
politiska medel) stöder satsningen.25 Att hålla ihop styrkorna när 
kapitalgenereringsförmågan avtar visar sig emellertid bli allt svårare. 

Detta konkretiseras vid den nyemission som genomförs 1985. Prinova AB 
erhåller ett mindre kapitaltillskott än förväntat. Detta påspäds med 
försämrad resultatutveckling. Lojaliteten i utkanterna av nätverkets kärna 
avtar med splittring av nätverket som följd. Kritiken påspäds även av att 
nyckelaktörerna säljer ett handelsföretag i ett känsloladdat läge. 
Spänningarna tilltar och kan sägas nå sin kulmen, då en av de större 
aktieägarna avyttrar en större aktiepost till ett investmentbolag. Denna 
aktiepost vandrar så småningom vidare till det statligt ägda Investe
ringsbolaget AB, som därmed får en vågmästarroll. 

Näringslivsledare 1 försöker i sin tur upparbeta ett stöd för sina regionala 
ambitioner i det nationella nätverket. Till händelseförloppet skall också 
föras att ett annat nationellt nätverk med Sydkoncernen AB som 
verksamhetsbas gjort sitt intåg på den regionala arenan genom 
övertagandet av Mineralkoncernen AB i Nord AB. Aktörerna fångar upp 
en del aktörer som lämnar samarbetet kring Prinova AB och startar ett 
konkurrerande bolag benämnt Alfalnvest AB. Sydkoncernen AB visar 
intresse för att överta majoritetsägandet i såväl Prinova AB, som i det av 
Näringslivsledare l:s familj grundade Polymerteknik AB. Detta är något 
som Näringslivsledare 1 motsätter sig. Näringslivsledare 1 erhåller ett 

24 Se sammanställning i tabell 10:2, s 230. 
25 Se tabell 10:2. 
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moraliskt och erfarenhetsmässigt stöd från det nationella nätverket genom 
att VD:n i Miniutveckling AB träder in i styrelsen. Något ägandemässigt 
stöd blir det dock icke, mycket p g a den bekymmersamma resultat
utvecklingen i bolaget. I fallet Polymerteknik AB deklarerar dock 
Industriutveckling AB, att inga försäljningsplaner finns. 

Näringslivsledare 1 avgår som styrelseordförande i Prinova AB vid 
bolagsstämman 1989. Han har vid denna tidpunkt uppnått 70 års ålder. I 
samband med formulerandet av riktlinjer för val av styrelseledamöter har 
Näringslivsledare 1 förespråkat denna ålder som en form av övre gräns 
för aktivt styrelsearbete. Ägarturbulensen fortsätter efter detta. Kampen 
står mellan regionala intressenter och Sydkoncernen AB via det 
majoritetsägda Alfalnvest AB. Först lägger de regionala intressenterna 
via Betalnvest AB ett bud på Prinova AB. En affärsbanks roll som 
förbindelselänk för affärens tillblivelse skall inte underskattas. Något 
senare lägger emellertid Alfalnvest AB ett konkurrerande bud. 
Investeringsbolagets vågmästarroll blir utslagsgivande och utfaller till 
förmån för Alfalnvest AB. De regionalt verksamma familjeföretagarna 
förlorar inflytandet till Sydkoncernen AB, som i sin tur lierar sig med 
starka politiska aktörer. En av länets riksdagsmän och kommunalrådet på 
orten, där Alfalnvest AB har sitt säte erhåller ledamotspositioner i 
företagets styrelse. Vi kan sammanfatta händelseutvecklingen såsom att 
regional samverkan får ge vika för ett nationellt nätverk i allians med 
lokala politiska befattnings-havare. 

Näringslivsledare l:s arbete och därmed förknippade relationer i det 
regionala nätverket ger ett mer splittrat intryck. Lojalitetsmönstren blir 
otydligare efter hand. Inledningsvis erhålls dock ett massivt stöd hos 
etablerade regionala aktörer. Konventionella kontaktvägar hos etablerade 
affärsbanker utnyttjas, men kompletteras också med upparbetande av 
politisk legitimitet i den regionala sammanhållningens namn. Landshöv
dingens privata köp av en mindre aktiepost ger t ex ett visst symbolvärde. 

Näringslivsledare 2 i det intermediära nätverket 

Även i det intermediära nätverket upparbetas kontakter med flera banker. 
Sedermera upparbetas emellertid speciella relationer till en föreningsbank 
och en sparbank genom ledamotskap. Det intermediära nätverket erhåller 
också stöd i form av ägarkapital från kapitalstarka aktörer i närmiljön. 
Kapitalgenereringsförmågan blir dock begränsad, och den snabba 
expansionen framtvingar behov av ytterligare ägarkapital. Låne
möjligheterna hos bankerna är uttömda och aktörerna vänder sig till en 
av löntagarfonderna. I slutet av 1987 går fonden in med ca 20 Mkr i 
bolaget och aktörerna bereds en andhämtningspaus. Ställningen i det 
officiella näringslivsnätverket tummas emellertid i kanten efter denna 
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manöver. Näringslivsledare 2 lämnar ordförandeposten i den regionala 
näringslivsorganisationens kretsstyrelse. 

Kapitalgenereringsförmågan fortsätter att avta, och det intermediära 
nätverket tvingas till reaktiva åtgärder. Vidareförädlande enheter i 
England avyttras under 1988. Det av Näringslivsledare 2 grundade 
Materialhantering AB avyttras 1990. Till denna händelseutveckling skall 
också föras den konjunkturavmattning, som med allt större kraft gör sig 
påmind. De reaktiva åtgärderna kan sägas nå sin kulmen under 1991 då 
Företagsgruppen AB tvingas fatta ett nedläggningsbeslut vad avser 
TräMassa AB:s verksamhet - det företag som står för den största andelen 
av företagsgruppens omsättning (35 % - 89/90). 

Näringslivsledare 2 och de andra nyckelaktörerna i det intermediära 
nätverket tar själva initiativet till nya relationer, men kan också sägas bli 
tvingade pga det ekonomiska läget att söka alla möjliga framkomstvägar. 
Kontakter knyts med en av löntagarfonderna. Relationer byggs upp till 
andra banker än affärsbankerna, något som bl a konkretiseras genom 
nyckelaktörernas ledamotskap i en sparbank respektive en förenings
bank.26 

Näringslivsledare 3 i det oberoende nätverket 

Oberoendesträvanden visavi kapitalkällor och ägare utgör en ledstjärna 
för Näringslivsledare 3 i sina engagemang. Han anser det vara svårt i sin 
roll att hysa preferenser för någon speciell bank, utan i stället bygger han 
vidare på de bankförbindelser som finns etablerade i engagemangs
bolagen. I Näringslivsledare 3:s engagemang i Bryggeriföretaget AB kan 
vi notera ett sökande efter finansieringsvägar i syfte att stötta upp 
företagets expansion. Kontakten med en aktör på en fondkommisionärs-
firma banar väg för en OTC-introduktion våren 1983. Denna introduk
tion genomförs vid en gynnsam tidpunkt, då börsen befinner sig i en 
uppgångsfas. Styrelsen i Bryggeriföretaget AB stärker också upp sin 
finansiella kompetens under 1989. En finansman går in i styrelsen, och 
denne man får i uppdrag att hitta framkomliga vägar för förvärvet av det 
konkurrerande kooperativa företaget. 

En nyemission som ger 60 Mkr genomförs, och förvärvet av det 
kooperativa företaget realiseras stegvis med start 1989. Köpet blir 
emellertid en missräkning på kort sikt och aktörerna tvingas till reaktiva 
åtgärder. Köptroheten hos det kooperativa företagets kunder bryts. 
Konkurrenterna ser en chans att kapa åt sig marknadsandelar i en tid då 
Bryggeriföretaget AB och det kooperativa företaget brottas med 

26 Se tabell 10:2. 
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fusionsbekymmer. Så blir också fallet, och Bryggeriföretaget AB nödgas 
sätta igång med ett omfattande besparingsprogram. 

Näringslivsledare 4 i det framväxande nätverket 

Näringslivsledare 4 strävar, i likhet med Näringslivsledare 3, efter att 
upprätthålla ett oberoendeförhållande visavi finansiärer och ägare. 
Kontaktvägarna hålls öppna åt flera håll. Ställningen kan sägas vara 
förhållandevis stark genom goda städinsatser i företag och därmed 
förknippade räddning från förväntade kreditförluster hos bankerna. 

Vad gäller satsningen i Mobila Produkter AB erfordras tillskott av 
ägarkapital. I motsats till andra aktörer vänder han sig inte till 
kapitalstarka aktörer i närmiljön, utan upparbetar relationer till 
affärsvänner på distans. Splittringstendenserna i de regionala nätverken 
tas till intäkt för behovet av att söka nya kontaktvägar. Likaså förväntas 
dessa aktörer tillföra nya infallsvinklar genom deras oberoende visavi den 
regionala miljön. Aktörerna verkar inte heller arbeta med samma höga 
tillväxtambitioner som t ex det intermediära nätverket, utan försöker 
växa i takt med engagemangsbolagens utvecklingsförmåga. Den begyn
nande konjunkturavmattningen gör sig dock även i detta fall påmind, 
varvid framtiden är osäker och svårbedömd för berörda engagemangs
bolag. 

Näringslivsledarnas ekonomiska legitimitet 

Sammanfattningsvis tar sig interaktionsmönstren vad avser underhållet av 
näringslivsledarnas ekonomiska legitimitet följande uttryck. Sammanfatt
ningen representerar det andra analystemat i genomlysningen av närings
livsledarnas arbete i nätverk.27 I detta fall analyseras interaktionen med 
huvudmän och långivare (se tabell 10:2). 

27 Jfr figur 4:3, s 83 i k apitel fyra. 
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\ STUDERAT 
NÄTVERK NL 1 I DET NL 1 I DET NL 2 I DET NL 3 I DET NL 4 I DET \ NATIONELLA REGIONALA INTERME OBEROENDE FRAMVÄXANDE 

INTER- NÄTVERKET NÄTVERKET DIÄRA NÄT
VERKET 

NÄTVERKET NÄTVERKET 
AKTIONS- \ 

DIÄRA NÄT
VERKET 

MÖNSTER \ 

UNDER- Stöd från Stöd från Stöd från Introduktion på Stöd från affär s
HÅLLAV etablerade etablerade kapitalstarka OTC-marknaden vänner på 
EKONOMISK industri- och familjeföre aktörer i - nyemissioner distans 
LEGITIMITET finansmän tagare, banker, närmiljön o ch 

näringslivs en löntagarfond Introduktion på Förbindelser 
Introduktion på organisationer börsen med flera olika 
börsen och i viss mån Förbindelser banker -

staten - med flera olika Förbindelser upprätthåller ett 
Fast långvarig nyemissioner banker men med med flera olika oberoende -
förbindelse med speciella banker - förhållande 
främst en affärs Förbindelser relationer till en upprätthåller ett 
bank med flera olika föreningsbank oberoende

banker men med och en sparbank förhållande 
speciella genom leda-
relationer till motskap 
två affärsbanker 
genom leda-
motskap 

Tabell 10:2 Näringslivsledarnas underhåll av sin ekonomiska legitimitet 

Olika mönster växer fram i näringslivsledarnas interaktion med omgiv
ningen. Aktörerna verkar i ett ekonomiskt sammanhang och existens
berättigandet är avhängigt den värdering som näringslivet och det 
omgivande samhället gör. Bedömningar görs såväl internt som externt av 
resultat som kan förknippas med aktörerna. Även här är användandet av 
legitimitetsbegreppet ett uttryck för beskrivning av förloppens interaktiva 
karaktär. Den ekonomiska legitimiteten står under ständig förändring 
påverkad av såväl inre som yttre omständigheter. Aktörernas ekonomiska 
legitimitet är avhängig kapitalgenereringsförmågan i respektive 
engagemangsbolag, även om inte aktörerna råder över alla de omständig
heter som påverkar denna förmåga. Inte minst utomstående bedömare 
söker efter samtidigheter i företags utvecklingsprocesser. Bemanningen 
av ledningsfunktioner och ledarskiften analyseras. 

Sjöstrand28 talar om dualismen i företagsledandet i så måtto att både ett 
ekonomiskt kalkylerande tänkesätt som ett mer socialt och känslomässigt 
dito inbegrips. Det gäller att på något sätt hantera samexistensen och det 
ömsesidiga samspelet mellan dessa perspektiv. Omsatt till här använda 
begrepp så skall således en uppgiftslegitimitet samexistera med utveckling 
av en ekonomisk legitimitet. Åtgärder som vidtas måste legitimeras i flera 
sammanhang och näringslivsledarna får en speciell länkfunktion 
härvidlag. 

28 Se s 18 i Sjöstrand, S-E. (1992). Företagsledandets Janusansikte. I S jöstrand, S-E., & Holmberg, I. 
(red). Företagsledning bortom etablerad teori. Lund: Studentlitteratur. 
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Av ovanstående beskrivning framgår, att aktörerna bygger upp och 
underhåller relationer gentemot kapitalinstitutioner av såväl huvudmanna-
som lånekaraktär. Olika mönster i relationsbygget växer fram, som i sin 
tur kan sägas vara betingat av den konkurrens mellan nätverken, som 
existerar på marknaden. Vi ser att framför allt det nationella nätverket 
präglas av en stabil relation såväl gentemot ägare som finansinstitutioner. 
Hedlund m fl29 gör en distinktion mellan olika ägarkategoriers exit- och 
voicebenägenhet30 i sin studie av olika aktieägare. Gruppen investerare 
benämns som aktörer, som långsiktigt placerar kapital i bolaget och 
koncentrerar sitt innehav till företaget i fråga. De har låg exitbenägenhet 
och hög voicebenägenhet. De förvärvar med tiden god verksamhetsinsikt 
och blir aktivt delaktiga i företagets skötsel. Investerarna agerar 
kontinuerligt i styrelsen och genom direkta kontakter med ledningen.31 

Näringslivsledare 1 kan utifrån detta perspektiv sägas bli en förbindelse
länk mellan ägarna/investerarna och verksamheterna i de enskilda 
bolagen. I denna interaktion blir ekonomiska basdata om händelseutveck
lingen i de olika engagemangsbolagen central. Kapitalgenererings-
förmågan analyseras, och verksamheten skall ekonomiskt legitimeras. En 
kapitallogik skall leva i samexistens med en verksamhetslogik.32 

Det ekonomiska läget förändras över tiden. Det ter sig allt enklare att 
generera snabba pengar under 80-talets senare del. Alternativa investe
ringar till industri uppmärksammas. I detta läge är det naturligt att 
verksamheters ekonomiska legitimitet ställs under prövning. I Närings
livsledare l:s arbete i det regionala nätverket blir det påtagligt och ger 
upphov till scenförändringar. Nya aktörer träder till och nya nätverk 
utkristalliseras. Ökad avkastning eftersöks, och det intermediära nätverket 
grundas på en övertygelse om behov av omstrukturering. Dras paralleller 
till Hedlund m fl:s33 diskussion om ägarkategorier så kan benämningen 
omstrukturerare nämnas. Denna ägarkategori liknas vid oberäkneliga 
drakar - de har både en hög exitbenägenhet och en hög voicebenägenhet -
företagen blir handelsvaror. Näringslivsledare 1 positionerar sig 
gentemot denna typ av aktörer idémässigt. Han har svårt att förena ett 
långsiktigt utvecklingsansvar med en hög benägenhet till avyttring av 
engagemangsbolag. Att i praktiken leva upp till denna hållningslinje visar 
sig dock svårt. Ekonomiska realiteter påverkar uthålligheten och 
möjligheten till konsekvens i handlandet. Aktörers legitimitet utsätts för 
prövning och inkonsistensen mellan idéer och handling kan framstå som 
hyckleri.34 

29 Se s 50 ff i Hedlund, G.; Hägg, I.; Hörneli, E., & Rydén, B. (1985). Institutioner som aktieägare. 
Stockholm: SNS. 
30 Jfr Hirschman, A. O. (1970). Exit, voice and loyalty». Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 
31 Se s 73 i Hedlund m fl (1985) a a. 
32 Jfr Sjöstrand (1992), a a. 
33 Se s 71 i Hedlund m fl (1985) a a. 
34 Jfr Brunsson, N. (1989). The Organization of Hypocrisy. Talk, Decisions and Actions in 
Organizations. Chichester: Wiley & Sons. 
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Den ekonomiska legitimiteten står med andra ord under ständig prövning. 
Aktörerna söker stöd för sitt handlande. Relationer till kapitalmarknaden 
byggs upp och underhålls. Nya nätverk formas. I det regionala nätverket 
erhålls stöd utöver de mer traditionella vägarna - staten stöttar 
satsningen, liksom att flera banker samverkar regionalt. I det 
intermediära nätverket stöttar en löntagarfond satsningen. I det oberoende 
nätverket vänder sig aktörerna först till OTC-marknaden och sedermera 
till börsen. I det framväxande nätverket söks stöd från affärsvänner på 
distans. Nya scenuppsättningar, ger upphov till nya aktörskombinationer, 
som är beroende av konjunkturläge och näringspolitiska skiftningar. 

Näringslivsledare 1 och Näringslivsledare 2 blir i högre grad bundna till 
specifika ägare och vissa bankkontakter. Det senare förstärks via 
ledamotskap i bankstyrelser. Att upprätthålla ett oberoendeförhållande 
eftersträvas men blir praktiskt svårt att realisera. Detta skapar i såväl det 
regionala som i det intermediära nätverket svårigheter i kritiska lägen. 
Samma bindningar framträder inte lika tydligt hos Näringslivsledare 3 
och Näringslivsledare 4. I Näringslivsledare 4:s fall utgör emellertid 
ägarengagemanget i Företagslnvest AB ett beroendeförhållande, som kan 
bli svårt att hantera framledes. Aktörerna är således beroende av goda 
kontakter med huvudmän och finansiärer, samtidigt som beroende
förhållandet inte får gå för långt. Underhållet av den ekonomiska 
legitimiteten kan sägas bestå i att hantera gränsytan mellan beroende och 
oberoende visavi huvudmän och långivare. Integritet och förtroende är 
väsentliga komponenter i denna balansakt. 

AVSLUTNING 

I detta kapitel har näringslivsledarnas arbete analyserats ur två 
synvinklar. Näringslivsledares underhåll av en uppgiftslegitimitet och en 
ekonomisk legitimitet har analyserats. Underhållet av uppgifts-
legitimiteten tolkades i rollteoretiska termer. En jämförelse mellan 
näringslivsledares roller och företagsledares roller genomfördes. I denna 
analys genomfördes även jämförelser med den rolluppsättning som 
presenterades i kapitel tre. Nyanser vad avser näringslivsledarnas rela
tions-, informations- och beslutsroller presenterades. En övergripande 
tolkning av näringslivsledarnas arbete utmynnar i, att deras uppgift består 
i att hantera samexistensen mellan förnyelse och kontinuitet. 

Analysen av den ekonomiska legitimiteten kopplades än mer till 
näringslivsledarnas institutionella förankring. Aktörerna verkar i och för 
marknadsberoende organisationer som ekonomiskt måste legitimera sin 
verksamhet gentemot huvudmän och långivare. Olika interaktionsmönster 
vad avser aktörernas aktiviteter och kontakter växer fram. En över
gripande tolkning av näringslivsledarnas arbete i detta sammanhang 
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gjordes. Näringslivsledarna arbetar med att hantera samexistensen mellan 
oberoende- och beroendesträvanden visavi huvudmän och långivare. 

I inledningen av kapitlet betonades emellertid att en mer utförlig analys 
av själva ledarrollen utelämnas. Analysen i detta kapitel handlar om vad 
som skapar viktiga förutsättningar för en ledarroll. Ett begrepp som i 
högre grad fångar det interaktiva och sammansatta i näringslivsledares 
arbete i nätverk eftersöks. I nästa kapitel introduceras mot denna 
bakgrund identitetsbegreppet som teoretiskt hjälpmedel. Analys av 
ledaridentiteten och dess framväxt i ett vidare nätverk ses som ett 
ytterligare analyssteg. I nästa kapitel tar jag således detta faktum som 
utgångspunkt. Analysen förs vidare genom djupare och mer specifik 
analys av aktörernas ledaridentitet. Analysen i detta kapitel har framkallat 
behovet av nyanseringar i varje fallanalys, både inbördes mellan 
näringslivsledarna och i förhållande till den rolluppsättning, som 
presenterades i kapitel tre. Detta kan sägas ligga i linje med studiens 
förståelseambition. Dessa strävanden förstärks ytterligare, när vi närmare 
avser att granska ledaridentiteten. Vad och hur näringslivsledare gör i s itt 
arbete för att upprätthålla sin legitimitet kompletteras med frågor som: a) 
Varför arbetet ges detta innehåll? och b) med vem interagerar 
näringslivsledare i s itt arbete och hur återverkar detta på dem själva? Vi 
kommer i än högre grad in på aktörernas gränsöverskridande interaktion 
i nätverk och deras meningsskapande verksamhet i anslutning till detta. 
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11 
NÄRINGSLIVSLEDARE 

I NÄTVERK 

INTRODUKTION 

I föregående kapitel uttrycktes behov av ytterligare teoretiska hjälpmedel 
i syfte att utveckla vår kunskap om näringslivsledares aktiviteter och rela
tioner. Jag poängterade, att själva ledarrollen hittills blivit styvmoderligt 
behandlad i vår analys. Att behandla rollen som ledare som en roll bland 
alla andra bedömdes som otillräckligt, med hänsyn till studiens förståel
seambition. I detta kapitel införs mot denna bakgrund identitetsbegreppet 
som hjälpmedel för att kunna beskriva arbetets interaktiva och samman
satta karaktär. Identitetsbegreppet ses som det tredje analyssteget i 
begreppskedjan funktion - roll - identitet. Funktionen representeras av de 
institutionella grunderna i arbetet. Rollutövningen består i analys av hur 
aktören i själva verket genomför arbetet. Identiteten består slutligen i 
analys av vem aktören blir i interaktionen i sitt arbetsrelaterade nätverk. 

Kapitlet påbörjas med en komparativ analys av nyckelaktörernas 
utvecklingsprocesser. Detta utgör den empiriska grunden för analys av de 
identitetsskapande processerna.1 Övergången till inslag i en näringslivs-
ledaridentitet och hur den växer fram i aktörernas interaktion med sin 
omgivning beskrivs. Interaktionen sker i möten med andra aktörer, och 
möten kräver mötesplatser. Interaktionsprocesser och det erfarenhetsut
byte som i detta sammanhang tar form beskrivs. I respektive nätverks 
kultur utkristalliseras dominerande idéer. Dessa idéer och dess represen
tation i respektive nätverk utgör element i utvecklingen av näringslivs
ledarnas identitet. 

NYCKELAKTÖRERNAS UTVECKLINGSPROCESSER 

Aktörernas identitets skiften 

För att bättre kunna tolka orsakerna bakom de utvecklingssteg aktörerna 
tar används identitetsbegreppet. Närmare bestämt tas utgångspunkt i 

1 Jfr fallbeskrivningarna i kapitel fem t o m nio. 
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begreppet social identitet. Tajfel2 definierar begreppet som "the indivi
dual's knowledge that he belongs to certain social groups together with 
some emotional and value significance to him or the group membership" 
(s 31).3 Gruppen definieras i sin tur som "two or more individuals who 
share a common social identification of themselves to be members of the 
same social category" (s 15).4 Gouldner5 talar om "the process by which 
the individual is classified by others in his group, in terms of the 
culturally prescribed categories, can be called the assignment of a social 
identity" (s 283).6 

Gouldner tillägger ordet latent med koppling till identitetsbegreppet. En 
latent social identitet utgör en identitet som inte institutionaliserats i sitt 
sammanhang. Jag använder mig av denna definition som utgångspunkt för 
introduktion av begreppet näringslivsledaridentitet. Aktörerna i denna 
studie använder sig inte av själva ordet näringslivsledare, men de tillhör 
en grupp av aktörer som engagerar sig på ett övergripande plan i flera 
företags verksamhet parallellt. De tillträder styrelseledamotsposter, som 
kan sägas betecknas som deras institutionaliserade funktion. Individuella 
variationer tar form vad beträffar aktörernas genomförande av 
uppgifterna. Aktörernas roller och interaktionsmönster formas. Obser
verbara roller i kombination med varje individs unika interaktion med 
omgivningen formar deras sammansatta näringslivsledaridentitet. 

Definitionen av näringslivsledares identitet kan i sin tur uppdelas i två 
steg, dels i de förväntningar som riktas mot dessa personer, dels i 
huruvida dessa förväntningar realiseras i praktisk handling. Förvänt
ningarna avspeglar ett underliggande behov i näringslivet, som riktas mot 
aktörerna. Huruvida aktörernas agerande infriar dessa behov avtecknas i 
interaktionen i respektive sammanhang. Jag avser att återkomma till 
distinktionen mellan förväntad och realiserad identitet längre fram i detta 
kapitel. Först skall jag emellertid försöka identifiera identitetsskiften hos 
de studerade aktörerna. Stanworth & Curran7 har använt sig av 
begreppet latent social identitet vid studier av brittiska småföretagare/ 
företagsledare och funnit det meningsfullt. I denna studie skall 

2 Tajfel, H. (1972). La catégorisation sociale. I Moscovici, S. (ed.) Introduction à la psychologie sociale. 
Paris: Larousse. 
3 Ibid, s 31, engelsk översättning. 
4 Se s 15 i Turner, J. C. (1982). Towards a Cognitive Redefinition of the Social group. I Tajfel, H. 
(ed.), (1982). Social Identity and Intergroup Relations. Cambridge: Cambridge University Press. Se också 
Hogg, M. A. & Abrams, D. (1988). Social Identifications - A Social Psychology of Intergroup Relations 
and Group Processes. London: Routledge och Ashfort, B. A. & Mael, F. (1989). Social Identity Theory 
and the Organization. Academy of Management Review. Vol. 14, No 1, 20-39. 
5 Gouldner, A. W. (1957/8). Cosmopolitans and Locals: An Analysis of Latent Social Roles. 
Administrative Science Quarterly. Vol 2, No 3, December 1957 pp 282-292, and Vol 2, No 4, March 
1958, pp 444-480. 
6 Ibid, s 283. 
7 Jfr Stanworth, M. J. K., & Curran, J. (1973). Management Motivation in the Smaller Business. 
Epping, Essex: Gower Press och Stanworth, M. J. K ., & Curran, J. (1976). Growth and the Small Firm 
- An Alternative View. Journal of Management Studies. XIII, 95-110. 
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användningen och definitionen av detta begrepp vidareutvecklas i 
samband med diskussion om skiften i aktörernas identitet. Identitets
begreppet har erhållit förnyad uppmärksamhet, och ytterligare studier 
efterfrågas i takt med att samhället omvandlas.8 

"Indeed, it might be argued that an analysis of identity outside the 
sphere of psychology, where it is usually reduced to a set of 
quantifiable variables that have little bearing on the individual's 
actual experiences, is one of the most neglected topics whitin social 
science" (s 217).9 

Med ordet latent orienterar vi oss bortom de formella positionerna som 
aktörerna innehar. En latent social identitet växer gradvis fram och 
realiseras i aktörernas interaktion med omgivningen - begreppet 
uttrycker omvärldsinteraktionens sammansatta karaktär. Begreppet 
identitet förankras djupare hos enskilda individer än rollbegreppet. 
Rollbegreppet kan leda associationerna till skådespel och mångsyssleri, 
medan identitetsbegreppet pekar på att individen inte hur som helst är 
utbytbar. Denna infallsvinkel syftar till att såväl studera ledares 
personliga föreställningar och drivkrafter som deras legitimitet ur ett 
vidare samhällsperspektiv. Vi studerar en identitet som formas i en 
näringslivskultur. Stanworth & Curran väver i sin användning av 
begreppet samman psykologiska och sociologiska aspekter på individens 
livs- och arbetssituation ur ett utvecklingsperspektiv. 

"A latent social identity is made up of a cluster of beliefs, values and 
goals which are derived from sources outside the role. The content 
of this cluster may change over time and produce significant role 
performance. In our society an important source of latent social 
identity characteristics for the small businessman is the business 
culture - the body of values and beliefs about economic activities and 
about the way they are organized" (s 97).10 

Stanworth & Curran skisserar en utvecklingslinje från en identitet som 
hantverkare/ konstnär med markerade oberoendeideal, via en affärsorien-
terad entreprenörsidentitet, där vinsten sätts i högsätet till en mana
geridentitet11 där omgivningens erkännande av den egna personen och det 
egna företagets verksamhet blir central.12 Till dessa identiteter skall nu 
föras en diskussion om en övergripande näringslivsledaridentitet. 

8 Knights, D., & Morgan, G. (1993). Organization Theory and Consumption in a Post-Moderna Era. 
Organization Studies, 14(2), 211-234. 
9 Ibid, s 217. 
10 Stanworth & Curran (1973), a a, s 97. 
11 Översätts fortsättningsvis med benämningen företagsledaridentitet. Denna benämning är m er bruklig i 
Sverige när det gäller toppledning av ett enskilt företag. 
12 Jfr också diskussionen om entreprenöriella typologier, s 139 ff i Davidsson, P. (1989). Continued 
Entrepreneurship and Small Firm Growth. Stockholm: EFI. 
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Företagsledaridentiteten förknippas mer med operativ ledning av ett 
specifikt företag. Näringslivsledaridentiteten däremot sammanbinds med 
övergripande ledning av flera företag samtidigt. Aktörerna blir ledare 
för en del av näringslivet. Låt oss med denna indelning i åtanke betrakta 
nyckelaktörerna och deras vägar fram till det som jag tolkar som inslag i 
en näringslivsledaridentitet. 

Näringslivsledare 1 tillhör andra generationen företagare i sin familj. 
Fadern grundade företaget, och han kan närmast liknas vid en 
hantverkare i ovannämnd terminologi. Många idéer flödar men den 
ekonomiska ställningen var i vissa skeden mycket kritisk. Näringslivs
ledare 1 tar så småningom över ansvaret och tar samtidigt lärdom av de 
problem fadern haft. För att stärka den ekonomiska ställningen är det 
viktigt att koncentrera insatserna på några idéer och driva dessa med full 
kraft, menar Näringslivsledare 1. Vi kan säga att entreprenörsidentiteten 
dominerar i detta skede. Företaget expanderar och Näringslivsledare 1 
får mer och mer växa in i en företagsledaridentitet. Så småningom säljs 
företaget till Industriutveckling AB och Näringslivsledare 1 erhåller flera 
styrelseuppdrag inom gruppen. Han träder mer in i gränsöverskridande 
roller och utvecklar inslag i en näringslivsledaridentitet. När han lämnar 
VD-posten finns alternativet nedtrappning med i Näringslivsledare l:s 
tankevärld. Ekonomiskt var han också oberoende i detta läge. Omgiv
ningens uppskattning kombinerat med egen upplevelse av att ha en hel del 
erfarenheter att dela med sig av leder emellertid till ett nytt 
utvecklingssteg. Lojalitet som utvecklats till vänskap mellan nyckelaktörer 
kombinerat med ansvarskänsla är också viktiga aspekter. 

Detta utvecklingssteg betyder mycket för Näringslivsledare 1. Talet om 
den ensamme VD:n har en djup bakomliggande verklighet och 
Näringslivsledare 1 upplever den sista tiden som VD som påfrestande. 
Växlingen från VD-posten till uppdragen inom Industriutveckling AB 
öppnar emellertid en ny värld. Näringslivsledare 1 vidgar sitt kontaktnät 
och får möjlighet att utbyta tankar och idéer med andra som har 
förståelse för övergripande strategiska näringslivsproblem. Denna sociala 
utvecklingsprocess med positiva grundtoner leder i sin tur till att 
Näringslivsledare 1 inte är främmande för att ta på sig uppgiften att starta 
upp ett regionalt utvecklingsbolag på hemorten. Här finns också tanken på 
att göra något ytterligare för hemtrakten och födelseorten med i 
beräkningen. Näringslivsledare 1 kombinerar kosmopolitiska roller med 
lokala roller.13 

Näringslivsledare 2 växlar miljöer i snabbare takt. Tidigt kan också 
upptäckas agerande i gränsroller. Efter ingenjörsutbildning börjar han 

13 Jfr denna klassiska distinktion i artikeln "Patterns of Influence, Local and Cosmopolitan Influentials" 
som finns i Merton, R. M. (1968). Social Theory and Social Structure. Utvidgad version ursprungligen 
publicerad 1949. New York: Free Press. 441-474. 
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som konsult och flyttar mellan olika orter och uppdrag. Genom ett större 
uppdrag utvecklas en kundrelation, som i sin tur bildar basen för egen 
konsultverksamhet och att bopålarna samtidigt slås ner. Upptäckter av 
behov av produktidéer i konsultverksamheten leder till start av egen 
tillverkning. Näringslivsledare 2 kontrasterar den av Stanworth & Curran 
skisserade utvecklingslinjen. Här har vi ett exempel på en konsult (i 
fortsättningen används benämningen fackmässig identitet) som växlar till 
entreprenörsidentitet för att sedan alltmer bli företagsledare. Näringslivs
ledare 2:s företag expanderar och Näringslivsledare 2 blir mer synlig på 
den regionala arenan. Omgivningens erkännande kommer honom till del 
genom att han erhåller erbjudanden om olika styrelseuppdrag. Om 
Näringslivsledare 1 mer eller mindre tvingas sälja sitt och familjens 
företag pga kapitalskatter och beaktande av syskonens önskemål, så vill 
Näringslivsledare 2 sälja sitt företag. Näringslivsledare 2 vill byta 
arbetssituation och söker sig till mer gränsöverskridande roller. Icke 
heller ekonomiska motiv till försäljningen skall negligeras. 
Näringslivsledare 2 söker sig således mera medvetet in i nya positioner 
jämfört med vad som kan konstateras i Näringslivsledare l:s fall. 

Utveckling av den fackmässiga identiteten anknyter till resonemanget om 
professionalisering. I Sveiby & Risling14 beskrivs vad man benämner 
den professionella livscykeln i ett kunskapsföretag utgående från en 
startpunkt som junior, vidare till senior, fortsättning som självständigt 
professionell och avslutning som kvalificerad rådgivare. Förändrings
takten är hög. Näringslivsledare 2 anträder denna bana och övergår 
sedermera till att bli sin egen. Den självständiga konsultverksamheten 
övergår emellertid mer och mer till utveckling av egen tillverkande 
verksamhet. Näringslivsledare 2 växlar utvecklingsmönster, och 
sedermera kan en utvecklingslinje från en företagsledarroll till mer 
gränsöverskridande roller avläsas. 

Näringslivsledare 3 utvecklar en tydligare yrkesmässig identitet inom 
större företag. Han utbildar sig på akademisk nivå till civilekonom. En 
kortare tid arbetar han som amanuens vid en handelshögskola för att 
sedan starta en bana som marknadsförare i konsumentvarubranschen. 
Under en tioårsperiod avancerar han till allt högre nivåer inom olika 
marknadsföringsfunktioner för att sedan tillträda en VD-post. Externa 
förfrågningar om styrelseuppdrag kommer till, och Näringslivsledare 3 
övergår sedermera helt och hållet till att agera som professionell 
styrelseledamot där egen konsultverksamhet och arbete som "företags
ledare att hyra" kan sägas utgöra bisyssla innan funktionen som 
professionell styrelseledamot blir mer permanent. Med Scheins15 termi
nologi roterar han horisontellt inom en funktion för att alltmer utvecklas 

14 Sveiby, K-E., & Risling, A. (1985). Kunskapsföretaget. Malmö: Liber. Se även Risling, A. (1988). 
Konsultationens teori. Stockholm: Akademitryck, Stockholms universitet. 
15 Schein, E. H. (1988). Organizational Psychology. Englewood Cliffs, N J: Prentice-Hall. 
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till chef, för att sedan klättra vertikalt genom hierarkiska gränser inom 
samma funktion och så småningom nå VD-posten. I Näringslivsledare 3:s 
fall sker emellertid inte det inom ett och samma företag. Att byta 
arbetsplats och bostadsort var således inget främmande för 
Näringslivsledare 3, när han träder in i de gränsöverskridande rollerna. 
Efter det att han börjar agera som professionell styrelseledamot slår han 
emellertid ned bopålarna på en och samma ort. Styrelseuppdragen är 
dock spridda över hela landet. 

Såväl Näringslivsledare 3:s arbete som marknadsförare och VD kopplat 
till utvecklingen av kontaktnätet i övrigt ger Näringslivsledare 3 
möjligheter att synas. Thompson16 menar att arbetsuppgifternas 
kontaktnät avgränsar och formar individens möjligheter att lära sig 
innehållet eller kravet i andra arbeten och dessutom hans/hennes möjlig
heter att uppmärksammas såsom mer än kompetent för sitt nuvarande 
arbete. Vissa karriärvägar bereder således individerna större handlings
frihet än andra. Näringslivsledare 3 bygger upp ett handlingsutrymme 
som grundar sig på kompetens och erfarenheter samt inte minst med 
nätverket som bas. Detta kombineras med en vilja att ta på sig nya roller. 
Näringslivsledare 3 söker sig till en boendemiljö där flera betydelsefulla 
kontaktpersoner har sitt säte och som också är strategiskt ur 
kommunikationssynpunkt. Han vill uppnå en ny position och utöva 
handlingsfrihet i dessa positioner.17 

Näringslivsledare 4 växlar också mellan traditionella karriärvägar. Han 
påbörjar utvecklingen av en yrkesmässig identitet inom produktionen 
varvad med utbildning. Hans handlingsfrihet blir emellertid kringskuren 
inom den stora organisationens ram, varvid han söker sig till 
konsultnäringen och påbörjar utvecklingen av en professionell identitet. 
Han utvecklas till en mer självständigt professionell aktör vilket 
sedermera leder till uppstart av ett eget konsultföretag. Kontaktnätet 
utvecklas samtidigt som han erhåller fler och fler uppdrag på strategisk 
nivå. Styrelseuppdrag strömmar till. Näringslivsledare 4 upplever dock 
avsaknaden av egen företagsledarerfarenhet som en lucka i 
utvecklingsprocessen. Detta kanske inte så mycket ur kunskapssynpunkt 
som ur trovärdighetssynpunkt. Han upplever, att företagsledare lyssnar 
mer till personer med egen företagsledarerfarenhet. När Näringslivs
ledare 4 bereds tillfälle att överta ledningen och ägandet i ett av 
uppdragsföretagen, så konsulterar han sitt personliga nätverk och 
realiserar övertagandet. Genom detta bibringas Näringslivsledare 4 ett 
referensfall och en referensposition användbar i övriga uppdrag. 
Näringslivsledare 4 kombinerar således fortsatt utveckling av en 
professionell identitet med temporärt agerande som företagsledare, för att 
i sin tur utveckla inslag i en näringslivsledaridentitet. 

16 Thompson, J. D. (1967). Organizations in Action. New York: McGraw-Hill. 
17 Jfr McClelland, D. (1961). The Achieving Society. Princeton, N J: Van-Nostrand. 
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Ovanstående genomgång ger vid handen att såväl individuella 
utvecklingsprocesser som utvecklingsprocesser i handlingsmiljön skall 
beaktas när framväxten av en näringslivsledaridentitet skall analyseras. 
Vävs dessa processer samman kan vi notera en strävan efter legitimitet 
hos aktörerna, som i sin tur svarar mot olika drivkrafter och motiv. 
Legitimiteten upprätthålls genom interaktionsprocesser mellan aktörerna 
och visavi den situation aktörerna verkar - interaktionsprocesser som i 
sin tur formas och utvecklas i näringslivsledarnas nätverk. 

Näringslivsledare l:s utvecklingsväg kan närmast karaktäriseras som en 
tämligen "klassisk familj ef öretag arväg" fram till uppköpet av familje
företaget. Utvecklingen mot ett informations- och kunskapssamhälle kan 
avläsas i den fortsatta utvecklingen inte minst när de övriga aktörernas 
utvecklingsvägar analyseras. Gränsroller i egenskap av konsultidentiteter, 
liksom en utökad formell utbildningsintensitetet avspeglar sig i de andra 
aktörernas utveckling. Vi kan tala om mer medvetna identitetssträvanden 
i de senare fallen. Detta är något som kan ses som kännetecknande för 
vägen in i moderniteten enligt Giddens18 och en mer medveten strävan 
efter påverkan av identiteten.19 

"Self-identity is not something that is just given, as a result of the 
continuities of the individual's action-system, but something that has 
to be routinely created and sustained in the reflexive activities of the 
individual" (s 52).20 

Näringslivsledare 2 växlar från olika konsultidentiteter till en 
företagsledar-, följt av inslag i en näringslivsledaridentitet. Närings
livsledare 3 utvecklar en tydligare yrkesmässig identitet genom sin 
utbildning till civilekonom. Han genomgår en mer "klassisk yrkes
mässig karriär" som så småningom utmynnar i utveckling av en 
företagsledaridentitet. Efter detta startar han egen verksamhet som 
oberoende professionell styrelseledamot och utvecklar på den vägen 
inslag i en näringslivsledaridentitet. Näringslivsledare 4 utvecklar en 
yrkesmässig identitet inom det stora företagets ram för att sedan byta 
utvecklingsväg först som anställd konsult och sedan som egen självständig 
konsult. Avsaknaden av företagsledarerfarenhet ter sig emellertid som en 
brist i utvecklingsprocessen i syfte att nå de stora uppdragen. När 
Näringslivsledare 4 bereds tillfälle att överta styrningen i ett 
uppdragsföretag realiserar han detta med stöd av sitt nätverk. Han 
kombinerar således fortsatt utveckling av en självständigt professionell 
identitet med temporärt agerande i företagsledarrollen och utvecklingen 

18 Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. 
Cambridge: Polity Press. 
19 Jfr också sid 207 i Bauman, Z. (1994). Döden och odödligheten i d et moderna samhället. Uddevalla: 
Daidalos. 
20 Giddens (1991) a a, s 52. 
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av inslag i en övergripande ledaridentitet. Både Näringslivsledare 3 och 4 
bibehåller således självständighetssträvandena i högre grad även efter 
påbörjan av utvecklingen av en näringslivsledaridentitet (jfr de 
dubbelriktade pilarna i nedanstående figur). Detta innebär emellertid 
också att inslagen i näringslivsledaridentiteten blir otydligare och mer 
svårtolkad av omgivningen i dessa fall. 

Utvecklingsprocesserna kan sägas forma livsberättelser som ger aktörerna 
mening vid återblick - ett identitetsskapande tar form. Czarniawska-
Joerges21 formulerar följande. 

"To understand organizational life one must grasp its social 
character, the way it is produced by human and nonhuman actors. 
Identities are one product of such a construction, being produced in 
interactions, where people account for their actions by placing them 
in a relevant narrative (Maclntyre, 1981/1990).22 The individual 
identity, a typical institution of high modernity (Giddens, 1991)23, 
persists through an ability to narrate one's life, fomulate it into a 
narrative composed of terms that will be accepted by the relevant 
audience" (s 196).24 

N Ä R I N G S L I V S -  N Ä R I N G S L I V S -  N Ä R I N G S L I V S -  N A R I  N  G S L I V S -
L E D A R E  1  L E D A R E  2  L E D A R E  3  L E D A R E  4  

i 4 I | 
H a n t v e r k a r i d e n t i t e t  F a c k m ä s s i g  Y r k e s m ä s s i g  Y r k e s m ä s s i g  

i d e n t i t e t  i d e n t i t e t  i d e n t i t e t  

* , i i * 
E n t r e p r e  n b r s i d e n t i t e t  _  ,  

S j ä l v s t ä n d i g t  F  ö r e  t a g s  l e  d a r  i d e  n t i t  e t  F a c k m a s s i g  
L  p r o f e s s i o n e l l  I  i d e n t i t e t  
•  i d e n t i t e t  w  I  

F  ö r e t a g s  l e d a r i d  e  n t i t e t  I  S j ä l v s t ä n d i g t  
y  p r o f e s s i o n e l l  S j ä l v s t ä n d i g t  

I  c  ,  i  - r  „  i d e n t i t e t  p r o f e s s i o n e l l  
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N ä r i n g s  l i v  s  l e  d a r -  ^ À 
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N ä r i n g s l i v s l e d a r -  N ä r i n g s l i v s l e d a r -  T 
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• 
N ä r i n g s l i v s l e d a r -

i d e n t i t e t  

Figur 11:1 Nyckelaktörernas utvecklingsvägar till inslag i en 
näringslivsledaridentitet 

2^ Czarniawska-Joerges, B. (1994). Narratives of Individual and Organizational Identities. In Deetz, S. 
(ed.), (1994). Communication Yearbook 17. Newbury Park, CA: SAGE. 
22 Maclntyre, A. (1981/1990). After Virtue. London: Duckworth. 
23 Giddens (1991), a a. 
24 Czarniawska-Joerges (1994), a a, s 196. 
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Identitetsbenämningarna kan sägas vara uttryck för en sammansmältning 
av inre och yttre drivkrafter i aktörernas utvecklingsprocesser. I interak-
tion med omgivningen i olika utvecklingsskeden öppnas vägar till nya 
arbetsuppgifter. Dessa öppningar utgör en kombination av aktörernas 
egna vilja och av sammansatta behov i näringslivet. Identitetsskapandet är 
ömsesidigt beroende av ett nätverk. Utan "publik", inget skapande av en 
social identitet. Mot denna bakgrund skall interaktionsprocesser i 
aktörernas nätverk närmare granskas. Här återknyts således till rön 
grundade i den nätverksorienterade skolbildningen och detta sammanförs 
i sin tur med teorin om social identitet. Detta innebär att intresset 
fokuseras till identitetsskapande processer i personliga nätverk, där det 
interaktiva inslaget framhålls. 

Det personliga och interaktiva nätverket byggs upp kring de enskilda 
aktörerna. Personliga relationer underhålls och utvecklas genom 
personliga möten mellan aktörer, utbyte av erfarenheter och inte minst 
genom formande av en värdegemenskap. I det personliga nätverket 
engageras man som individ - inte i en roll. Relationerna omfattar mer 
och är mer sammansatta än transaktionernas tekniska och funktionella 
innehåll. Ett ömsesidigt förtroende och ansvarstagande bildar grogrund 
för interaktionen. Den personliga rekommendationen av en annan nyckel
aktör utgör ett tecken på det förtroende, som tillskrivs en enskild aktör. 
Av detta följer också att personerna inte är möjliga att ersätta med 
andra.25 

AKTÖRER I NÄTVERK 

De identitetsskapande processerna är sammanlänkade med personliga 
möten mellan aktörer, där relationer byggs upp. Ett ömsesidigt beroende 
av ett nätverk framhävs. I enlighet med teorin om social identitet så 
undersöks "gruppen i individen".26 

"In so far as traditional approaches in social psychology tend to 
focus upon the individual in the group, the social identity approach 
can be considered to be much more closely linked to sociological 
perspectives. It turns the traditional social psychological approach on 
its head, and examines the group in the individual" (s 17).27 

Aktörerna ges ett ansikte i andra aktörers medvetanden. Nätverket och 
därmed förknippade identiteter blir bilder i aktörernas hjärnor. Den 
personliga relation som utvecklas mellan Näringslivsledare 1 och VD:n i 

25 Jfr t ex Johannisson, B. (1993). Entrepreneurial Competences and Learning Strategies. In Larsson, R.; 
Bengtsson, L.; Eneroth, K., & Malm, A. T. (Eds) (1993). Research in Strategic Change. Lund: Lund 
University Press. 
26 Hogg & Abrams (1988), a a. 
27 Ibid, s 17. 
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Industriutveckling AB är betydelsefull för steget in i ledningsgruppen och 
de olika styrelseuppdragen inom Industriutveckling AB. Relationen till en 
av idégivarna till Prinova AB är av betydelse för steget in i denna 
satsning. I Näringslivsledare 2:s fall är relationen till Ägarintressent 2 
väsentlig för steget in i Företagsgruppen AB. Personliga rekommen
dationer kommer i dessa fall till stånd inom en ägarstrukturs ram, som 
därefter leder till positionsförändringar. Näringslivsledare 3 : s inträde i 
Bryggeriföretaget AB, liksom Näringslivsledare 4:s väg in Mobila 
Produkter AB kommer i högre grad via ett rekommendationsnät 
oberoende av ägarstruktur - ett uppdrag erhålls. När väl uppdraget 
erhålls noterar vi, hur det personliga nätverket mobiliseras i olika utveck
lingssteg. 

Nätverkens betydelse 

Nätverkets betydelse såväl vid inträde till nya positioner som vid 
upparbetandet av aktörernas legitimitet understryks både i denna och 
andra studier.28 I detta sammanhang kan det vara befogat med närmare 
behandling av nätverksbegreppet som sådant. I detta arbete utgör 
begreppet ett uttryck för sökandet efter en relationell metafor som väver 
samman komplexa individuella utvecklingsprocesser i sociala system där 
förståelsen sätts i centrum. Begreppet skall inbegripa och nå längre än 
vad som är fallet i parvisa relationer och de förväntningar som dessa 
huvudsakligen förmedlar.29 Ambitionen är att nå djupare kunskap om 
sammansatta sociala relationer, där livskraften i relationerna utgörs av 
ömsesidig förståelse underhållen genom öppen och ständig interaktion. Vi 
kan här dra paralleller till det av Habermas30 lanserade begreppet 
kommunikativt handlande och till detta förbunden "communicative 
reproduction of society" (s 84).31 Med denna infallsvinkel blir 
underhållet av nätverksrelationerna ett led i att omskapa samhällsin
stitutionerna.32 

Nätverkens kärnor 

Varje individ utvecklar ett vittförgrenat nät av kontakter. I detta 
kontaktnät finns vanligtvis en mer eller mindre framträdande kärna av 
relationer som bygger på ett intensivt och ömsesidigt erfarenhetsutbyte. 
Detta erfarenhetsutbyte utgör något mer till innehållet än vad de formella 
positionerna kräver. Erfarenhetsutbytet gestaltas och antar formen av 

28 Jfr Mintzberg (1973), a a; Kotter (1982), a a; Holmberg, I. (1986), a a och Michael (1991), a a. 
29 Jfr s 150 ff i Sjös trand, S-E. (1985). Samhällsorganisation. Lund: Doxa 
30 Jfr Habermas, J. (1981). Theorie des Kommunikativen Handelns. Band I - Handlungsrationalität und 
gesellschaftiche Rationalisierung och Band II - Z iir Kritik der funktionalistischen Vernunft. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp Verlag. 
3' Se s 84 i Pusey, M. (1987). Jürgen Habermas. London: Tavistock. 
32 Jfr även kapitel fem i Sjös trand (1985), a a. 
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kunskapsomvandling.33 I fallbeskrivningarna benämns dessa nätverkens 
kärnor. Analogin till familje- och släktskapsrelationer är uppenbar, men 
jag vill här poängtera, att vi rör oss i ett socialt sammanhang, där 
förståelse om företags utvecklingsprocesser i näringslivet sammanbinds 
med individers utvecklingsprocesser. Nätverken och framför allt 
kärnorna i nätverken bildar de kommunicerande kärl som förbinder dessa 
processer. I dessa kärnor formas och förändras aktörernas sociala 
identitet. Vi kan tala om att aktörer knyts till nätverkens kärnor med vissa 
förväntningar. Huruvida förväntningarna infrias är beroende av hur den 
ömsesidiga interaktionen i nätverket utvecklas.34 

Föreställningen att en liten grupp av personer har ett avgörande infly
tande över företagens vägval har betonats tidigare. Thompson35 talar om 
"dominerande koalitioner". Normann36 och Dahlgren & Witt37 talar om 
"kärngrupper" bestående av en sammansättning av signifikanta aktörer 
som företräder de dominerande idéerna i bolaget. I denna studie används 
benämningen nätverkens kärnor. Med den infallsvinkeln vill jag betona 
kärnornas ömsesidiga beroende av ett större nätverk för sin fortlevnad. 
Empiriskt understöds det av beskrivningar av vilka aktörer som ägnas 
uppmärksamhet, utöver aktörerna i nätverkens kärnor. Nätverket blir ett 
komplement till mer hierarkiska arrangemang. Sjöstrand38 har i en 
tolkning av Simon39 beskrivit detta fenomen på följande sätt. 

"Han pekade på det problem som en hierarkisk sammanslutning 
möter om en del av densamma störs av omgivningen. Då uppkom
mer en särkild svårighet i det att fortplantningen och mångfaldigan
det av störföreteelsen drabbar hela enheten och skapar en slags stan-
dariserad stress/överbelastning. Nätverkets mer mångfaldiga ab-
sorbtion av osäkerhet är m a o ofta överlägsen den hierarkiska 
formens mer ensartade absorb tion. Vad Simon således uppmärk
sammade var att rikt sammanlänkade system (nätverk) har lättare att 
bli stabila om de just inte är hierarkiska. Med rikt avsåg han då att 
varje par av enheter/aktörer i systemet kontinuerligt (kan) 
påverka(r) varandra." (s 153).40 

33 Se kapitel tre (s 47) där kunskapsomvandlingsaspekter framhålls. Jfr också utvecklingstendenser inom 
delar av strategiforskningen där kunskapsomvandlingsaspekter ägnas större intresse. Se t e x Stein, J. 
(1993). Strategy Formation and Managerial Agency. A Socio-Cognitive Perspective. Stockholm: EFI 
och von Krogh, G.; Roos, J., & Slocum, K. (1994). An Essay on Corporate Epistemology. 
Forthcoming in Strategic Management Journal. Special Issue on "The Search for a New Strategy 
Paradigm". 
34 Vi skall närmare behandla denna process längre fram i kapitlet. 
35 Jfr Thompson (1967), a a. 
36 Jfr Normann, R. (1975). Skapande företagsledning. Stockholm: Aldus. 
37 Jfr Dahlgren, G., & Witt, P. (1988). Ledning av fusionsförlopp. Stockholm: EFI. 
38 Sjöstrand (1985), a a. 
39 Simon, H. (1962). The Architecture of Complexity. I P roceedings of the American Philosophical 
Society. 
40 Sjöstrand (1985), a a, s 153. 
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Även här framgår interaktionens och mångfaldens betydelse för 
nätverkens fortlevnad. Perspektivmångfald utgör således ett teoretiskt 
argument för nätverkens existensberättigande. Men även andra ur praxis 
härledda argument kan lyftas fram. Ur ett aktörsperspektiv skapas 
utvecklingsvägar, som inte den enskilda organisationen kan erbjuda. Ur 
ett kompetensperspektiv kan nätverken motiveras om ett överlägset 
kunnande utvecklas genom interaktionen i nätverken. Ur ett 
förändringsperspektiv kan nätverken fylla en perspektivförmedlande 
funktion genom dess frihet från resurslåsningar. Ur ett maktperspektiv 
kan nätverket utgöra ett medel i syfte att nå större inflytande än vad som 
kan nås via enskilda organisationer och aktörer. Nätverken lever således i 
samexistens med institutionella anordningar. Människan ges en plats i 
samhällsförändringarna. 

Mötesplatser för nätverksunderhåll 

Relationer inom nätverken byggs upp i olika fora. Vi kan i de beskrivna 
fallen se aktörernas strävan efter att både skapa och utnyttja mötesplatser 
av olika slag. Som framgått av tidigare framställning så utgör styrelseak
tiviteterna en väsentlig arena, när sambandet med företagsutveckling ställs 
i fokus.41 Jag vill emellertid frigöra mig från enskilda exempel på 
mötesplatser i syfte att utveckla ett principresonemang om arenornas 
funktion i samband med näringslivsledares relationsbygge och därmed 
förknippat identitetsskapande. Vi kan i detta sammanhang tala om olika 
påverkansmöjligheter, som aktörerna har. Den första sammanhänger med 
själva skapandet av arenor. Tillskapandet av institutioner såsom 
investment- och utvecklingsbolag och styrelsearbetet i detta sammanhang 
utgör ett exempel. Om företagens interna verksamhet fokuseras än mer 
kan aktiviteter i styrgrupper, ledningsgrupper och rådgivningsgrupper 
nämnas. Rör vi oss i gränszonen mellan företag på det mer formella 
planet kan aktiviteter i näringslivsorganisationer och andra samman
slutningar för att främja samverkan mellan företag nämnas. Närmar vi 
oss det personliga planet och dess länkningar till arbetslivet kan möten 
inom t ex Rotary och SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) 
lyftas fram. Med stöd i den empiriska redovisningen kan vi också 
konstatera bildandet av mera informella konstellationer, såsom t ex 
företagsledargrupper av olika slag, spontana kontakter i samband med 
kurser, fritidsaktiviteter och kontakter i andra sammanhang. 

Arenorna har emellertid inget egenvärde i förhållande till de identi
tetsskapande processerna. Uppmärksamheten riktas med andra ord inte 
mot arenan som sådan utan mot interaktionsprocesserna mellan 
individerna och deras konsekvenser för företags- och individutveckling. 
Genom detta konstaterande görs en avgränsning från de ytfenomen som 

41 Jfr Lundgren, A. (1986). Handlingar och strukturer. En organisationsteoretisk studie av styrelsearbetets 
villkor i stora företag. Stockholm: EFI. 
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kan komma till uttryck på arenorna och leda till upprätthållande av 
ceremoniella uttrycksformer utan kritisk reflexion. Jag söker således 
snarare efter arenors nydanande funktion, än efter dess mer 
konserverande roll, i min analys. Skapande och underhåll av arenor ses 
således som ett medel för att underhålla interaktionsprocesserna mellan 
aktörerna. För att livskraften i nätverken skall bestå krävs möten mellan 
aktörerna. Sammanträffandena snarare än arenornas formella inramning, 
framhålls således. 

Låt oss diskutera mötesplatserna och därmed förknippat nätverksun
derhåll inom ramen för ett förenklat teoretiskt resonemang. Om vi startar 
i strikt ekonomisk teori och renodlar och förenklar diskussionen, så kan 
vi tala om den perfekta marknaden. På den perfekta marknaden behövs 
inga ledare - det är kunden som bestämmer. Om vi ur en lika strikt 
bemärkelse talar om en teoretisk ytterlighet, som kan benämnas den 
perfekta organisationen som gör sig oberoende av enskilda individer, så 
behövs inte heller några ledare - det är egentligen reglerna som styr. 
Samtidigt som en marknad är en nödvändig förutsättning för 
näringslivsverksamhet, så sätter samma marknad gränser för ledares 
handlingsutrymme. På motsvarande sätt utgör näringslivets juridiska och 
administrativa regelverk såväl en förutsättning som en gräns för ledares 
handlingsutrymme. Med detta som grund kan en diskussion om ledares 
frihetsmarginal föras. Med andra ord söks efter grundläggande 
förutsättningar för att ledarskap skall kunna uppstå och legitimeras. Hur 
kan ledare motivera sin existens i ett näringslivssammanhang? 

Denna studie understödjer tidigare rön om aktiviteter och relationers 
betydelse i ett ledarskapssammanhang. Likerts42 klassiska "två-dimensio-
nella modell av ledarskapsstilar" framhäver vikten av både uppgiftsorien
tering och relationsorientering i utövande av ledarskap. Aktivitet menar 
jag emellertid är en vidare och mer grundläggande benämning än uppgift 
i enlighet med den i teoriavsnittet redovisade aktivitetsorienterade skol
bildningen. Benämningen bär inte heller samma entydiga rationa
litetsprägel. Uppfattningen att aktiviteter och relationer utgör grund
läggande beståndsdelar i utövande av ledarskap delas emellertid. Om en 
högre grad av målorientering i utövandet av aktiviteterna tillförs så kan 
vi tala om projekt. Om mer sammansatta former av relationer avses, så 
kan dessa benämnas nätverk. 

Näringslivsledare skall motivera sin existens i förhållande till olika 
företags relationer till olika marknader. Relationer och aktiviteter utgör 
grundläggande komponenter för näringslivsledarna i detta arbete. 
Företagens förhållanden till olika marknader är i sin tur underställda 
förändring. I dessa förändringsprocesser får näringslivsledare en slags 

42 Likert, R. (1961). New Patterns of Management. New York: McGraw-Hill. 
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kopplingsfunktion, eller kan sägas bli en form av förändringsagenter i 
gränszonen mellan samhällets makro- och mikronivå.43 

I denna studie avser kopplingsfunktionen erfarenhetsförmedling mellan 
företag och upptäckter av nya kombinationer av företag/projekt. Vi rör 
oss i en gränszon mellan små och stora företag, mellan familjeföretag och 
börsföretag. Vi inbegriper också ett brobygge mellan verksamheter på 
olika orter, liksom en sammanlänkning av verksamheter i olika 
branscher. Vi närmar oss också den politiska sfären, eftersom frågor av 
generell karaktär för företagsamheten kommer upp till behandling på 
arenorna. Existensberättigandet kan teoretiskt baseras på att ledarna 
bidrar med värde i företagens interaktion med marknaden (se figur 11:2). 
Erfarenheter byggs upp, och i kombination med aktörernas relationer och 
aktiviteter bildas en grund för ett värdeskapande44 som svarar mot behov 
i näringslivet. Detta värdeskapande konstrueras socialt genom identitets-
skapande processer - aktörernas agerande blir bekräftat i omvärldsin-
teraktionen och internaliseras.45 De identitetsskapande processerna 
underställs emellertid ständigt prövning av såväl marknaden som de 
enskilda företagen. 

Relationer V-

Marknader m t 
„ Näringslivs

ledare i nätverk 

t 
Aktiviteter 

,f o 
^ Företag 

Figur 11:2 Näringslivsledare i nätverk 

Aktörerna uppmärksammas i olika sammanhang av det omgivande 
näringslivet. Det bildas rekommendationsnät mellan näringslivets 
nyckelaktörer, där olika identiteter upptäcks. Det formas i sin tur 
förtätningar i nätverken - kärnor i nätverken etableras. I studiens 
fallbeskrivningar framgår hur denna uppmärksamhet leder till att 
kontakter knyts och relationer byggs upp. Aktörerna motiveras av 
uppmärksamheten och av möjligheten att pröva nya utvecklingssteg. 

43 Jfr diskussionen om "innovation generators" i S jöstrand, S-E.Ç1993). On Institutional Thought in the 
Social and Economic Sciences. I Sjöstrand, S-E. (ed.), (1993). Institutional Change. Theory and 
Empirical Findings. New York: Sharpe. "An 'innovation generator is needed, as a 'selection mechanism'. 
Here a gap and mismatch between micro and macro levels in institutionalization processes is suggested as 
the initiating force" (s 14). 
44 Jfr s 112 Wikström, S. & Normann, R. m fl (1994). Knowledge & Value. London: Routledge. 
45 Detta resonemang vidareutvecklas i denna studies teoretiska syntes i kapitel tolv. 



249 

Relationer skapas i förtätningarna i nätverken och aktörerna erhåller ett 
förtroende.46 Detta skapar i sin tur ett handlingsutrymme för aktörerna. 
Genom utnyttjandet av detta handlingsutrymme och därmed förknippad 
handlingsrepertoar, formad inte minst av aktörernas egna erfarenheter, 
utövas inflytande visavi de processer som aktörerna vill påverka. 
Erfarenheter och resultat från interaktionen med berörda utvecklings
situationer återförs i relationsmönstret samtidigt som aktörerna erhåller 
bekräftelser på förrättat värv och återför sin lojalitet till nätverket. 

Interaktionen i nätverken bygger upp gränsöverskridande erfarenheter 
och skapar idéer. Låt oss närmare granska inslag i denna process. 
Perspektiv formulerade i den aktörs orienterade skolbildningen kan sägas 
bilda utgångspunkt för behandling av det tredje analystemat om 
aktörernas idéutveckling.47 Närmare bestämt analyseras, hur idéerna på 
ett praxisnära sätt formas och hur växelspelet mellan de idéutvecklande 
processerna och aktörernas konfrontation med berörda utvecklings
situationer formar ett lärande i praktiken.48 Detta lärande kan i sin tur 
inplaceras i ett mer övergripande betraktelsesätt med stöd i teorin om 
social identitet. Aktörerna kategoriserar sitt agerande i förhållande till 
andra aktörer.49 Detta betraktelsesätt kan i sin tur sägas inkorporera 
förtätningstanken (nätverkens kärnor) med behovet av ett vidare nätverk. 
"For the social identity approach, a collection of individuals (and here 
there is absolutely no theoretical restriction on number) becomes a group 
to the extent that it exhibits group behavior. The content of the behavior 
may be defined by unique qualities of those present and the unique 
purpose of and goals of the aggregate, but it may also be determined by 
qualities of a far greater number of people than those present" (s 106).50 

Gränsöverskridande idéer om ledarskapsprinciper i respektive nätverk 
växer fram ur interaktionen - en form av gränsöverskridande ledar
skapslogik utkristalliseras.51 

AKTÖRERNAS IDÉUTVECKLING I NÄTVERK 

Analysen av lärandet i nätverken tar sin utgångspunkt i hur de 
dominerande synsätten växer fram i de olika nätverken. Jag vill med 
andra ord spegla hur inslag i aktörernas referensram växer fram. Här 

46 Jfr diskussionen om förtroende på s 38 ff i Granovetter, M. (1992). Problems of Explanation in 
Economic Sociology. I Nohria, N, & Eccles, R. G. (eds.), Networks and Organizations: Structure, Form 
and Action. Boston: Harvard Business School Press och s 16-17 i Alter, C. & Hage, J. (1993). 
Organizations Working Together. Newbury Park: Sage. Jfr också en utvecklingslinje inom 
strategiforskningen där förtroendeaspekternas betydelse framhävs - se t ex Huemer, L.; von Krogh, G. & 
Roos, J. (1994). Trust and Corporate Epistemology. Paper presented at the 1994 SMS Conference in 
Paris. 
47 Jfr figur 4:3 i k apitel fyra, s 83. 
48 Jfr Argyris, C. (1993). Knowledge for Action. San Francisco: Jossey-Bass. 
49 Jfr Hogg & Abrams (1988), a a. 
50 Ibid, s 106. 

Jfr resonemanget om branschlogik i kapitel två s 24-25 (se figur 2:1). 
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finner jag det meningsfullt att dels lyfta fram de referenspersoner som 
aktörerna relaterar sig till på olika sätt, dels den referensram bestående 
av erfarenheter och dominerande tankesätt52 som aktörerna begagnar sig 
av. Analysen sammanfattas i en övergripande benämning på de 
dominerande idéerna i respektive nätverk. Teoretiskt kan dessa betraktas 
som visioner, som står under förändring i växelspelet mellan abstraktion 
och konkretion i respektive nätverk.53 

I Näringslivsledare l:s aktiviteter i det nationella nätverket tenderar 
Referensperson 1 att utgöra en central referensperson och 
förgrundsgestalt för aktörerna. När Näringslivsledare 1 erhåller sina 
styrelseuppdrag i dotterbolagen till Industriutveckling AB erhåller han 
också det inflytande som är förknippat med uppdrag inom kretsen. De 
möten som Näringslivsledare 1 och Referensperson 1 haft genom åren 
har lämnat oförglömliga intryck i Näringslivsledare l:s medvetande. 
Redan Näringslivsledare 1 : s far hade förmedlat en bild av att 
Referensperson 1 var en "rejäl karl", och Näringslivsledare 1 berättar om 
Referensperson 1 med respekt i rösten. Näringslivsledare 1 betraktar det 
som hedersamt att kunna arbeta vidare i hans anda. Näringslivsledare 1 
samstämmer till stora delar med Referensperson l:s syn på hur företag 
skall utvecklas. En slags själarnas samklang växer fram i interaktionen, 
som Näringslivsledare 1 uttrycker det. Detta synsätt präglas av ledord 
såsom långsiktighet, tålamod, skapande fantasi, teknisk förnyelse och 
internationalisering. Till detta skall också föras Referensperson l:s tilltro 
till individens förmåga. En annan av näringslivets nyckelaktörer, som 
också i hög grad påverkats av interaktionen med Referensperson 1 har 
lyft fram följande citat formulerat av Referensperson 1, just i syfte att 
illustrera den vikt han tillmäter individerna. 

"Man möter stundom den föreställningen att det ekonomiska 
framåtskridandet, om tekniska och ekonomiska förutsättningar 
föreligger, är någonting som går mer eller mindre av sig själv. Det 
gäller bara att tillsätta habila personer som på ett hyggligt sätt kan 
administrera och sköta produktionsuppgifterna. Inget kan enligt min 
mening vara felaktigare. Det som driver utvecklingen är ständigt 
sådana enskilda människor, som har uppfinningsrikedom, initiativ
kraft, kombinationsfantasi och förmåga att fatta beslut". 

Kärnan i detta citat speglar Referensperson l:s tilltro till individens 
förmåga och utvecklingskraft. Hans förmåga att bedöma personer och 
placera dessa i rätt miljö är också omvittnad av andra. Aktörerna känner 
sig hedersamt utvalda och att bli medlem i nätverket ter sig attraktivt. 
Med detta värdesystem som bas går Näringslivsledare 1 allt mer in i 

52 Jfr M elin, L. (1991). Omorientering och strategiska tänkesätt. I Arvidsson, G., & Lind, R. (red.), 
Ledning avföretag och förvaltningar. Stockholm: SNS. 
53 Jag återkommer till denna infallsvinkel på sidan 259. 
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arbetet i Industriutveckling AB. Näringslivsledare 1 ser det som en 
utmaning men också som en plikt och ett ansvar. Företagen har egna liv 
och det är ägarnas och ledarnas skyldighet att förvalta detta på bästa sätt. 

Industriutveckling AB var i hög grad en frukt av Referensperson 1 : s 
tankar om företagsutveckling (Referensperson 1 var styrelseordförande 
från 1963 när företaget grundades fram till sin död 1982). Andra aktörer 
fick successivt förvalta mer och mer av Referensperson l:s ansvar. För 
Näringslivsledare l:s del kom kontakterna med VD (1978 - 1984) och 
vice styrelseordföranden i Industriutveckling AB (VD 1963 - 1978, vice 
styrelseordförande 1979 - 1982, styrelseordförande 1982 - 1990) liksom 
ledningsgruppen att bli omfattande och betydelsefulla för hans erfaren
hetsuppbyggnad. Näringslivsledare l:s bakgrund passade också väl in i 
bilden. Han och hans medarbetare hade lyckats utveckla ett företag från 
grunden till ett högteknologiskt internationellt inriktat företag av 
betydande omfattning. Upplevelserna och erfarenheterna från detta 
företags utvecklingsprocess värderas högt av nyckelaktörerna och ger 
honom legitimitet i agerandet i engagemangsbolagen. Företagets 
utvecklingsprocess utgör således lärmiljön. Hans personliga kvaliteter 
såsom bl a tävlingsinstinkten och flygintresset skall inte heller 
underskattas som "klimatskapande" faktorer i kommunikationen med de 
andra nyckelaktörerna.54 Flygintresset (Näringslivsledare 1 har 
bakgrund som flygare) var t ex en gemensam nämnare vid diskussionerna 
med Referensperson 1. 

Långsiktigt industriellt ledarskap 

Näringslivsledare 1 blir förbindelselänk för förmedling av erfarenheter 
inom Industriutveckling AB och inom näringslivet i övrigt. För det första 
gestaltar han något av det värdemässiga arvet från Referensperson 1. För 
det andra för han vidare erfarenheterna från uppbyggnaden av 
Polymerteknik AB till andra dotterbolag inom Industriutveckling AB. 
För det tredje så sprider han de efter en tid gjorda erfarenheterna i 
styrelserummen vidare på styrelsekurser i olika sammanhang. De 
dominerande idéerna väljer jag att med en sammanfattande benämning 
kalla långsiktigt industriellt ledarskap. Inslag i detta synsätt överför 
Näringslivsledare 1 i sin tur till hemorten genom att medverka i upp
starten och bildandet av ett regionalt utvecklingsbolag. 

Agerandet i dessa sammanhang är inte planerade. Han blir tillfrågad om 
han vill arbeta vidare inom Industriutveckling AB efter det att han 
lämnar VD-posten i Polymerteknik AB. Styrelseordföranden i Industriut
veckling AB rekommenderar honom till medverkan på kurser i 
styrelsearbete. Han blir tillfrågad från aktörer på hemorten om han vill 

54 Jfr Maccobys identifierade sociala karaktärer. Se Maccoby, M. (1976). The Gamesman. New York: 
Simon & Schuster. 
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medverka i uppstarten av ett regionalt utvecklingsbolag. Aktörer i 
Näringslivsledare l:s omgivning tycker att han är en god exponent för det 
som eftersöks, och mot denna bakgrund bildar han den person kring 
vilket mycket kretsar - inslagen i en näringslivsledaridentitet blir 
framträdande. Redan tidigare kunde detta fenomen konstateras, men då 
framför allt på den lokala arenan, där han tillika utvecklas till en 
centralgestalt och en referenspunkt för andra aktörer. 

Regionalt sammanhållande ledarskap 

Näringslivsledare 1 : s förhållande till Referensperson 1 : s idéer är 
emellertid inte okritiskt, men när de egna åsikterna formas utgör 
Referensperson 1 och det han stod för en viktig referenspunkt. Vi kan 
tala om synsätt som gestaltas av centrala aktörer i näringslivet. På samma 
sätt som Referensperson 1 blir en aktör kring vilket mycket kretsar på 
den nationella arenan, så tenderar Näringslivsledare 1 att bli en aktör 
kring vilket mycket kretsar på den regionala arenan. Näringslivsledare 1 
blir en referensperson både i form av förebild och motbild. Långsiktiga 
utvecklingssträvanden förbinds i det regionala sammanhanget med 
ambitioner om regional samverkan mellan nyckelaktörer. Beteckningen 
regionalt sammanhållande ledarskap används som sammanfattande 
benämning för det skede som beskrivs i fallbeskrivningen. 

Regionala nyckelaktörer sammanbinds i det regionala nätverket och 
bindningarna konkretiseras genom uppstart av det regionala utveck
lingsbolaget 1983. Näringslivsledare 1 får här en viktig roll som 
förbindelselänk mellan länets nyckelaktörer. I funktionen som 
styrelseordförande i Prinova AB knyts kontakten med Näringslivsledare 
2. Näringslivsledare 1 blir i detta sammanhang en viktig referensperson 
för Näringslivsledare 2. Denna relation leder emellertid så småningom 
till en brytpunkt - nätverket splittras. Näringslivsledare l:s inre krets och 
Näringslivsledare 2 går skilda vägar. Näringslivsledare 2 väljer att lämna 
Prinova AB för att medverka i ett annat nätverk med uppbyggnaden av 
ett nytt investmentbolag - Företagsgruppen AB (kopplat till det 
intermediära nätverket). 

Struktur omvandlande ledarskap 

Aktörerna i det intermediära nätverkets kärna positionerar sig gentemot 
aktörerna kring Näringslivsledare 1. Näringslivsledare 1 och nätverket 
kring honom bildar en slags kontrapunkt för Näringslivsledare 2:s arbete 
i det intermediära nätverket. Näringslivsledare 2 blir i detta sammanhang 
bärare och förmedlare av erfarenheterna från Prinova AB. Positione
ringen konkretiseras delvis vid formandet av företagsfilosofin för 
Företagsgruppen AB. Men på ett övergripande plan handlar det om 
positionering i relationerna mellan nyckelaktörer på den regionala 
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arenan. Aktörerna i det intermediära nätverket bygger upp ett eget hand
lingsutrymme. I detta läge skiftar relationerna mellan Näringslivsledare 1 
och Näringslivsledare 2 innehåll. Näringslivsledare 2 och det inter
mediära nätverket distanserar sig från Näringslivsledare 1 och aktörerna 
kring honom. Icke desto mindre kvarstår Näringslivsledare 1 i aktörernas 
medvetande som en referensperson, men i detta läge intar de en kon
kurrentposition. Detta speglar dynamiken i nätverken och positions
förändringarna som följer i dess spår. Nätverken på denna nivå, med ett 
avgörande inflytande över en regions näringsliv, är emellertid färre än 
man kan tro. Detta leder till att referenspunkterna i omgivningen 
koncentreras till några få nyckelpersoner. 

Ytterligare splittringstendenser i nätverken kan konstateras i Närings
livsledare l:s arbete med Prinova AB. Detta aktualiseras, när Prinova AB 
säljer dotterbolaget Däckföretaget AB. VD:n i detta dotterbolag avgår 
och meddelar kritik mot affären och mot Näringslivsledare 1. Han börjar 
bygga upp nya kontakter och blir så småningom VD i ett nytt 
investmentbolag, som Sydkoncernen AB startar upp i regionen. Ett bolag 
som kan sägas konkurrera med Prinova AB om objekten. Även om såväl 
Näringslivsledare 2 som Kritiker 2 i detta läge distanserar sig från 
Näringslivsledare 1 p g a olika meningsskiljaktigheter så kvarstår han i 
deras medvetande som en viktig referensperson. 

Distinktionerna i dominerande synsätt som vägleder nyckelaktörerna sätts 
på prov, när kapitalgenereringsförmågan är begränsad. Kapitalet är något 
av här skisserade processers blodomlopp och en grundläggande 
förutsättning för ett företag-marknadsförhållande. Utan kapital begränsas 
snart handlingsutrymmet. Den begränsade kapitalgenereringsförmågan 
sätter gränser för handlandet och bildar en utvecklingsbarriär. I detta 
läge har näringslivsledarna med andra ord allt svårare att uppfylla sitt 
existensberättigande. I det regionala nätverket gör sig de alternativa 
placeringsmöjligheterna för ägarintressenterna i Prinova AB påminda och 
lojaliteten sätts på prov. 

Därmed kommer vi in på företagens utvecklingstakt och skilda synsätt 
därvidlag. Engagemangen i företag kan vara mer eller mindre långsiktiga 
och önskemål om snabb avkastning på investerat kapital skiljer sig åt 
mellan olika aktörer. Tilltron till visioner om framtida tillstånd och 
idéers bärkraft kan vara mer eller mindre utbredd bland aktörerna i 
nätverken, likaså kan aktörernas ambitioner och uthållighet variera med 
hänsyn till i vilken utvecklingsfas individerna själva befinner sig i. I det 
regionala nätverket kan en accentuerad generationskamp mellan aktörerna 
konstateras. Även om inte detta är den enda förklaringsgrunden till den 
splittring av nätverket kan konstateras i detta fall, så är det emellertid en 
viktig aspekt. Splittringstendenserna leder till nya nätverksbildningar och 
allianser, där högre balans mellan aktörernas ambitionsnivå och resultat 
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kan uppnås enligt aktörernas uppfattningar. Tilltron till det idéarv som 
förvaltas av de äldre aktörerna sviktar. 

Det intermediära nätverket bildas med yngre aktörer i nätverkets kärna 
vid starttidpunkten, Kapitalstarka aktörer binds samman och 
investeringstakten är hög. Näringslivsledare 2 knyter kontakt med 
Ägarintressent 1, med Ägarintressent 2 som förmedlande länk, och en 
allians med tydliga entreprenöriella drag växer fram. Ägarintressent 1 
framstår som affärsmannen som i snabb takt både köper och säljer 
företag, medan Näringslivsledare 2 agerar i ledarrollen och inte minst 
som talesmannen utåt. Nyckelaktörernas kombination av praktiska 
erfarenheter utgör viktig del i den referensram som byggs upp. 
Näringslivsledare 2 med sin företagsledarerfarenhet och tekniska 
bakgrund från Materialhantering AB, Ägarintressent 1 med sina 
erfarenheter av flera tidigare företagsköp och -försäljningar och 
Ägarintressent 2:s bankbakgrund. Som sammanfattande uttryck för de 
dominerande idéerna i det intermediära nätverket under studerad period 
används benämningen strukturomvandlande ledarskap. 

Flexibelt marknads anpassat ledarskap 

För Näringslivsledare 3 utgör Referensperson 2, i likhet med tidigare 
nämnd Referensperson 1 för Näringslivsledare 1, en viktig förgrunds
gestalt och referenspunkt. I nätverket kring Referensperson 2 utgör 
emellertid inte ägandet det sammanhållande kittet, snarare är det 
tankesystemet och modellerna som Referensperson 2 lämnar efter sig som 
håller kretsen samman. Näringslivsledare 3 agerar huvudsakligen som 
professionell styrelseledamot oberoende av olika ägargrupper. 
Näringslivsledare l:s agerande knyts däremot mera tydligt till specifika 
ägargrupper. Denna distinktion framträder också när Näringslivsledare 3 
och Näringslivsledare 1 möts på styrelsekurserna dels i Civilekonom
föreningens och dels i den regionala näringslivsorganisationens regi. Vid 
dessa möten utvecklas emellertid ömsesidig respekt för varandras 
kunnande. Bl a konkretiseras detta, när en fråga kring hur den 
industriella servicen på en ort, där ett av Näringslivsledare 3 : s 
engagemangsbolag är lokaliserat, skall organiseras. Näringslivsledare 3 
drar sig då till minnes Näringslivsledare l:s roll i samband med bildandet 
av det industriella utvecklingscentrat på hans hemort. Något liknande är 
det som eftersöks på denna ort och Näringslivsledare 1 anlitas av 
nyckelaktörer för att hålla ett föredrag om bildandet och utvecklingen av 
det industriella utvecklingscentrat. Ett flöde av erfarenheter mellan 
orterna initieras. 

Kring Referensperson 2 bildas ett nätverk som underhålls dels via träffar 
i den s k "Systemklubben", men också genom framtagandet av tanke
modeller, som i sin tur brukas av aktörerna i de olika uppdrag och 
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utvecklingssituationer som de konfronteras med. Även efter Referens
person 2:s bortgång 1981 lever denna kunskapsutvecklande interaktion 
bland nyckelaktörerna vidare. Basmodellerna bildar plattform för 
diskussionerna, och Näringslivsledare 3 menar att man med denna 
gemensamma utgångspunkt snabbare kan komma till "kärnan" i 
tankeutbytet mellan aktörerna i nätverket. Tankemodellerna har bildat 
bestående spår i aktörernas inlärningsprocesser och format ett 
sorteringsmönster för information. Den centrala modellen i detta 
sammanhang utgår från, att varje organisation eller företag utgör en 
låsning av resurser i syfte att åstadkomma effektivitet och säkerhet visavi 
miljön. Detta innebär samtidigt att andra handlingsalternativ utesluts -
beslut får en resurslåsande karaktär. Problemet är att miljön förändras 
och därmed relationerna till omgivningen. För att verksamheten skall 
bestå och erhålla fortsatt livskraft måste organisationen arbeta parallellt 
med att generera nya möjligheter och handlingsalternativ. Referensperson 
2 såg inte dessa processer som separerade, utan som processer med ett 
samtidigt och ömsesidigt samband. Dessa tankar formulerar han i en 
skrift genom resonemanget om "tvåspråkighet". 

"Därför måste skickliga företagsledningar vara tvåspråkiga i en 
alldeles speciell mening. De har förmågan att s a s verka i två plan i 
två skilda språk. I det ena språket reduceras osäkerheten, 
effektiviteten höjs, kompetens, metoder och resurser utvecklas. Det 
sker i ett operativt språk på ett operativt plan. Samtidigt har sådana 
företagsledningar förmågan att ifrågasätta premisserna och 
därigenom påverka arbetsbetingelser och själva förutsättningarna för 
verksamheten. De arbetar med två slags återkopplingar, två slags 
översättningsmekanismer, där den ena används för att förändra den 
andra. Det är alltså inte frågan om olika kompetens för olika 
situationer utan i stället består kompetensen i insikten om det 
nödvändiga och ofrånkomliga samspelet mellan de två processer vi 
talat om". 

Därmed sällar sig Referensperson 2 till de författare, som diskuterar 
olika former av lärande. Argyris & Schön55 lanserar begreppen single-
och double loop-lärande i detta sammanhang. Single loop-lärande innebär 
förändringar av agerande inom samma referensram, medan double loop-
lärande innebär att premisserna för rådande referensram ifrågasätts och 
att en ny referensram utvecklas. Paralleller kan också dras till 
Normanns56 resonemang om affärsidé- och växtidéutveckling. Affärsidén 
ses som det konceptuella instrument som tas i bruk i exploateringsskeden, 
medan växtidén ses som hjälpmedlet i omorienteringsskeden. 
Referensperson 2 betraktar emellertid inte exploateringsskeden och 
omorienteringsskeden som separata faser i ett företags utvecklingsprocess 

55 Argyris, C., & Schön, D. A. (1978). Organizational Learning. Reading, MA: Addison-Wesley. 
56 Normann (1975), a a. 
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i sina skrifter. Han menar att processerna måste löpa parallellt, där 
verksamhetens resultat ses som produkten av förändringar i dess 
arbetsbetingelser (omorientering) och dess effektivitet (exploatering). 

Meningarna mellan Normann och Referensperson 2 konvergerar 
emellertid i resonemanget om ett lärande överordnat dess två processer 
som inbegriper insikt om växelverkan mellan dessa processer. Normann 
lanserar i detta sammanhang begreppet metamanagement.57 Hedberg58 

urskiljer på ett liknande sätt tre kategorier av lärande. Under 
benämningarna adjustment learning, turnover learning och turnaround 
learning. Hans behandling av den överordnade lärprocessen (turnaround 
learning) speglar dock mer revolutionära uttrycksformer än vad som är 
fallet i Normanns framställning. Hedbergs syn kan närmast liknas vid ett 
mer omfattande paradigmskifte.59 

De praxisnära tankemodeller som Referensperson 2 utvecklar tar sin 
utgångspunkt i företagandets tvåspråkiga natur och syftar till att 
tillhandahålla koncept för flexibel och låsningsfri planering där processen 
är viktigare än planen. Planeringen innebär inte enbart planering mot 
kortsiktiga ekonomiska resultatmål, utan är också inriktad mot att 
tillvarata möjligheter och bevara flexiblitet och beredskap inför 
förändringar. Tänkandet och modellerna samt inte minst relationerna 
mellan aktörerna formar en referensram som appliceras i olika 
utvecklingssituationer. Näringslivsledare 3 blir en av förbindelselänkarna 
i detta hänseende, samtidigt som han mobiliserar andra aktörer till 
uppdrag med denna gemensamma föreställningsram som bas. 
Tillämpningen som Näringslivsledare 3:s aktiviteter i det oberoende 
nätverket är ett uttryck för, väljer jag att mot denna bakgrund benämna 
flexibelt marknadsanpassat ledarskap. Denna teoretiska benämning ligger 
i lin je med ovannämnda tänkande och kan också sägas korrespondera med 
Näringslivsledare 3:s oberoendesträvanden i s in styrelseledamotsroll. Att 
i praktiken realisera dessa strävanden visar sig emellertid inte alltid så 
lätt. 

Fallbeskrivningen i kapitel åtta implicerar hur kontakterna mobiliseras i 
olika faser av företagets utvecklingsprocess. Likaså illustreras kampen om 
handlingsutrymmet mellan konkurrenterna i en förhållandevis mogen och 
genomreglerad bransch, som ständigt är utsatt för oförutsägbara om
världsförändringar. Även här tenderar kapitalgenereringsförmågan att 
begränsa handlingsutrymmet. OTC-introduktionen våren 1983 skapar 
emellertid ytterligare expansionsutrymme men också krav på ökat tempo 

57 Se s 174 i Normann, R. (1977). Management for Growth. Chichester: Wiley & Sons. Engelsk 
översättning av "Skapande företagsledning". 

Hedberg, B. (1981). How organizations learn and unlearn. I Nyström, P. C., & Starbuck, W. H. (eds) 
Handbook of Organizational Design. New York: Oxford University Press. 3-27. 

Kuhn, T. S. (1981). De vetenskapliga revolutionernas struktur. Karlshamn: Doxa. 
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i utvecklingsprocessen. Detta accentueras, då en ny ledning tillträder hos 
den dominerande konkurrenten 1986. Idérikedomen inte minst i 
marknadsföringsprocessen framstår som välutvecklad bland nyckel
aktörerna i Bryggeriföretaget AB. Idékampen på detta område når 
emellertid inte samma genomslagskraft efter det att den nya ledningen 
tillträder hos huvudkonkurrenten. De börjar också agera mer 
professionellt marknadsföringsmässigt. 

Efter detta framstår jakten efter stordriftsfördelar i den nationella 
branschstrukturen som det mest framträdande. Det är i denna mening jag 
har svårare att se förankringen i idén om ett marknadsanpassat flexibelt 
ledarskap. 1989 sätts strukturen på spel när det kooperativa bryggeriet 
bjuds ut till försäljning. Bryggeriföretaget AB förvärvar det kooperativa 
företaget under 1989 och slaktar därmed en "helig ko" - den utmejslade 
profilen som "det privata alternativet" naggas i kanten. Efter det hamnar 
företaget åter igen i ett bekymmersamt läge. Omvärldsförändringar, hård 
priskonkurrens samt de genom lojalitet uppbyggda kundrelationerna för 
de kooperativa produktionsenheterna bryts. Bryggeriföretaget AB får en 
betydande resultatminskning 1990 och handlingsutrymmet blir mer 
kringskuret. Aktörerna har sett sig nödgade att ge avkall på på 
flexibiliteten till förmån för att kunna komma i åtnjutande av 
stordriftsfördelar, men samtidigt därmed förknippad resurslåsning. 
Nyckelaktörerna menar emellertid, att andra handlingsalternativ var 
uttömda i detta läge, inte minst när det internationella perspektivet 
anläggs. Att upprätthålla en nisch på den resursnivå som var läget före 
fusionen bedöms som otillräcklig i den utvecklingssituation som 
branschen befinner sig i, speciellt då den internationella hotbilden 
inbegrips. Fusionen ses som en möjlighet att etablera sig på en högre 
resursnivå med större konkurrenskraft inför framtiden. 

Nätverksbaserat ledarskap 

I Näringslivsledare 4:s arbete i det framväxande nätverket finns inte 
samma auktoritetstilltro som vi kunnat konstatera i framför allt 
Näringslivsledare l:s och Näringslivsledare 3:s nätverk. Huvudaktören i 
det framväxande nätverket har ofta fått agera i rollen som 
företagsstädare. Han har fått arbeta bakom kulisserna hos några aktörer i 
näringslivet och sett vådan av ett alltför enväldigt ledarskap. Måhända är 
det därför som aktörerna i detta nätverk framhäver just nätverket och 
gruppen som avgörande ledningsinstrument. Icke desto mindre 
positionerar sig även aktörerna i det framväxande nätverket i förhållande 
till såväl det regionala nätverket som till det intermediära nätverket, som 
verkar på samma regionala arena. Ett konkret uttryck för detta är när 
styrelseledamöter till Mobila Produkter AB skall rekryteras. Då söker 
Näringslivsledare 4 även aktörer utanför den regionala miljön. Han vill 
inte gå samma väg och vända sig till samma källor som aktörerna i det 
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regionala nätverket respektive det intermediära nätverket gjort. På 
samma sätt blir den tidigare ledningen en referenspunkt för aktörerna i 
det framväxande nätverket när det nya ledarskapet skall formas i Mobila 
Produkter AB. 

Referenspersoner i närmiljön bildar motbilder. Aktörerna i det 
framväxande nätverket kan också sägas ha byggt upp ett galleri av 
referenspersoner som är omfattande, med hänsyn till erfarenheterna som 
konsulter i krisföretag. Den bearbetning som görs av relationerna i den 
tidigare ledningsgruppen i Mobila Produkter AB60 utgör ett exempel på 
detta. Här bildar den tidigare ledningsgruppens sätt att fungera 
referenspunkt och motbild för det man vill uppnå i fråga om öppenhet 
och kommunikation. Strävandena efter att ta steget till mer 
gränsöverskridande roller implicerar samtidigt en ambition - att själva ta 
ansvaret för genomförandet av föreslagna åtgärder. Näringslivsledare 4 
menar att han i egenskap av konsult ofta fått genomföra åtgärder, som 
någon annan redan bestämt. Att ifrågasätta en uppdragsgivares önskan är 
inte det lättaste. Till detta skall föras kulturbarriären mellan 
företagsledare och konsulter. Näringslivsledare 4 upplever att företags
ledare gärna lyssnar till andra företagsledare, men att de kan ha svårt att 
ta till sig det en konsult säger - trots att budskapet pekar i samma 
riktning! Övertagandet av Mobila Produkter AB skall ses mot denna 
bakgrund. Genom detta byggs en referensposition på företagsledarnivå 
upp, samtidigt som ett referensfall för utprovning av ledarskapssynsätt 
skapas. 

Det övergripande synsätt som dominerar i Näringslivsledare 4:s arbete 
med det framväxande nätverket benämns nätverksbaserat ledarskap. Vi 
kan notera, att Näringslivsledare 4 involverar sitt nätverk mera tydligt i 
sitt arbete med Mobila Produkter AB och i uppbyggnaden av Företags-
Invest AB. Han inbegriper inte bara resurspersoner inom företaget, utan 
även resurspersoner utanför företaget när företagens utvecklings
processer är i åtanke. Det nätverk som byggts upp genom Relation AB är 
en resurskälla härvidlag. Utvecklingsbara individer skall ständigt stå på 
tur för mer ansvarsfulla uppdrag. De mänskliga resurserna och 
relationerna dem emellan fokuseras. Detta resursnät får inte begränsas 
och inskränkas till organisatoriska inramningar, vare sig horisontellt eller 
vertikalt, utan har gränsöverskridande karaktär. Liknande tankegångar 
finns även inom de andra nätverken men framför allt på toppnivån. I 
detta nätverk arbetar man med att sprida detta synsätt genom alla 
organisatoriska nivåer. Den medvetna satsningen på seminarier belysande 
de förändrade relationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare med 
Kontaktperson 5, liksom påföljande konkretisering genom ledarskapsut
bildning i gruppform med Kontaktperson 4 är ett tecken på detta. Inte 

60 Se figur 9:1 i kapitel nio, s 188. 
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minst söker man tillvarata yngre aktörers ambitioner, där lärandet om det 
nya synsättet utgör kärnan. Idéer till denna uppmuntran till självreflek-
tion och självutveckling förankrar aktörerna i det framväxande nätverket 
dels i egna erfarenheter men också i nya strömningar i ledarskaps
debatten. Aktörerna följer den teoretiska utvecklingen och framför allt 
dess tillämpningar noga. Inte minst konkretiseras detta vid de årliga 
sammandragningarna i Relation AB:s regi. 

Visioner i nätverk 

Framväxten av skilda dominerande idéer är ett uttryck för den katego-
risering som aktörerna genomför. Visioner i jämförelse med andra 
formuleras. En vision kan definieras som kvalitativa föreställningar om 
framtida tillstånd61 - en artikulering av en framtidsinriktning.62 Med 
hjälp av visionsbegreppet dras paralleller och söks efter ett uttryck som 
både beskriver en kraftsamling, men som samtidigt bereder aktörerna 
flexibilitet och möjlighet till underhåll av kreativa processer. Medver
kande aktörer skall känna delaktighet och medges påverkansmöjligheter. 
Tillsammans skapas något. Formuleringen av visioner får emellertid inte 
bli för abstrakt, utan skall i varje ögonblick konkretiseras i etappsteg. Ett 
ständigt växelspel mellan abstraktion och konkretion kan sägas utgöra 
dess kännemärke.63 

Aktörerna använder sig inte nödvändigtvis av ordet visioner. Inte minst i 
amerikansk litteratur illustreras ofta begreppsanvändningen i samband 
med förhållandevis storvulna planer. Detta känner jag inte riktigt igen i 
den empiriska beskrivningen. Arbetet med idéerna bär emellertid prägeln 
av de inslag som förknippas med visionsformulering. Jag menar också att 
aktörerna i studerade sammanhang bearbetar idéer som sträcker sig 
utöver de enskilda företagens verksamhet och som även har ett längre 
tidsperspektiv än vad som är brukligt vid t ex affärsidéformulering. 
Idéerna som exemplifieras har inte heller samma konkretitionsgrad, utan 
en del i själva idéformuleringen ligger i att väcka resurser till liv, utan att 
detalj styra. 

Idéerna baseras på de erfarenheter, som byggs upp i nätverken. 
Aktörerna bygger upp ett kunnande inte bara på basis av praktiska och 
teoretiska insikter i mer eller mindre omfattning, utan också i relation till 
referenspersoner och referensgrupper.64 Referenspersoner eller 
referensgrupper utgör förebilder/motbilder och nyckelaktörerna positio
nerar sig i förhållande till dessa mer eller mindre medvetet. Konkur

61 Se s 13 i Alarik, B. (1988). Företagsutveckling och strategi. Malmö: Liber. 
62 Se s 7-10 i Nanus, B. (1992). Visionary Leadership. San Francisco: Jossey-Bass. 
63 Normann (1975), a a, kapitel s ju. 
64 Jfr diskussionen om detta i te orin om social identitet. Se s 172-182 i Hogg & Abrams (1988), a a. Jfr 
även Hyman, H. & Singer, E. (eds) (1968). Readings in Reference Group Theory and Research. New 
York: Free Press. 



260 

rensen och därmed förknippad positionering sker i nätverk mellan 
aktörer, snarare än mellan företag. Nätverken konkurrerar med varandra 
i mer eller mindre öppna former. Referenspersoner blir således 
förebilder och motbilder såväl ur ett konkurrens- och samverkans
perspektiv som ur ett kompetensperspektiv. 

Referenspersonerna gestaltar synsätt som nyckelaktörerna relaterar sig 
till. Det synsätten är uttryck för kombineras med egna erfarenheter som i 
sin tur utvecklas av interaktionen mellan aktörerna i nätverken. I 
respektive nätverk genereras idéer i interaktionsprocesserna och en 
gränsöverskridande ledarskapslogik utvecklas. I Näringslivsledare 1 : s 
arbete i det nationella nätverket utgör som tidigare nämnts Referens
person 1 en förgrundsgestalt och "lärofader" på det värderingsmässiga 
planet avseende hur företag skall skötas. Erfarenheterna förmedlas i 
gestaltad form i så måtto att liknelser, historiska återblickar och 
tumregler fyller en viktig roll. Det övergripande synsätt som 
utkristalliseras ur interaktionen mellan aktörerna under berörd tidsperiod 
väljer jag att med en sammanfattande benämning kalla långsiktigt 
industriellt ledarskap. Dessa generationsövergripande tankegångar 
försöker Näringslivsledare 1 i sin tur inplantera i hemtrakten. Här 
sammanbinds emellertid de långsiktiga strävandena med ambitionen att 
etablera samverkan mellan nyckelaktörer på regional nivå. Denna strävan 
benämns regionalt sammanhållande ledarskap. Att bygga denna bro 
mellan generationer på den regionala arenan visar sig emellertid bli 
svårare än beräknat att genomföra i den lilla skalan. De yngre aktörerna 
vill erhålla snabbare och större utdelning, och som följd av skillnader i 
värderingar kan splittring av nätverken konstateras. 

Näringslivsledare 2:s aktiviteter i det intermediära nätverket utgör ett 
sådant exempel. Nätverket kring Näringslivsledare 1, och det synsätt som 
han anses representera, utgör i detta sammanhang en referenspunkt för 
skapandet av en motbild. Denna motbild kombineras med de erfarenheter 
som nyckelaktörerna förvärvat genom åren. Jag väljer att benämna det 
synsätt, som dominerar i studerad utvecklingssituation för strukturom-
vandlande ledarskap. Företagsköp och företagsförsäljningar dominerar 
studerad utvecklingsperiod. Vissa företag blir utvecklingsobjekt medan 
andra företag snarare blir transaktionsobjekt. De dominerande idéerna i 
Näringslivsledare 3 : s aktiviteter i det oberoende nätverket, mest 
framträdande i den tidiga beskrivningen av Bryggeriföretaget AB:s 
utveckling, väljer jag att sammanfattningsvis benämna flexibelt marknads-
anpassat ledarskap. Näringslivsledare 4:s aktiviteter i det framväxande 
nätverket och till detta knuten idéutveckling väljer jag att kalla 
nätverksbaserat ledarskap. Dessa övergripande idéer är en del av den 
idékultur som utvecklas i respektive nätverk. 
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Idéerna sprids genom och diskuteras på möten mellan aktörerna. Den 
övergripande visionen anger färdriktningen, medan olika idéer stöts mot 
varandra bland aktörerna i nätverken. Vi kan tala om idéernas kamp om 
uppmärksamheten. Aktörerna i kärnorna i nätverken med skilda erfaren
heter och specialiteter förmedlar och förespråkar olika perspektiv. 
Nätverken fungerar som perspektivförmedlare och bidrar till att 
idéutvecklingen får en mer allsidig belysning. Perspektivkonkurrensen 
och därmed förknippad rollkomplettering verkar gynnsamt på lärandet, 
och inte minst på förändringen av etablerade föreställningar. Förmågan 
att inkapsla idéernas dynamik i nätverken är emellertid olika. I det 
regionala nätverkets kärna noteras att kontakterna får en närmast 
likriktande effekt. 

SAMVERKAN OCH KONKURRENS 
I OCH MELLAN NÄTVERK 

Ovanstående framställning visar emellertid att det inte bara handlar om 
samverkan genom idéutveckling inom respektive nätverk, utan det 
handlar också om konkurrens inom och mellan nätverk. Konflikter och 
spänningar mellan synsätt samt begränsningar av handlingsutrymmet ger 
upphov till meningsskiljaktigheter. Konkurrens växer fram inom och 
mellan nätverken. Konkurrensen sker i detta sammanhang mellan aktörer 
i nätverk snarare än mellan företag.65 Det råder samexistens mellan 
samverkan och konkurrens i näringslivet.66 Detta kan i sin tur ses som en 
förutsättning för identitetsskapande processer. Genom samverkan utan 
tolerans för varierande infallsvinklar kan likformighet och anonymitet, 
som inte understödjer identitetsskapande processer formas. De enskilda 
aktörerna blir inte bekräftade i sitt sammanhang. Identitetsskapandets 
natur söker m a o näring i det unika.67 Men perspektivmångfaldens 
ytterlighet i den andra motpolen är de enskilda individernas perspektiv -
och utan samverkan med andra formas inte någon samsyn och 
samhandling. Utan ledda formas inget ledarskap och utan något att 
jämföra med formas inget identitetsskapande. I skärningsmängden mellan 
samverkan och konkurrens växer således identitetsskapande processer 
med skilda grunder fram. 

65 Jfr t ex diskussionen om konkurrens mellan nätverk på s 128-131 i Jar illo, J. C. (1993). Strategie 
Networks. Oxford: Butterworth. 
66 Se t ex Mattsson, L-G. & Lundgren, A. (1992/93). En paradox? Konkurrens i industriella nätverk. 
MTC- kontakten. Vol. 8. Nr 22, 8-9. Jfr o ckså diskussioner om relationer mellan konkurrenter i t e x 
Easton, G. (1987). Relationships Among Competitors. University of Lancaster; Easton, G., & Araujo, 
L. (1992). Non-Economic Exchange in Industrial Networks. I Axelsson, B. & Easton, G. (eds.). 
Industrial Networks - A New View of Reality. London Routledge.; Alter, C. & Hage, J. (1993). 
Organizations Working Together. Newbury Park: Sage och Bengtsson, M. (1994). Konkurrensklimat och 
dynamik. En studie av interaktion mellan konkurrenter. Umeå universitet: Studier i f öretagsekonomi. 
67 Se kapitel fyra "Identity: The Quest for the Particular" i E ccles, R. G. & Nohria, N. (1992). Beyond 
the Hype. Rediscovering the Essence of Management. Boston: Harvard Business School Press. 
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Aktörerna i nätverken kan alla sägas verka på samma arena i näringslivet, 
även om konkurrensintensiteten varierar beroende på aspekter såsom 
närhet och omfattning av nätverkens verksamhet. Arenan omfattas i 
denna studie av aktörer i nätverk som arbetar aktivt med ledning i och 
för mindre och medelstora företag. Att näringslivet förnyas underifrån 
genom utveckling av mindre och medelstora företag är en grundförut
sättning för näringslivets fortbestånd. Dessa förnyelsesträvanden 
motverkar likformighet och till detta förbunden maktkoncentration. Nya 
idéers utveckling tillvaratas. Arenan består naturligtvis av en mängd 
aktörer i nätverk förutom de fem nätverk, som speglas i denna studie. Det 
finns flera nationella nätverk, flera regionala, flera intermediära, flera 
oberoende och flera framväxande nätverk. Likaså finns nätverk med 
karaktäristika som vi ännu icke identifierat. Principresonemanget och 
sättet att tänka blir emellertid detsamma oavsett mängden nätverk. De här 
beskrivna empiriskt grundade visionerna har större räckvidd än de 
empiriska sammanhang som redovisas i denna studie. Dessa visioner, som 
egentligen baserar sig på underliggande behov i näringslivet, uttrycker 
överlappande krafter i näringslivet som kan sägas dra åt olika håll 
(konkurrens), men som också samexisterar och utvecklar näringslivet i 
sin helhet i ett ömsesidigt samspel (samverkan). Både samverkan och 
konkurrens framträder i och mellan nätverken.68 

Långsiktigt 
industriellt 
ledarskap 

Nätverks-
baserat 

ledarskap 

i nä tverk 

Regionalt 
sammanhållande 

ledarskap 

Flexibelt 
marknadsanpassat 

ledarskap 

Strukturom-
vandlande 
ledarskap 

Figur 11:3 Övergripande visioner i samexistens 

Konkurrensens och samarbetssträvandenas mosaik antar ständigt nya 
skepnader. I tider av högkonjunktur växer nya nätverkskonstellationer 
fram, medan handlingsutrymmet blir alltmer kringskuret i tider av 
lågkonjunktur. Visionerna avspeglar emellertid grundläggande behov 
med betydande tidsmässig räckvidd och de kan också ses som inslag i en 
nations näringslivssträvanden. Mot denna bakgrund kan beståndsdelar i 
dessa visioner återupptäckas och internaliseras i nya generationers 

68 Detta resonemang vidareutvecklas i denna studies teoretiska syntes i kapitel tolv. 
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tappning. Idémässiga strävanden konkretiseras och ges ett nytt subjektivt 
innehåll genom att nya generationer kommer in på arenan. Långsiktigt 
industriellt ledarskap avspeglar behovet av industriell och teknisk 
utveckling - en sektoriell dimension. Regionalt sammanhållande ledarskap 
avspeglar behovet av territoriell utveckling. Strukturomvandlande 
ledarskap avbildar behovet av institutionell omvandling och således 
behovet av en sektoriell omfördelning över tiden. Flexibelt marknadsan-
passat ledarskap reflekterar betydelsen av lyhördhet för kundernas krav 
och vikten av att undvika monopolsträvanden. Nätverksbaserat ledarskap 
uttrycker slutligen behovet av individuell utveckling i näringslivet, där 
inte minst gränsöverskridande kompetensutveckling inom professionen 
utgör ett centralt inslag. 

I respektive nätverk söks efter aktörer som kan gestalta det behov av 
ledarskap som eftersöks. Ovanstående visioner utgör en avspegling av 
dessa behov. Förväntningar om innehållet i en näringslivsledaridentitet 
formuleras. Yttre omständigheter skall emellertid ställas mot inre 
omständigheter. Aktörens förmåga att lösa uppgiften ställs under 
prövning. Aktörens interaktion i nätverket och förmåga att infria 
förväntningarna underställs analys. Låt oss mot denna bakgrund närmare 
granska inslag i nätverksbyggandet i de enskilda fallen. Det fjärde 
analystemat om aktörenas nätverk tas m a o upp till mer fördjupad 
praxisnära behandling.69 Analysen koncentreras till nätverkens underhåll 
och förnyelse. Speciellt intresse tillägnas de kärnor som utkristalliseras i 
mer eller mindre omfattning i respektive nätverk och identifikation av 
karaktäristiska drag i dessa kärnor över tiden.70 

NÄTVERKENS UNDERHÅLL OCH FÖRNYELSE 

Det nationella nätverket 

I Näringslivsledare l:s arbete i det nationella nätverket kan etablering av 
kärnor i två sammanhang urskiljas. För det första bildar ledningsgruppen 
i Industriutveckling AB en kärna i nätverket. För det andra bildar 
relationerna mellan Näringslivsledare 1, VD, styrelseordföranden (SO 1) 
- ordförande efter Referensperson l:s bortgång - och Referensperson 1 
en kärna på en mer övergripande nivå genom dessa aktörers aktiviteter i 
moderbolagets styrelse. Dessa aktörer kan också sägas vara delaktiga i 
ägargruppens engagemang i det svenska näringslivet över huvud taget 
genom olika styrelseuppdrag. Speciellt kan detta sägas gälla Styrelseord
förande 1 som efter Referensperson l:s bortgång, med nya och gamla 
uppdrag, blir styrelseledamot i sju börsbolag, förutom Industriutveckling 
AB (med ett börsvärde motsvarande sammantaget 130 216 Mkr i slutet av 
1989). 

69 Jfr figur 4:3 i kapitel fyra, s 83. 
70 Analysen sammanfattas i ta bell 11:1 på sidan 271. 
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Näringslivsledare 1 och VD:n i Industriutveckling AB kan emellertid 
sägas ha huvudrollerna såväl gentemot styrelsen i moderbolaget som 
gentemot styrelserna i dotterbolagen. Av de 18 dotterbolagen (1982) så är 
Näringslivsledare 1 styrelseordförande i fem dotterbolag. VD är 
styrelseordförande i tre dotterbolag, vice styrelseordförande i tre 
dotterbolag samt ledamot i sju dotterbolag. VD och Näringslivsledare 1 
rapporterar till styrelseordföranden regelbundet, samtidigt som han själv 
är styrelseordförande i ett dotterbolag. Detta dotterbolag är ett regionalt 
utvecklingsbolag inom Industriutveckling AB (Miniutveckling AB) och 
inbegriper i sin tur sex dotterbolag (1982). 

Dessa tre aktörer har långvarig erfarenhet av varandra. Redan 1969 var 
det Styrelseordförande 1 som förde Industriutveckling AB:s förhand
lingar med Näringslivsledare 1 i Polymerteknik AB. 1978 tillträder VD 1 
som verkställande direktör i Industriutveckling AB och tillika som 
styrelseledamot i Polymerteknik AB. Kärnan i nätverket på denna 
övergripande nivå består således av aktörer med långvarig erfarenhet av 
samarbete med varandra. En kärna som representerar en tämligen fast 
sluten kärna av etablerade ledare, där relationerna är understödda av 
ägandesamband. Ägargruppen bakom Industriutveckling AB, där 
Referensperson 1 utgjorde centralgestalten, utövar ett avgörande infly
tande i flera av landets nyckelföretag genom ett nätverk av aktörer med 
långvarig ledarerfarenhet. Det är genom att knyta samman aktörer i 
denna form, som en betydande erfarenhetsbank underhålls inom 
nätverket. 

I den lilla skalan konkretiseras ägargruppens intentioner bl a genom 
Näringslivsledare l:s arbete med de fem dotterbolagen till Industriut
veckling AB. Näringslivsledare 1 blir själv en exponent för de synsätt 
som dominerar inom gruppen, samtidigt som han själv anammar detta 
och förmedlar det vidare. Detta kan åskådliggöras genom de råd för val 
av styrelseledamöter, som han själv formulerar tillsammans med led
ningsgruppen. Den generella långvariga ledarerfarenheten värderas mer 
än specialistkompetensen, åtminstone vad gäller ordförandepositionerna. 
Ett dynamiskt perspektiv anläggs i skrivningen, när det betonas att; 
"tilltänkt styrelsemedlem bör tidigare i sitt liv ha genomgått de 
utvecklingssteg som det aktuella företaget förväntas komma in i". 

Näringslivsledare 1 förespråkar att styrelseordföranden bör vara äldre i 
fråga om erfarenhet i förhållande till företagets verkställande direktör. 
"Man skall ju ändå vara rådgivare. Man kan säga, att så här har jag gjort 
tio gånger förut". Rollen som mentor framhävs således.71 Ett tecken på 
aktiviteter i denna anda är Näringslivsledare l:s inrådan att rekrytera 
ytterligare en ledare med långvarig ledarerfarenhet till ledningsgruppen 

71 Se kapitel tio, s 204. 
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och därtill knutna styrelseuppdrag. I Näringslivsledare l:s arbete i 
Industriutveckling AB kan en strävan efter att utnyttja utveck
lingspotentialen i relationen mellan unga ambitiösa företagsledare och 
Näringslivsledare 1 som en stabiliserande faktor visavi engagemangs
bolagen noteras. En balans mellan förnyelseinitiativ och samling kring en 
vision eftersträvas. Det erfarenhetsmässiga spannet kompletteras med en 
perspektivkompletterande dimension, då företagsledarnas marknads-
mässiga specialistkompetens kombineras med Näringslivsledare 1 : s 
förkärlek för teknik- och produktutveckling. Sammanfattningsvis kan 
sägas att aktörer med långvarig ledarerfarenhet knyts till toppositioner, 
samtidigt som yngre ledarämnen rekryteras till operativa roller. 

I Näringslivsledare l:s aktiviteter i det nationella nätverket formas idéer 
om långsiktigt industriellt ledarskap. Kärnor sammansatta av etablerade 
ledare utkristalliseras i syfte att verka i denna anda. Den övergripande 
kärnan är fast i så måtto, att aktörerna har långvarig erfarenhet av 
samarbete med varandra samtidigt som kärnan är tämligen sluten. "Att 
verka men inte synas" verkar vara ett måtto för aktörerna. Detta 
harmonierar också väl med de tekniska utvecklingsambitionerna i 
nätverkets engagemangsbolag. Högtstående teknisk utveckling kräver ett 
visst mått av isolering i syfte att undvika kopiering av konkurrenter. Den 
långvariga ledarerfarenheten värderas högt i toppositionerna. Men denna 
inriktning kombineras med rekrytering av unga ledarämnen till operativa 
roller. Ett kraftfält mellan yngre och äldre aktörer tillskapas. 

Det regionala nätverket 

Valet av Näringslivsledare 1 till styrelseordförande i det regionala 
utvecklingsbolaget och därmed förknippade förväntningar på en länkroll 
mellan företagarfamiljer i de regionala nätverket baserar sig också på den 
långa ledarerfarenheten som urvalsgrund. Näringslivsledare 1 utgör en 
exponent för den långvariga ledarerfarenhet som värderas högt av 
idégivarna. Till detta skall emellertid också föras den legitimitetsskapande 
effekten som åstadkoms genom hans medverkan i projektet. 
Näringslivsledare 1 blir en galjonsfigur för satsningen.72 Något kraftfält 
mellan yngre och äldre aktörer skapas emellertid inte i någon högre grad 
initiait i Prinova AB. Toppositionerna besätts av etablerade aktörer, där 
Näringslivsledare 1, Nätverkskontakt 1 och Nätverkskontakt 2 bildar den 
inre kärnan, men där de yngre aktörerna bereds begränsat 
handlingsutrymme. Här har vi bl a grunden till de splittringstendenser i 
nätverket, som kan konstateras. Ett spänningsfält73 och en polarisering74 

mellan äldre och yngre aktörer utvecklas. Myter kommer i omlopp som 
förstärker de olika aktörernas uppfattningar. De yngre aktörerna ser de 

72 Se kapitel tio, s 208. 
73 Se s 136 ff i Normann (1975), a a. 
74 Se s 177 i Hogg & Abrams (1988), a a. 
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äldre som "bromsklotsar" stoppande utvecklingsinitativ, medan de äldre 
aktörerna betraktar de yngre som bärare av idéer som leder i en icke 
önskvärd riktning. Som tidigare framgått så kan en liknande utveckling 
konstateras i Industriutveckling AB efter VD-skiftet. Näringslivsledare 
1 : s relationer i det nationella nätverket under perioden 1985-89 
innehåller mera av spänningsfält, jämfört med perioden 1980-84. 
Betydelsen av Referensperson l:s bortgång skall inte heller underskattas. 
Generationskampen och dess konkretisering i olika synsätt på 
företagsutveckling och ledarskap blir påtagligare, samtidigt som osäker
het om olika personers ställning inom nätverket uppstår. 

I Näringslivledare l:s aktiviteter i det regionala nätverket kombineras 
erfarenheter genererade i det nationella nätverket i arbetet med ett 
regionalt sammanhållande ledarskap. En fast sluten kärna av etablerade 
ledare med regional förankring etableras. I likhet med Näringslivsledare 
l:s aktiviteter i det nationella nätverket, så värderas långvarig erfarenhet 
högt. Samma kraftfält mellan äldre och yngre aktörer etableras emellertid 
icke. Snarare växer spänningsfält fram som leder till splittring av 
nätverket. Slutenheten och därmed förknippade ambition att utveckla nya 
produktidéer betraktas med misstänksamhet från omvärlden. Uthållig
heten sätts på hårt prov och sammanhållningen främst på ägarsidan blir 
svår att upprätthålla. 

Det intermediära nätverket 

Näringslivsledare 2 tillhör de aktörer som lämnar det regionala nätverket 
med bas i Prinova AB för att medverka i skapandet av ett nytt nätverk -
det intermediära nätverket. Med Ägarintressent 2 som förmedlande länk 
knyts kontakten med Ägarintressent 1. Ägarintressent 1 h ade tillsammans 
med Ägarintressent 2, Ägarintressent 3, Ägarintressent 4 och två 
ytterligare intressenter (däribland ett investmentbolag) förvärvat större 
delen av aktierna i ett närbeläget sågverk 1982. Bolaget omstruktureras 
och OTC-noteras under 1984. Under senare delen av detta år förstärker 
ägarkonsortiet sin ägarposition genom att överta det utomstående 
investmentbolagets aktiepost. Kort därefter säljer ägarkonsortiet sina 
andelar i sågverket till ett större skogsbolag, och sågverket avförs från 
OTC-listan. Ägarkonsortiet genererade genom denna manöver ett kapital, 
som av ovannämnda fyra ägarintressenter placeras som grundplåt i 
Företagsgruppen AB. Näringslivsledare 2 tillträder så småningom som 
verkställande direktör i denna grupp, samtidigt som han säljer sitt eget 
företag (Materialhantering AB) och införlivar det i koncernen 
tillsammans med fyra ytterligare dotterbolag. 

Ägarintressent 1 i egenskap av styrelseordförande, Näringslivsledare 2 i 
egenskap av verkställande direktör och Ägarintressent 2 i egenskap av 
ekonomiansvarig bildar den operativa kärnan i Företagsgruppen AB 
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under initialskedet 1985 - 87. En trippelallians mellan en affärsman, en 
industriman och en bankman etableras. De tre aktörerna är i samma ålder 
och yngre än nyckelaktörerna i det regionala nätverket ovan. De tre 
aktörerna flyttar till den kontorsbyggnad, där Ägarintressent 3:s 
verksamhet är förlagd. Ägarintressent 3 kan sägas erhålla en speciell 
rådgivande funktion dels genom den fysiska närheten, dels genom sin 
långvariga erfarenhet som trävaruagent. Näringslivsledare 2 och Ägarin
tressent 2 engagerar sig främst i uppbyggnaden av koncernens verkstads
industrigren, medan Ägarintressent 1 med stöd av Ägarintressent 3 och 
Ägarintressent 4 ägnar trävarusektorn intresse. De senare arbetar i sin tur 
parallellt med egna bolag - Ägarintressent 1 med Trälnvest AB, Ägarin
tressent 3 med sitt trävaruagenturbolag och Ägarintressent 4 med sitt 
sågverk. 

Ägandet fördelar sig lika mellan de fem intressenterna (Ägarintressent 1, 
Ägarintressent 2, Ägarintressent 3, Ägarintressent 4 och Näringslivs
ledare 2) i initialskedet. Alla intressenter sitter i Företagsgruppen AB:s 
styrelse. Ägarroller, styrelseroller, operativa roller och nätverksroller 
flyter samman i ett komplicerat mönster i det intermediära nätverket. 
Kärnan i nätverket är tämligen löst sammanhållen kring Ägarintressent 1. 
Likaså tenderar det faktum att man gjort affärer med varandra att bli 
roten till spänningar inom gruppen. Denna bild förstärks när Företags
gruppen AB fusioneras med det av Ägarintressent 1 ägda Trälnvest AB i 
slutet av 1987. Ägarintressent 2 (som knöt kontakten med Näringslivs
ledare 2) lämnar i detta läge såväl sitt ägarskap som sina operativa 
uppdrag. Ägarintressent 1 blir efter fusionen störste ägaren i bolaget. 
Ägarintressent 1 intar emellertid fortfarande en undanskymd roll visavi 
samhället i övrigt. Det är Näringslivsledare 2, som agerar talesman utåt 
när Företagsgruppen AB:s verksamhet uppmärksammas i olika samman
hang. Näringslivsledare 2 är också mer förankrad i det officiella 
nätverket, via engagemang i t ex den regionala näringslivsorganisationen 
och Rotary. 

Ägarintressent 2:s operativa funktion ersätts temporärt av Nätverks
kontakt 1. Efter en tid träder emellertid Nätverkskontakt 2 in i hans 
ställe. Nätverkskontakt 2 har i likhet med Ägarintressent 2 bankbakgrund. 
Han har verkat i inte mindre än tre olika banker på den lokala och 
regionala arenan. En del engagemang i form av styrelseuppdrag, som 
uppstått under banktiden tar Nätverkskontakt 2 med sig in i Företags
gruppen AB:s verksamhet. Detta kombineras med engagemang i 
styrelserna i Företagsgruppen AB:s dotterbolag. Nätverkskontakt 2 
utnämns till vice VD, men blir inte delägare i Företagsgruppen AB. 
Nätverkskontakt 2 får en intermediär roll mellan bankerna och 
Företagsgruppen AB och mellan bankerna inbördes. Han kan sägas bli 
något av "bankernas man" i det intermediära nätverket genom sina 
upparbetade kontaktvägar sedan tidigare. I de tio dotterbolagen till 
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Företagsgruppen AB 1989/90 är Ägarintressent 1 styrelseordförande i 
fem dotterbolag och styrelseledamot i tre bolag, Näringslivsledare 2 är 
styrelseordförande i fyra bolag och styrelseledamot i tre bolag, 
Nätverkskontakt 2 är styrelseordförande i ett dotterbolag och 
styrelseledamot i sex dotterbolag och Ägarintressent 3 är slutligen 
styrelseledamot i fyra dotterbolag. 

Kärnan i det intermediära nätverket fortsätter att omvandlas i takt med att 
problemen tilltar i företagens utvecklingsprocesser. Vi kan tala om ett 
situationsanpassat utbyte av aktörer från närmiljön gör sig gällande. Nästa 
steg i denna process är den chefsrockad som genomförs i slutet av 1990. 
Denna innebär, att Näringslivsledare 2 lämnar VD-posten för att bli vice 
styrelseordförande i Företagsgruppen AB. Som ny verkställande direktör 
och koncernchef tillträder Verkställande direktör 2. Han har agerat 
företags städare i olika företag i närmiljön och nått viss framgång. Hans 
erfarenheter bedöms som lämpliga i den konsolideringsfas företaget står 
inför. I och med hans inträde kan också sägas, att de operativa rollerna 
renodlas i högre grad. Varken VD eller vice VD blir delägare. 

Etablerade strukturer sätts under prövning under observerad tidsperiod. 
Ägarintressent 1 stärker efter hand sin maktposition inom det inter
mediära nätverket genom en omfördelning av ägandet. Spänningsfält i 
den inre kärnan växer fram och leder till utstötning och positions
förändringar. Vi kan säga att nätverket består av en löst sammanhållen 
kärna i omvandling kring en nyckelaktör. Nätverkets fortlevnad 
underhålls i sin tur via ett situationsanpassat utbyte av aktörer från 
närmiljön. Kortvariga relationer dominerar över långvariga under 
berörd tidsperiod. 

Det oberoende nätverket 

Näringslivsledare 3 går inte in i Bryggeriföretaget AB:s utvecklings
process som ägarrepresentant utan som oberoende professionell 
styrelseledamot. Han underhåller i sin tur kontakter med ett antal aktörer 
med likartad oberoendeställning och därmed förknippade skilda specia
listkompetenser. Dessa mobiliseras i olika utvecklingssteg i Bryggeri
företaget AB:s utvecklingsprocess. Vi kan tala om, att en kärna av 
fristående etablerade aktörer engagerar sig i ett enskilt företags utveck
lingsprocess på affärsmässiga grunder. Ägandet är inte på samma sätt en 
strategisk handlingsvariabel, som kunnat konstateras i de tidigare fallen, 
utan i stället bibehålls ett ursprungligt familjeägande, dock med OTC-
marknaden och så småningom börsen som komplement. Familjen, med de 
båda bröderna som nyckelaktörer, stöttas upp med ett omgivande nätverk 
i kamp med de olika koncernbildningarna i branschen. 
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En speciell vänskapsrelation etableras mellan Näringslivsledare 3 och de 
två bröderna i Bryggeriföretaget AB:s operativa ledning. I inget annat 
fall engagerar sig Näringslivsledare 3 under så lång tidsperiod. Redan 
1976 blir han styrelseordförande i bolaget och är det under hela 
studieperioden. Detta långvariga engagemang kan också sägas ha 
kunskapsmässiga, men också affärsmässiga grunder. Bryggeriföretaget 
AB utvecklas till ett viktigt referensfall, som innehåller komponenter 
passande Näringslivsledare 3:s referensram. Kampen mot monopol
bildning och maktkoncentration blir påtaglig i branschens utvecklings
process. Aktörerna strävar efter att upprätthålla ett oberoendealternativ 
och ser detta som en väsentlig utmaning. Detta resonemang menar 
nyckelaktörerna i sin tur är överförbart till ett flertal andra branscher. 

Det framväxande nätverket 

I likhet med Näringlivsledare 3 går Näringslivsledare 4 in i Mobila 
Produkter AB genom att han erhåller ett uppdrag. Detta engagemang 
resulterar så småningom i delägarskap. Detta har både kunskapsmässiga 
och affärsmässiga grunder. Mobila Produkter AB utvecklas till ett viktigt 
referensfall i detta skede. För att få gehör för sina idéer finner han det 
nödvändigt att byta den operativa ledningen och därmed också förändra 
ägandebilden. Hans ställning i ett omgivande nätverk och ett uttömt 
ekonomiskt handlingsutrymme för den gamla ledningen/ägarna gör detta 
möjligt. 

Näringslivsledare 4 mobiliserar sitt nätverk av fristående aktörer i 
utvecklingen av Mobila Produkter AB och Företagslnvest AB. En fast 
men öppen kärna utkristalliseras. Fastheten har sin grund i framför allt 
parrelationen mellan Näringslivsledare 4 och Kontaktperson 1 -
teknikern och ekonomen i symbios - grundlagd i slutet av 70-talet. 
Öppenheten har sin grund i beroendet av omvärlden. Näringslivsledare 4 
och Kontaktperson 1 är inte på samma sätt med i etablissemanget som 
varit fallet i de övriga nätverken i mer eller mindre utsträckning. Arbetet 
i förhållandevis små företag, ofta i kris, har inte skapat stora rubriker 
men väl ett starkt stöd i skymundan hos banker och uppdragsgivare. I och 
med engagemanget i Mobila Produkter AB påbörjas arbetet med en 
stabilare verksamhetsbas. Upparbetandet av relationer till Styrelseord
förande 1 och engagemanget av honom som styrelseordförande är ett 
tecken på detta (Styrelseordförande 1 är en av de fristående aktörer som 
rekommenderats flest antal gånger av den regionala näringslivsorga
nisationen till styrelseuppdrag). Dessa legitimitetssträvanden kombineras 
med underhåll av kontakter med yngre aktörer på tillväxt. Yngre 
aktörers utvecklingspotential tillvaratas. Kontaktperson 3, den tidigare 
produktionschefen i Mobila Produkter AB, utgör ett exempel på detta. 
Nya strömningar i ledarskapsdebatten, förenat med den tidigare ledningen 
i Mobila Produkter AB som referenspunkt, ger näring åt detta synsätt. 
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Idéerna lotsas vidare och implementeras inte minst via Näringslivsledare 
4:s parallella arbete med Relation AB och därmed förknippat engagemang 
av fristående konsulter som katalysatorer. 

AVSLUTNING 

Kapitlet inleddes med introduktion av begreppet näringslivsledariden-
titet. Begreppet ses som tredje länken i begreppskedjan; funktion, roll och 
identitet. I detta sammanhang talades dels om en förväntad social identitet, 
dels om en realiserad social identitet. Den förväntade sociala identiteten 
kan ses som en idealbild av de egenskaper, som eftersöks och som skall 
gestaltas av aktörerna. Den realiserade sociala identiteten avspeglar hur 
väl denna idealbild realiseras genom aktörernas interaktion med omgiv
ningen. Formandet av en social identitet är ömsesidigt beroende av ett 
nätverk av relationer. Med stöd i den nätverksorienterade skolbildningen 
granskas inslag i nätverksformationerna. Med grund i den 
aktörsorienterade skolan granskas i sin tur framväxten av idéer i 
respektive nätverks kultur. De sociala identiteternas framväxt är 
ömsesidigt beroende av ett sammanhang för sin existens. Dessa 
sammanhang representerar olika bakomliggande behov och förklarar, 
varför fyra näringslivsledare redovisas och analyseras i fem olika 
sammanhang. Fem nätverk med skilda karaktäristika urskiljs. Aktörernas 
interaktionsmönster i dessa sammanhang redovisas på nästa sida. 
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\ STUDERAT 
\ NÄTVERK 

INTER- \ 
AKTIONS- \ 
MÖNSTER \ 

NL I I DET 
NATIONELLA 
NÄTVERKET 

NL I I DET 
REGIONALA 
NÄTVERKET 

NL 2 I DET 
INTERMEDIÄRA 
NÄTVERKET 

NL 3 I DET 
OBEROENDE 
NÄTVERKET 

NL 4 I DET 
FRAMVÄXANDE 
NÄTVERKET 

VISIONER I 
NÄRINGSLIVS -
LEDARNAS 
NÄTVERK 

Långsiktigt 
industriellt 
ledarskap 

Regionalt sa m
manhållande 
ledarskap 

Strukturom-
vandlande 
ledarskap 

Flexibelt mark-
nadsanpassat 
ledarskap 

Nätverksbaserat 
ledarskap 

NÄTVERKENS 
KÄRNOR 

Fast sluten 
kärna av eta
blerade ledare 

Fast sluten 
kärna av eta
blerade ledare 
med regional 
förankring 

Löst samman
hållen kärn a i 
omvandling 
kring nyckelak
tör 

Kärna av fr i
stående eta
blerade aktöre r 

Fast men öppen 
kärna av aktörer 

UNDER HÅLL 
OCH FÖRNYEL
SE AV NÄRINGS-
LIVSLEDARNAS 
NÄTVERK 

Långvarig le-
darerfarenhet 
värderas högt i 
toppositioner -
kombineras med 
rekrytering av 
unga ledarämnen 
till operativa 
roller 

Långvarig le-
darerfarenhet 
kombinerat med 
regional förank
ring värde ras 
högt 

Situationsan-
passat utbyte 
av aktörer från 
närmiljön 

Underhåller 
kontakter med 
etablerade och 
fristående sty
relseproffs/kon
sulter 

Underhåller 
kontakter med 
yngre aktörer 
på tillväxt samt 
med fristående 
styrelseproffs/ 
konsulter 

Tabell 11:1 Näringslivsledarnas interaktionsmönster 
i de s tuderade nätverken 

Dessa interaktionsmönster kan sägas utgöra inslag i näringslivsledarnas 
arbete med att svara upp till de förväntningar som riktas mot dem i 
nätverken. Begreppskedjan funktion - roll - identitet fäster uppmärk
samheten på att ett mervärde kan utvecklas i interaktionen mellan 
aktörerna. Identitetsbegreppet får i detta sammanhang en syntesfunktion 
mellan de aktivitetsorienterade, aktörsorienterade och nätverksorien-
terade skolbildningarna. Aktörerna blir bekräftade i sitt arbete, 
erfarenheter byggs upp samt företag och relationer utvecklas. Det 
motsatta kan emellertid också sägas gälla i de fall, då det som förknippas 
med näringslivsledaridentiteten blir en belastning. Vi kan tala om goda 
och onda identitets skapande processer. Dessa identitetsskapande 
processer bildar underlag för den sammanfattande teoretiska syntes, som 
presenteras i nästa kapitel. 
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12 
INTERAKTIONSMÖNSTERI 

NÄRINGSLIVSLEDARES NÄTVERK 

identitetsskapandets dynamik 

INTRODUKTION 

I detta kapitel sammanfattas studiens resultat. En återkoppling till studiens 
syfte att utveckla kunskap om näringslivsledares aktiviteter och relationer i 
samband med ledning i och för mindre och medelstora företag görs. 
Kapitlet avslutas med diskussion om behov av fortsatt forskning och 
reflektioner kring studiens praktiska implikationer. 

STUDIENS RESULTAT 

Det övergripande syftet delades upp i tre delsyften. Det första avsåg 
beskrivning av mönster i näringslivsledarnas interaktionsprocesser. Det 
andra avsåg begreppsutveckling och hänsyftar på närmare definition av 
begreppet näringslivsledare. Det tredje syftet avsåg generering av teoretisk 
förståelse om det studerade fenomenet genom utveckling av en syntes. 
Nedanstående framställning återanknyter till dessa utgångspunkter. Först 
görs en kort uppsummering av de resultat som presenterades i kapitel tio 
och elva (med tabellhänvisningar). Denna sammanfattning kan ses som 
svar på det första och andra delsyftet. Därefter görs en fördjupad 
beskrivning av studiens resultat på basis av tidigare åskådliggjorda 
analysteman. Beskrivningen bildar grund för redovisning av studiens 
teoretiska syntes, som skall ses som svaret på det tredje delsyftet och som 
uttryck för den helhetssyn som studien utmynnar i. 

Interaktionsmönster i näringslivsledares nätverk 

I den datanära inomfallsanalysen i kapitel fem tom nio analyserades 
förändringen av aktörernas handlingsutrymme. I kapitel tio fördjupades 
analysen av aktörernas handlingsutrymme med genomlysning av det 
empiriska materialet utifrån studiens analysteman. Som samlingsbegrepp 
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infördes legitimitetsbegreppet för att spegla det interaktiva och 
föränderliga i arbetets karaktär men även i syfte att åskådliggöra, hur 
arbetet vävs in i ett institutionellt sammanhang. Näringslivsledarnas 
uppgiftslegitimitet och ekonomiska legitimitet underställdes analys. 
Genom dessa två legitimitetsbegrepp pekades på den institutionella 
förankringen utan att för den skull utesluta aktörernas möjligheter att 
påverka de institutionella villkoren. 

I tolkningen av aktörernas uppgiftslegitimitet i förhållande till engage
mangsbolagen återkopplades till den rollgruppering som presenterades i 
kapitel tre. Näringslivsledarnas interaktionsmönster vad avser relations
roller, informationsroller och beslutsroller urskiljdes. Rollerna ses dels som 
inslag i en viss institutionell miljö, dels som en konsekvens av aktörernas 
självständiga interaktion. Mot denna bakgrund beskrivs variationer i 
aktörernas rollutövning i respektive nätverk (se tabell 10:1 ).1 Dessa 
variationer blir i sin tur inslag i den sammanfattande teoretiska syntesen 
om identitetsskapande processer - rollutövningen är inbäddad i ett 
nät verks sammanhang.2 

Näringslivsledarnas ekonomiska legitimitet analyserades utifrån för
hållandet till huvudmän och långivare. Interaktionen i detta avseende 
grundar sig på institutionella förutsättningar. Aktörerna fyller en funktion i 
en ekonomisk kontext, men respektive aktör gör samtidigt självständiga val 
i detta sammanhang. Aktörerna måste erhålla bekräftelser utifrån i arbetet. 
Mot denna bakgrund analyserades skillnader i interaktionsmönstren mellan 
aktörernas arbete i nätverken (se tabell 10:2).3 

I kapitel elva konstaterades behov av ytterligare teoretiska perspektiv i 
syfte att uppfylla förståelseambitionerna i studiens utgångspunkter. An
knytning till teorin om latenta sociala identiteter genomfördes. Denna 
infallsvinkel innebar dels att jag vände mig inåt för att djupare förstå 
aktörernas bevekelsegrunder, dels att jag vände mig utåt och inplacerade 
identitetsskapandet i ett vidare näringslivssammanhang. Detta teoretiska 
perspektiv fick i sin tur en syntesfunktion mellan inslag i de i kapitel två 
och tre diskuterade aktivitetsorienterade, aktörsorienterade och nätverks-
orienterade skolbildningarna. Begreppet fick en integrerande funktion. 

Begreppet näringslivsledaridentitet 

Begreppet näringslivsledaridentitet introducerades som en central del i 
studiens resultat. Benämningen infördes som hjälpmedel för att beskriva, 
hur aktörernas inre och yttre drivkrafter sammansmälter till ett 
identitetsskapande. Aktörernas interaktionsmönster sammanfogades till en 

1 Sidan 221. 
2 Jfr den teoretiska syntesen om identitetsskapande processer, sidorna 275-279. 
3 Sidan 230. 
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sammansatt helhet. Ett sammanhang av kvalitativa beskrivningar av 
företeelsen integrerades till ett nyckelbegrepp. I anslutning till detta 
undersöktes inslag i aktörernas identitetsskiften. Detta för att djupare förstå 
vad som förmedlas i aktörernas erfarenhetsförmedling. Vägen till inslag i 
en näringslivsledaridentitet skiljer sig åt mellan aktörerna (se figur 11:1).4 

Detta påverkar innehållet i vad som förmedlas. Med förankring i den 
aktörsorienterade skolan vidareutvecklades analysen av varför aktörerna 
genomför vissa aktiviteter och bygger upp vissa relationer. Idéut
vecklingen i respektive nätverk granskades. Interaktionen i nätverken sker 
vid möten mellan aktörerna där erfarenheter utbyts och idéer utvecklas. 
Framväxten av visioner beskrivs. Med förankring i den nätverks-
orienterade skolan granskades i sin tur karaktäristiska drag i respektive 
nätverk. Framträdande drag i nätverkens kärnor samt hur nätverken 
underhålls och förnyas analyserades (se tabell 11:1).5 

Sammanfattningsvis kan ovanstående ses som en vidareutvecklad analys 
av aktörernas handlingsutrymme. Genom resultat från genomgång av dessa 
fyra analysteman tas vi närmare en ökad förståelse för det sammansatta 
innehållet i näringslivsledares arbete i nätverk. Dessa analysteman kan 
betraktas som grundläggande inslag i näringslivsledares arbete, inslag som 
bildar grund för studiens avslutande teoretiska syntes om identitets-
skapande processer. 

Identitetsskapande processer 

Resultaten av respektive temanalys inordnas i nedanstående teoretiska 
syntes in i ett överordnat betydelsetema. Detta betydelsetema representerar 
den helhetssyn om identitetsskapande processer, som studien leder fram 
till. Denna teoretiska syntes skall ses som svaret på studiens tredje delsyfte. 
Respektive deltema ges nedan en djupare sammanfattande behandling, 
samtidigt som respektive deltema inplaceras i ett integrerande betydelse
tema. 

Det första deltemat avser näringslivsledarnas uppgiftslegitimitet. Aktörer
nas uppgiftslegitimitet analyseras ur ett rollteoretiskt perspektiv. Nyanser 
vad avser innehållet i näringslivsledares arbete inbördes och i förhållande 
till företagsledares arbete presenteras med grund i de empiriska studierna. 
Resultaten visar att näringslivsledarnas övergripande uppgift består i att 
hantera samexistensen mellan förnyelse och kontinuitet i de olika 
engagemangsbolagen. 

Relationsrollerna ges mot denna bakgrund en mer perspektivöppnande 
funktion. De enskilda engagemangsbolagens verksamhet inplaceras i ett 
vidare kulturellt sammanhang. Nya kontaktmönster och gränsöver

4 Sidan 242. 
5 Sidan 271. 
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skridande relationer underhålls. Informationsrollerna ges en mer levande 
inramning. Känslomässiga yttringar observeras, och ledarnas pedagogiska 
roller ges uppmärksamhet. Informationsförmedlingen blir mera av 
kunskapsomvandling. Erfarenhetsutbytet inplaceras i en vidare kulturell 
kontext i enlighet med ovanstående behandling av relationsrollerna. Men 
samtidigt understryks verklighetsförankringen och vikten av insikter om 
basverksamheten i engagemangsbolagen. Den interaktiva och sammansatta 
prägeln i erfarenhetsutbytet betonas. Det interaktiva inslaget i informa
tionsrollerna leder analysen in på aktörernas politiska roller. En diskussion 
om framtida vägval pågår ständigt i organisationerna. Detta skall i sin tur 
konkretiseras i beslut, beslut som representerar såväl förnyelseinslag som 
kontinuitetssträvanden. 

Aktörernas ekonomiska legitimitet riktar uppmärksamheten mot aktörernas 
ekonomiska funktion. Manifesterade institutionella regler och inte minst 
ekonomiska nyckeltal utgör bedömningsgrunder, mot vilka aktörerna 
värderas av omgivningen. Bedömningar görs såväl internt som externt av 
resultat, som kan förknippas med aktörerna. Den ekonomiska legitimiteten 
står emellertid under förändring påverkad av såväl inre som yttre 
omständigheter. Aktörernas ekonomiska legitimitet är avhängig kapital-
genereringsförmågan i respektive engagemangsbolag även om inte 
aktörerna råder över alla de omständigheter, som påverkar denna förmåga. 
Inte minst utomstående bedömare söker efter samtidigheter i företags 
utvecklingsprocesser. Bemanningen av ledningsfunktioner och ledarskiften 
analyseras. Den ekonomiska legitimiteten står således under ständig 
prövning. Aktörerna söker stöd för sitt handlande. Olika interaktions-
mönster växer fram i denna process. Relationer till kapitalmarknaden 
byggs upp och underhålls. Näringslivsledarna agerar i en gränsroll mellan 
ekonomiska krav och de enskilda engagemangsbolagens utvecklingsbehov. 
Aktörerna arbetar med att balansera beroende- och oberoendeförhållanden 
visavi huvudmän och långivare. 

Analysen av aktörernas idéutveckling i respektive nätverk resulterar i en 
beskrivning av skilda visioner i de olika nätverken. Visioner om ett 
långsiktigt industriellt ledarskap, ett regionalt sammanhållande ledarskap, 
ett strukturomvandlande ledarskap, ett flexibelt marknadsanpassat ledar
skap och ett nätverksbaserat ledarskap beskrivs. Visionerna uttrycker en 
kvalitativ föreställning om framtida tillstånd. Visionerna ses som en 
vägledning, som väcker resurser till liv utan att detaljstyra. Benämningarna 
på visionerna återkopplar dels till diskussionen om att inplacera 
engagemangsbolagens verksamhet i ett långsiktigt tidsperspektiv och i en 
vidare kulturell kontext, dels till att visionerna är en produkt av i vilka 
nätverk de formas. Visionerna betraktas som idéer, som är underställda 
förändring i växelspelet mellan abstraktion och konkretion i respektive 
nätverk. 
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Detta leder oss in på det fjärde deltemat - aktörernas nätverk. De fyra 
aktörernas arbete speglas i fem olika sammanhang. Aktörerna är 
ömsesidigt beroende av ett nätverk för sin existens. Fem nätverk med olika 
karaktäristika och benämningar urskiljs. Benämningarna avspeglar 
underliggande kulturella strömningar och behov i näringslivet i syfte att 
utveckla små och medelstora företag. I det nationella nätverket eftersöks 
potentialen i industriell och teknisk utveckling genom samverkan i ett 
nationellt sammanhang. I det regionala nätverket söks ett mervärde i den 
regionala sammanhållningens namn. I det intermediära nätverket söks 
efter mervärdet i strukturomvandlingen och snabba branschstruktur
förändringar. I det oberoende nätverket väljer man att motverka 
monopolsträvanden och spela på variationer i konsumtionsmönster. I det 
framväxande nätverket investeras i personlig utveckling av yngre aktörer 
och aktörer utanför de etablerade kretsarna. Nätverken beskrivs framför 
allt ur ett socialt meningsskapande perspektiv. Personliga och kvalitativa 
inslag i respektive nätverk undersöks, bilder av aktörer och aktörers 
egenskaper skapas i aktörernas medvetanden. 

Nätverken är införlivade i ett vidare kulturellt sammanhang. Analysen av 
visionerna i nätverken och till detta förbundna lärande är ett uttryck för 
detta. En summerande tolkning utgörs av att aktörerna arbetar med att 
hantera samexistensen mellan samverkan och konkurrens i och mellan 
nätverk. I detta inbegrips en social kategorisering, som konstituerar inslag i 
det som uttrycks via begreppet näringslivsledaridentitet. Variationer i 
samverkans- och konkurrenssträvandena beskrivs och skilda identitets-
skapande processer formas i mötet med näringslivets behov. Sam
verkanssträvandena konkretiseras i det faktum att förtätningar i nätverken 
etableras - kärnor i nätverken med olika särdrag utkristalliseras. Kon
kurrenssträvandena konkretiseras i extrem form bl a genom det faktum att 
nätverk splittras. 

Sammanfattande syntes 

Ovanstående infallsvinklar sammanförs på nästa sida till en teoretisk syntes 
om identitetsskapande processer. I denna syntes betonas det interaktiva 
och dynamiska inslaget - ett sätt att tänka om det studerade fenomenet 
förmedlas.6 I modellen kombineras ett sekventiellt tänkande med ett 
reciprokt. De identitetsskapande processerna står således i ömsesidig och 
samtidig interaktion med de delteman som berörts ovan. Det ömsesidiga 
växelspelet mellan del och helhet framhävs. 

6 Syntesen redovisas i förenklad modellform i figur 12:1. 
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Aktörernas 
nätverk 
och dess 
förnyelse 
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' Aktörernas 
visioner och 
idéutveckling 
\ i nä tverk J 

Aktörernas 
ekonomiska 
legitimitet 

Figur 12:1 Identitetsskapande processer 

Denna teoretiska syntes med identitetsskapandet i centrum, fäster upp
märksamheten på processer som är ömsesidigt förbundna med varandra. 
De identitetsskapande processerna blir uttryck för det överordnade bety
delsetema och den helhetssyn, som studien leder fram till. Med identitets-
skapandet avses mötet mellan aktörernas agerande och det omgivande 
näringslivets skilda behov. Närmare bestämt avses de små och medelstora 
företagens utvecklingsbehov. När dessa behov tillgodoses genom 
aktörernas agerande i ömsesidig interaktion så uppstår identitetsskapande 
processer. 

De identitetsskapande processerna byggs upp genom ständiga bekräftelser i 
mötet mellan enskilda aktörers behov och näringslivets behov. När 
aktörerna finner rätt anslag i sin erfarenhetsförmedling och interaktion med 
aktörer i de små och medelstora företagen och när detta dessutom svarar 
upp till olika intressenters krav, har ett sådant tillstånd uppnåtts. Ett 
gemensamt växande formas genom identitetsskapande processer. Detta 
gemensamma växande, kan teoretiskt förklaras genom att processerna i den 
yttre ringen och de identitetsskapande processerna i modellens centrum 
synkroniseras.7 Synkroniseringen är m a o ett uttryck för ständiga 
bekräftelser i flera dimensioner i interaktionen med omgivningen. Vi kan 
tala om ömsesidig förstärkning av identitetsskapande processer genom en 
samverkansspiral. 

På aktörsnivån har identitetsskapandet sin grund i individers drift efter att 
bekräftas och utvecklas i näringslivet - en vilja att arbeta med meningsfulla 
uppgifter. Det identitetsskapande som avses inbegriper emellertid inte 
enbart ledarnas egen utveckling mot en näringslivsledaridentitet. Med 
benämningen identitetsskapande processer vill jag snarare peka på ledarnas 

7 Jfr figur 12:1. 
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förmåga att omvandla och bearbeta sina egna drivkrafter till utveckling 
genom ökad självkännedom, för att i sin tur kunna utveckla förmågan att 
stödja andra i sin utveckling. Han eller hon brukar sitt inflytande till att 
dela med sig av sitt inflytande. Ett identitetsskapande utöver den enskilde 
individen tar form genom samverkan i nätverk, och kan sägas anta 
generationsövergripande former genom förnyelse av nätverken.8 Aktörerna 
arbetar med att fostra och stimulera en ny ledargeneration, där en viktig 
uppgift består i att få andra att växa och utvecklas. I harmonitillståndet kan 
således modellen användas för att beskriva en situation där ledarnas 
generationsskiften står i överensstämmelse med näringslivets föränd
ringssträvanden och förändringstakt, strävanden som till syvende och sist 
skall komma de små och medelstora företagen till del. 

Att detta harmonitillstånd är svårt att uppnå, visar analysen av de empiriska 
framträdelseformerna. Genom arbetets longitudinella inriktning illustreras 
att det är lätt att hamna i otakt med förändringsprocesser och behovsskiften 
i näringslivet. Det är svårt att svara upp till de förväntningar, som ställs på 
en näringslivsledaridentitet i alla lägen. En dragkamp mellan krav och 
behov reser höga förväntningar. Dessa förväntningar är svåra att leva upp 
till för en enskild person. Låt oss benämna fenomenet identitetsskapandets 
gordiska knut. Ledares arbete är utsatt, och i själva arbetets natur 
inbegrips, att aktörerna ständigt är utsatta för omvärldens granskning. 
Näringslivets ledande aktörer utsätts och skall utsättas, för ständig 
utvärdering. Det har inte minst krisen på fastighetsmarknaden och kriserna 
inom den finansiella sektorn gjort oss påminda om. Genom massmedias 
försorg förenklas emellertid ofta analysen i svart-vita beskrivningar. I dess 
förenklade form kan vi tala om, att rykten om enskilda aktörer når fotfäste, 
som kan leda till såväl goda som onda utvecklingsprocesser. Ryktessprid
ningen förstärks således i den ena eller andra riktningen, där såväl "hjältar" 
som "syndabockar" utpekas, ibland orättmätigt. Denna studie pekar på 
vikten av att nyansera sådana förenklade beskrivningar. 

Näringslivsledares arbete - en social konstruktion 

Avslutningsvis finns också anledning att kortfattat reflektera över studiens 
nyckelbegrepp och deras sammansatta betydelse. De identitetsskapande 
processerna uttrycker samexistensen mellan innebörden i begreppen 
funktion, roller och identitet i näringslivsledares arbete. Samtliga begrepp 
beaktas i sin samtidighet. Genom identitetsbegreppet fångas mötet mellan 
den enskilde näringslivsledaren och det sociala sammanhanget. I det mötet 
skapas egna subjektiva upplevelser. Ledarna är i sin tur med och skapar 
omgivningen genom fortlöpande interaktion. I denna omvärldsinteraktion 
formas interaktionsmönster i nätverken som delvis kan beskrivas i 
rolltermer. Aktörerna är med och skapar omgivningen genom externa-

8 Se figur 12:1. 
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lisering.9 Denna externalisering vävs in i ett institutionellt sammanhang 
genom legitimeringssträvanden. Aktörerna fyller en funktion i ett 
näringslivssammanhang, samtidigt som de är med i omformningen av detta 
institutionella sammanhang. Denna omformning understöds av aktörernas 
underhåll av gränsöverskridande relationer i nätverk. 

Dessa inslag i näringslivets dialektik fångas sammanfattningsvis i 
syntesbegreppet identitetsskapande processer. Begreppet fäster 
uppmärksamheten på mötet mellan de enskilda aktörernas behov och det 
samlade näringslivets skilda behov. När dessa behov synkroniseras i tid 
och rum uppstår ett gemensamt växande genom identitetsskapande 
processer - aktörernas interaktionsmönster internaliseras och accepteras av 
andra i en självförstärkande och gestaltande samverkansprocess. När det 
som uttrycks genom begreppen identitet, roller och funktion smälter 
samman i ett interaktionsmönster som svarar mot näringslivets 
underliggande behov, uppstår således identitetsskapande processer -
aktörerna bekräftas i sin omvärldsinteraktion genom att förväntningar 
infrias. 

STUDIENS RESULTAT OCH FRAMTIDEN 

Fortsatt forskning 

Ovanstående uppsummering av studiens resultat utmynnar i ett sätt att 
tänka om det studerade fenomenet. Den teoretiska syntesen försöker både 
fånga komplexiteten hos det studerade fenomenet och skapa förståelse 
genom presentation av ett övergripande betydelsetema. I förhållande till 
tidigare studier av ledares arbete framhålls vikten av att beakta ledar-
arbetets interaktiva och sammansatta karaktär. Detta utesluter inte specifika 
studier av ledares funktioner, roller och identitet separat, men fäster upp
märksamheten på behovet av fortsatt forskning med integrerande ansatser 
där ledararbetets sammansatta logik fångas. 

I denna studie har begreppet näringslivsledare introducerats. Nya begrepp 
bör emellertid hanteras med försiktighet. Det är lätt att nya begrepp får ett 
eget liv, som inte avspeglar ett underliggande behov. Därmed är också 
sagt, att språkutveckling både vidgar och begränsar synfältet. Mitt sätt att 
hantera denna dualism är att tala om identitetsskapande processer som 
övergripande betydelsetema. Det begreppet står för, måste således 
bekräftas i ständig interaktion för att uppfylla ett existensberättigande. 
Begreppets utveckling och sammansatta betydelse skall ses som en väg till 
ökad kunskap om det behov som aktörerna skall fylla. Det är begreppets 
innebörd, som är det intressanta och inte begreppets definitionsmässiga 
gräns. 

9 Berger, P. L. & Luckman, T. (1966). The Social Construction of Reality. New York: Free Press. 
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Innebörden i begreppet kan i sin tur vidareförädlas genom studier av andra 
och kompletterande empiriska sammanhang. I anslutning till detta kan det 
vara värt att nämna vikten av studier med ett kritiskt förhållningssätt. På 
samma sätt som identitetsskapande processer föder vanor, så föds också 
ovanor, som inte befrämjar näringslivets utveckling på lång sikt. Dessa 
ovanor formar kotteribildning och låsningar som strider mot tanken på här 
skisserat ledarskap av mer öppen och interaktiv karaktär. Makten kan 
förbränna ledarskapet och grupptänkande kan likrikta. Mot denna bakgrund 
ter sig fortsatta studier av transnationella nätverk av intresse och likaså 
studier av kvinnor i ledande positioner. 

De identitetsskapande processerna avspeglar bakomliggande behov i 
näringslivet. I denna studie har vi närmat oss dessa behov via ledares 
möten med dessa behov. Här erfordras fortsatta efterforskningar utifrån 
kompletterande perspektiv för att nyansera bilden av dessa sanningens 
ögonblick. Genom att tala om identitetsskapandets gordiska knut har jag 
beskrivit svårigheten för en och samma person att motsvara omgivningens 
förväntningar i dessa serier av möten. Aktörernas nätverksrelationer ter sig 
dock vara ett väsentligt inslag i arbetet med lösningen på denna svårlösta 
knut. Förtroende för och ömsesidig förståelse mellan aktörer i nätverk 
växer fram. Dessa nätverksrelationer är emellertid svåra att avbilda i sin 
dynamiska och sammansatta form - här behövs både fortsatt forskning och 
metodutveckling. Denna studie betonar vikten av ingående studier över en 
längre tidsperiod präglad av en i det närmaste etnografisk metod kombi
nerad med reflexiv tolkning, för att kunna fånga dessa inslag. 

När mötet mellan aktörernas behov och det omgivande näringslivets behov 
framhålls, blir analogin till institutionell teoribildning i dynamisk tappning 
uppenbar. Här avtecknar sig intressanta utvecklingsmöjligheter i snitt
mängden mellan institutionell teoribildning och studier av ledares arbete. 
Denna studie pekar på det centrala med att beakta både institutionella 
förutsättningar och aktörernas frihetsmarginal i studier av ledares arbete -
detta utan att för den skull bli den institutionella ramens fånge. Närings
livsledares arbete består i mångt och mycket av att hantera denna dubbelhet 
genom att utveckla sin förmåga att växla perspektiv och öppet ifrågasätta. 
Studiens teoretiska syntes åskådliggör inslag i denna dubbelhet, som är av 
intresse att utforska närmare. Växlingen mellan förändring och kontinuitet, 
mellan beorende och oberoende, mellan abstraktion och konkretion och 
mellan samverkan och konkurrens utgör exempel på gränsöverskridanden 
som aktualiseras. 

Praktiska implikationer 

Diskussionen om ledararbetets dubbelhet för tanken till självreflektion. 
Flera aktörer i denna studie nämner, att en ny värld öppnar sig när de 
växlar från att fungera som företagsledare till att fungera som näringslivs
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ledare. Aktörerna får anledning att reflektera över sina tidigare erfaren
heter, samtidigt som aktörerna menar, att djup inblick i företagsledares 
vardag utgör en förutsättning för god överblick i näringslivsledares arbete. 
Detta fäster i sin tur uppmärksamheten på vikten av att vända ut och in på 
sig själv i sin omvärldsinteraktion för att kunna fungera som inspiratör för 
andras utvecklingsprocesser. Studiens syntes pekar på viktiga inslag i en 
sådan modell för "hjälp till självhjälp" som i ett nästa steg kan pedagogiskt 
vidareutvecklas. 

Den teoretiska syntesen kan således användas för att förmedla det 
interaktiva och sammansatta i ledararbetet. Inslagen i modellen förmedlar 
ett sätt att tänka, som skall förenas med varje ledares unika kod i 
interaktion med omgivningen. Med koppling till studiens praktiska 
utgångspunkter så är inte minst de specifika villkor som råder i små och 
medelstora företag väsentliga att beakta. Denna studie fäster uppmärk
samheten på betydelsen av rätt anslag i erfarenhetsförmedlingen i syfte att 
överbrygga kulturbarriärer. Växelspelet mellan ledares funktioner, roller 
och identitet och hur dessa delaspekter sammansmälter i identitetsskapande 
processer i mötet med de små och medelstora företagens behov är således 
viktigt att framhålla. 

Modellen framhäver således mångfalden i den mänskliga interaktionens 
uttrycksformer. Ingen "patentmodell" förmedlas utan i stället presenteras 
ett sätt att tänka som kan användas för att öka ledares självinsikt. Detta 
genom att försöka se sig själv genom andras ögon. Varje ledare måste hitta 
sin egen betydelsemelodi i interaktion med omgivningen. Studiens 
teoretiska syntes pekar på viktiga inslag i ett sådant sökande, som kan 
användas i undervisningssammanhang. Med det också sagt, att ett sådant 
sökande måste grundas i aktörernas vilja till att ompröva sin föreställ
ningsram. Viljan till omprövning måste komma inifrån. 

"Två sanningar närmar sig varann 
en kommer inifrån 
en kommer utifrån 

och där de möts 
har man en chans 
att få se sig själv" 

Tomas Tranströmer 



Summary 
The Work of Multibusiness Leaders in Networks 

The Dynamics of Identity Creating Processes 

This thesis is concerned with the work of business leaders. The empirical 
tradition of managerial studies is used, consisting of processual analysis. 
Institutionally, the interest lies in the holders of positions such as 
Chairpersons, Board Members, and Managing Directors. The focus of 
this study, however, goes beyond the position holder, to consider the 
actions of actors as they operate within networks with concurrent 
multiple business activities. 

Actors in 
Company A 

Actors in 
Company ...n 

Actors in 
Company B 

Multibusiness 
Leaders in 
Networks 

Actors in 
Company C 

Actors in > 
Company D 

Figure 1 Multibusiness Leaders in Networks 

Even though the purpose of this study is directed towards multibusiness 
leaders in networks, the main emphasis is on examining the interaction 
between multibusiness leaders and the individual company. Consequently, 
the frame of reference begins with literature covering general manage
ment and managerial work. Empirically, the study specifically deals with 
the efforts of business leaders in managing small and medium-sized com
panies. 

The purpose of this thesis is to generate knowledge and understanding of 
the activities and relations of multibusiness leaders involved in managing 
small and medium-sized companies. 

The following sub-purposes have been specified to clarify the above 
purpose of this thesis: 
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1) To describe patterns in the processes of interaction of multibusiness 
leaders. 
2) To develop concepts which describe the characteristics of the pheno
menon. 
3) To generate a theoretical synthesis that aims to improve understanding 
of the work of multibusiness leaders. 

Theoretical Perspectives 

General management has been studied from many different perspectives. 
This study begins with a description of e ight major schools of thought on 
the manager's job, relating the scientific debate in and about different 
schools. This review of different perspectives on managerial work em
phasises a growing gap between theory and practice. More inductive 
research on the manager's job is called for. 

A stream of research that focuses on specific behaviours exhibited by 
managers is however identified.1 This empirical tradition of research 
characterises managerial activities by brevity, variety and fragmentation. 
Managers work essentially with verbal information and intuitive pro
cesses. These traditional studies emphasize the informal manner of 
managerial work. A scientific debate has emerged between the dominant 
classical functional view - presented under the heading A Managerial 
Functional Approach - and a new view based on results from the empiri
cal tradition. In this study we describe characteristics of the latter under 
the heading - A Managerial Role Approach. 

Even though empirical studies summarised under the latter heading may 
present a more realistic view of managerial work, there are 
shortcomings. More contextual and processual analysis is required. This 
type of analysis calls for more attention on research at the top level of 
corporations2, specifically within and between small and medium-sized 
firms3. There is a demand for empirical inquiry into processes across a 
number of levels, guided by awareness of the importance of embedded-
ness. 

1 Carlson, S. (1951). Executive Behaviour. Stockholm: Strömbergs; Mintzberg, H. (1973). The Nature 
of Managerial Work. New York: Harper & Row; Kotter, J. P . (1982). The General Manager. New York: 
Free Press; Stewart, R. (1989). Studies of Managerial Jobs and Behaviour: The Ways Forward. Journal 
of Management Studies. 26(1), 1-10. 
2 Pettigrew, A. M. (1992). On studying Managerial Elites. Strategic Management Journal Vol 13. 163-
182. 
3 Stanworth, J. & Gray, C. Eds. (1991). Bolton 20 Years On: The Small Firm in the 1990s. London: 
Chapman. 
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Research Method 

The call for processual and contextual analysis leads to an epistemological 
position grounded in understanding through interpretation. The method 
used in this study adopts such an approach, and thus aims to discover 
qualities of the studied phenomenon based on social constructivism.4 As a 
consequence of the need for deep understanding, empirical reality is 
approached by means of intensive studies of a few cases. The research has 
been guided by basic questions dealing with what multibusiness leaders 
work with, how they do it, with whom they interact, and why they act 
and interact in particular ways. 

Longitudinal studies of four multibusiness leaders in five different 
contexts have been conducted. Leaders have been selected according to 
certain reviewers judgement in trade and industry. Actors which they 
have placed high expectations on are selected. Good accessibility has also 
been an important criteria in the selection process. The interaction 
processes within each actor's work in different networks have been 
studied and documented through in-depth interviews, observations, docu
ment analysis, and transcripts.5 The collection of data has been carried 
out during periods of three to seven years (depending on the different 
characteristics of each case). 

Case Descriptions 

Five chapters deal with case descriptions of the work of multibusiness 
leaders in the National, Regional, Intermediary, Independent, and 
Developing Networks, where the interaction processes of the different 
actors are described according to the working life history of the 
individual actor, the networking activities carried out, and the work 
activities connected with managing small and medium-sized companies. 
Descriptions of the actors' involvement in seventeen companies are given. 
Each case description ends with an analysis of the actor's interaction 
processes in their natural setting at a level that is purely empirical. 

Patterns in the Interaction Processes of Multibusiness Leaders 

The next stage of analysis is the comparison of the above mentioned 
process analysis with existing theory, based upon four coded conceptual 
themes. These analytical themes have emerged through the interplay 
between the parts and the whole of this research process, where several 
alternatives have been tested through open coding of the data.6 The first 

4 Berger, P. L. & Luckman, T. (1966) The Social Construction of Reality. New York: Free Press. 
5 Silverman, D. (1993). Interpreting Qualitative Data. Methods for Analysing Talk, Text and Interaction. 
London. Sage. 
6 Glaser, B. (1978). Theoretical Sensitivity. San Francisco: The Sociology Press. 
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two themes have been given the generic term 'legitimacy concept', not 
only to reflect the interactive and changeable aspects of work, but also to 
illustrate how work in itself is intimately interwoven in an institutional 
context. 'Task legitimacy' and 'economic legitimacy' of multibusiness 
leaders are analysed, and through the use of these two legitimacy 
concepts, the institutional context can be indicated without necessarily 
excluding the individual actor's possibilities of influencing institutional 
conditions. 

Role-grouping7 is used as a method for interpreting task legitimacy in 
relation to the companies with which the actors are involved. Patterns of 
interaction by business leaders, in particular roles of relations, 
information, and decision-making, are distinguished. The different roles 
are to be seen partly as elements of a particular institutional environment, 
partly as a consequence of independent interaction on the part of the 
actors. Variations in the actors' role-play in the different networks can be 
described according the above mentioned background. The summerical 
analysis of the patterns of interaction at an overall level shows that work 
related with task legitimacy deals with the ability to manage the co
existence between renewal, and continuity in relations with the companies 
that the actors are involved in. 

The analysis of economic legitimacy of multibusiness leaders is based 
upon relationships with owners (principals) and lenders, which in 
themselves are based upon institutional conditions. At the same time as the 
actors in general fulfil a function in the economic context, individual 
actors make independent decisions, as they require external confirmation 
of their work. Differences in patterns of interaction between the different 
actor's work within their individual networks are analysed against this 
background, giving rise to an overall interpretation of the individual 
actor's work with their own economic legitimacy. Leaders are concerned 
with balancing dependent and independent relations with regard to princi
pals and lenders. 

It can be stated at this stage of the analysis that more profound 
investigation is required in order to answer the following research 
questions; a) how do we account for the nature of work content? and b) 
with whom do the different business leaders interact within the 
framework of their work? More specific analysis of the role of leaders 
within a network context is required, in order to be able to deal with 
these questions. In a survey of the existing literature, the role of a leader 
is seen as one of many managerial roles, a view that is based upon the 
work of Mintzberg.8 This study contrasts with the above picture, by 
discussing a reciprocal dependency between the leader's leadership role 

7 Dealt with in the theory chapter based upon the work by Mintzberg (1973), op cit. 
8 Mintzberg (1973), op. cit. 
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and his/her other roles. This reciprocity and concurrency is dealt with by 
introducing the concept of identity as a theoretical aid, thus reflecting in a 
more appropriate way the complex and interactive actor. 

The Identity of Multibusiness Leaders in Networks 

The concept of social identity9 is introduced related to the above 
mentioned background, in order to answer more profoundly the questions 
posed by research as to why business leaders carry out the different 
activities, and why relations are developed and maintained. As business 
leaders are reciprocally dependent on a network for their own existence, 
we must both look inward in order to be able to understand at a deeper 
level the actors' motives, and look outward to be able to look at identity 
creation in a wider business context. What I have labeled närings-
livsledaridentitet (the Identity of Multibusiness Leaders), is a substantial 
part of this study's findings. The concept is used in order to be able to 
describe how the actors' inner and outer motives merge in identity 
creating processes. The actors' different patterns of interaction are 
absorbed into a composite whole, through the use of the identity concept. 
A context of qualitative descriptions of the phenomena are integrated to 
form a key concept. 

Furthermore, elements of changes in the identity creating processes by 
the actors are studied. The route to different elements in the identity of 
multibusiness leaders differs from actor to actor. This influences the 
content of that which is conveyed in the exchange of experiences by the 
actors. The development of ideas in the respective networks is examined. 
Interaction within the networks takes place at meetings between actors, 
where experiences are exchanged and ideas are developed. The analysis of 
the actors' idea development in the respective networks results in a 
description of differing visions in the individual networks. This 
description takes up visions covering long-term industrial leadership, 
regional co-operative leadership, restructuring leadership, flexible 
market-adaptive leadership, and network-based leadership. These visions 
are treated as ideas that are under constant change in the interplay 
between abstraction and concretion in the different networks. 

The final theme of analysis concerns the actors' networks. Actors are 
reciprocally dependent upon a network in order to exist, and five 
networks with different characteristics and designations are distinguished. 
Thus, the work of the four actors is reflected upon in five different 
contexts. The designations reflect in themselves underlying streams of 
culture and needs in business with the purpose of developing small and 

9 Tajfel, H. (ed.), (1982). Social Identity and Intergroup Relations. Cambridge: Cambridge University 
Press.; Hogg, M. A. & Abrams, D. (1988), Social Identifications - A Social Psychology of Intergroup 
Relations and Group Processes. London: Routledge. 
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medium-sized companies. In the national network, actors believe in the 
potential with industrial and technological development through 
cooperation in a national context. In the regional network, value added is 
sought after in the name of regional solidarity. In the intermediary 
network, actors are interested in value added in structural transformation 
and rapid changes in the structure of industry. In the independent 
network, the impulse towards monopolisation is counteracted; instead 
variations in patterns of consumption are played upon. In the developing 
network investment is undertaken into the personal development of 
younger actors and actors outside the established circles. The networks 
are described particularly from a perspective of the creation of social 
meaning. 

The networks are incorporated in a wider cultural context. The analysis 
of visions in the different networks, and the associated learning involved, 
is one expression of this cultural context. A summerical interpretation is 
provided from the fact that the actors work with managing the co
existence between cooperation and competition within and between 
networks. This includes a social categorisation which constitutes elements 
that are expressed by the term 'Identity of Multibusiness Leaders'. A 
description is given of the variations in the tendencies towards co
operation, concretised in the fact that cores of long-lasting relationships 
based on trust and reciprocal understanding occur in the networks, and in 
the tendencies towards competition, which in its most extreme form is 
made concrete by for example the fact that the network separates. 

Identity Creating Processes - Theoretical Synthesis 

The analysis of the actors' patterns of interaction within the networks is 
arranged, through the study's final theoretical synthesis, into an 
integrated theme of 'meaning'. Existing theories described through the 
thematical analysis are interdisciplinarily related, in an effort to capture 
the complexity of the phenomenon of interest. The theme of meaning 
represents the holistic view of the processes of identity creation that the 
study aims towards. In this synthesis, the interaction and dynamic 
elements are emphasised - a way of thinking concerning the phenomena 
under study is conveyed. In the model below, a solely sequential line of 
thought is rejected in favour of a line of thought that combines 
sequentiality with reciprocity. The identity creating processes stand 
therefore in reciprocal and simultaneous interaction with the theme of 
analysis described above (see figure 2 for a simplified illustration of the 
connections in a conceptual model). 
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Figure 2 Identity Creating Processes in a Industry Context 

This theoretical synthesis, with identity creating processes at the centre, 
draws attention to the processes that are mutually allied with each other. 
Identity creation refers to the meeting between the individual actors' 
motives and the differing needs of surrounding industries at different 
stages of development. More exactly, the needs for development of small 
and medium-sized companies are referred to. The synchronising of these 
needs in a reciprocal exchange, describe in their turn those cases where 
congruence arises - identity creating processes have taken place. 

Identity creating processes are in need of constant confirmation in the 
meeting between individual actors' needs and the needs of industry. When 
the actor finds the appropriate touch in his/her exchange of experience, 
and in his/her interaction with actors in small and medium-sized 
companies, and when this measures up to the requirements of different 
interested parties, then can such a state of confirmation be said to have 
arisen. Common growth is nurtured through identity creating processes. 
It is this common growth that is given theoretical explanation by the 
synchronisation of the processes of the outer circle of the above model, 
and the identity creating processes at the model's centre. The 
synchronisation is in other words an expression of constant confirmation 
in several dimensions of the interaction with the surrounding environ
ment. We can speak of reciprocal strengthening of the identity creating 
processes through a spiral of cooperation. 

On the actor's level, identity creation is grounded in the individual's 
motives, after having been confirmed and developed in industry - a 
willingness to work with meaningful tasks. However, the concept of 
identity creating processes does not only comprise the leader's own 
particular development towards a multibusiness identity, but also indicates 
the leader's ability to transform and adapt his/her own motives towards 
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personal development through increased self-awareness, in order to in 
turn develop the ability to support others in their development. Identity 
creation over and above the individual takes place through cooperation 
within a network, and can be said to assume overall forms that will last 
several generations, through the renewal of networks (see figure 2).The 
actors work with bringing up and stimulating a new generation of 
leaders, an important element of this comprising the ability to help others 
to grow. In states of harmony, the model can be used to describe a 
situation where the shift in leader-generation corresponds in time with the 
tendency of industry towards change, and with the pace of change - a 
tendency that will finally reach the level of the small and medium-sized 
company. 

The analysis of empirical configurations shows that this state of harmony 
is difficult to attain. The longitudinal direction of this study illustrates 
that it is difficult for the actors to follow the processes of change in 
industry. It is difficult to measure up to the expectations that are placed 
on the identity of the multibusiness leader in every situation. A tug of war 
between requirements and needs creates very high expectations, which are 
extremely difficult for the individual to meet. This phenomenon may be 
called the Gordian knot of identity creation. The work of any leader is 
exposed; the very nature of work exposes the actor to the scrutiny of the 
surrounding environment - multibusiness leaders are constantly subject to 
evaluation. Through mass media, analytical results are often simplified, 
descriptions are painted in black and white. In such simplified forms, 
rumours about the individual actors can gain a foothold, which can result 
in chains of both good and bad rumours. Rumour-spreading can intensify 
in both directions, where "heroes" as well as "scapegoats" are singled out, 
sometimes unfairly. This study points out the importance of modulating, 
or giving nuance to such simplified descriptions. 

The Work of Multibusiness Leaders - A Social Construction 

In conclusion, there is reason to briefly reflect over both the key concepts 
of this study, and their composite meaning. Identity creating processes 
express the co-existence between the inner meaning of the concepts 
'functions', 'roles', and 'identity', in the work of the multibusiness leader. 
Hence each concept is treated in its simultaneity. Through the use of the 
identity concept, the meeting of the individual multibusiness leader and 
his/her social context can be captured, individual subjective experiences 
being the result of such meetings. The leaders in turn create their 
environments through continuous interaction, and in this interaction with 
the environment, patterns of interaction in networks are formed which 
can partly be described in terms of roles. The actors create the 
environment by externalisation10, which is intricately interwoven in an 

Berger & Luckman (1966), op cit. 
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institutional context by the desire for legitimacy. The actors fulfil a 
function in an industrial context, at the same time as they are part of the 
formation of this institutional context. Such a formation is supported by 
the maintenance by actors of boundary-crossing relations in networks. 

These elements of the dialectics of industry are captured in summary by 
the concept of identity creating processes. The concept draws attention to 
the interplay between the needs of the individual actor, and the collected 
individual needs of industry. When these needs are synchronised in both 
time and space, a common growth through identity creating processes 
appears - the patterns of interaction of the actors are internalised and 
accepted by others in self-strengthening and self-creating interacting 
processes. When the concepts of identity, role, and function merge into 
one pattern of interaction that meets the underlying needs of industry, 
identity creating processes occur. Thereby the actors are confirmed in 
their interaction with the environment by meeting expectations. 

Suggestions for Future Research 

The above mentioned summary of the findings of this thesis concludes in 
a line of thought about the studied phenomenon under study. The 
theoretical synthesis attempts both to capture the complexity of the 
phenomenon, and to create understanding of the phenomenon through 
presentation of the overall themes of meaning. In comparison with earlier 
studies of the work of leaders and managers, the importance of 
considering the interactive and complex character of the work of the 
leader is emphasised. This does not exclude specific studies into the 
leader's functions, roles, and identity separately, but draws attention to 
the need for continued research with an integrative approach, where the 
composite logic of the leader's work is captured. 

This thesis has introduced the concept 'multibusiness leader'. New 
concepts should however be introduced only with caution, as new terms 
can often start to live their own lives, rather than reflecting the 
underlying need. The development of language can also be seen to both 
widen and limit the field of view. I have tried to deal with this duality by 
talking about identity creating processes as comprehensive themes of 
meaning. The idea behind the concept requires therefore confirmation in 
constant interaction, in order to fulfil its right of existence. The 
development of the concept, and its composite meaning, should be seen as 
a route to the acquisition of increased knowledge about the needs to be 
met by the actors. It is the inner meaning of the concept that is 
interesting, not the boundaries of definition. 

The meaning of the concept can in turn be further developed by studies of 
other complementary empirical contexts. It may be worth, at this point, 
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to stress the importance of studies towards research on leaders work that 
use a critical approach. At the same time that identity creating processes 
breed good habits, they also breed bad habits that hinder the development 
of industry in the long run. These vices aid the building of cliques and 
deadlocks, that are contrary to the style of leadership outlined in this 
thesis, that of a more open and interactive character. 

Identity creating processes reflect an underlying need in industry. In this 
thesis, these needs have been approached via the leaders' meeting with 
these needs. Complementary research is required to give further nuance 
to the picture of these 'moments of truth'. By airing the Gordian knot of 
identity creating processes, I have described the difficulty for one and the 
same person to meet the expectations of the environment in these series of 
meetings. The network relations of the actors appear, however, to be an 
essential element in finding solutions to a knot that is extremely difficult 
to unravel. Confidence in, and reciprocal understanding between actors in 
networks develop over time. These network relations are, however, 
difficult to describe in their dynamic and composite forms - this requires 
therefore both continued research and methodology development. This 
thesis emphasises the importance of exhaustive studies over longer 
periods of time, characterised by an ethnographical methodology com
bined with a reflexive interpretive approach, in order to be able to 
capture these elements. 

When the meeting between the needs of actors and the needs of 
surrounding industry is given prominence, the analogy of institutional 
theory generation is obvious. Such approaches give rise to many 
interesting possibilities for the development of the intersection of 
institutional theory generation and studies into the work of leaders. This 
thesis indicates the essentiality of regarding both institutional conditions 
and the actors' margins of independence, in studies into the work of 
leaders - without for that matter becoming the slave of the institutional 
frame of reference. The work of multibusiness leaders consists to a large 
degree of dealing with this duplicity, which can be achieved by 
developing an ability to change perspective and to openly question. The 
theoretical synthesis presented in this thesis illustrates elements of this 
duplicity, which is of great interest for further research. The switching 
between change and continuity, between dependence and independence, 
between abstraction and concretion, and between cooperation and 
competition, are examples of boundary-crossing activities. 

Practical Implications 

The discussion on the duplicity in the work of leaders awakens thoughts 
of self-reflection. Several actors involved in this study state that a new 
world emerged for them when they switched from functioning as leaders 
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of companies, to functioning as multibusiness leaders. There may be 
reason for actors to reflect over their previous experiences, though at the 
same time, deep insight into the everyday world of the company leader is 
a condition for being able to take on the work of the multibusiness leader. 
This in turn draws attention to the importance of being able to turn 
oneself inside out and outside in, in order to be able to function as 
inspiration for the processes of development of others. The study's 
synthesis points out important elements in a model for 'help to self-help', 
that in a subsequent stage can be pedagogically developed. 

The theoretical synthesis can therefore be used to convey the interactive 
and composite characteristics of the work of l eaders. The elements of the 
model convey a way of thinking that can be united with the unique code 
of every leader, in interaction with his/her environment. Not least, the 
specific conditions of small and medium-sized companies (especially with 
regard to the practical points of departure for this study) are essential to 
take into consideration. The thesis draws attention to the importance of 
the right type of exchange of experiences, undertaken in order to cross 
over cultural barriers. It is therefore important to draw attention to the 
switching between the functions, roles, and identity of the leader, and to 
how these aspects merge in identity creating processes in the meeting of 
the needs of small and medium-sized companies. 

The model emphasizes the multiplicity of forms of expression in human 
interaction. No 'patent model' is therefore put forward. Instead, a way of 
thinking is presented, which can be used to increase the self-awareness of 
leaders - by trying to see oneself in the eyes of o thers. Every leader must 
find his/her own 'melody of meaning' in interaction with his/her own 
environment. The theoretical synthesis of this thesis points out important 
elements in such a search, which can be used in a context of education. 
This type of search must of course be rooted in the actor's willingness to 
re-examine his/her own frame of reference - the will to re-examine must 
come from within. 
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BILAGA 

KONTAKTDAGBOK 

Näringslivsledare 1 i det nationella och regionala nätverket 

Intervjuer, observationer, samtal 

1983-10-21; Näringslivsledare 1 - första intervju 

1983-11-03; Intervju med representant för näringslivsorganisation 
(uppdragsgivare) 

1983-12-02; Observation - extra bolagsstämma i paraplybolag 

Samtal med Näringslivsledare 1 

1984-01 -13 ; Intervju med styrelseledamot i paraplybolag 

1984-01-25; Intervju med representant för näringslivsorganisation 
(uppdragsgivare) 

1984-03-21; Telefonintervju med VD i engagemangsbolag 

1984-04-03; Telefonintervju med VD i engagemangsbolag 

1984-04-04; Intervju med VD för tilltänkt engagemangsbolag 

1984-04-11; Observation - Näringslivsledare 1 håller anförande på 
Metallindustriarbetarförbundets konferens 

Samtal med deltagare i konferensen 

1984-06-18; Intervju med VD i engagemangsbolag 

1984-05-21; Intervju med VD i engagemangsbolag 

1986-05-23; Observation - bolagsstämma i paraplybolag 

Anförande av VD i paraplybolag 

Samtal med deltagare i bolagsstämman 

1986-10-14; Intervju med Näringslivsledare 1 
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1986-10-14; Observation av Näringslivsledare 1 i samband med föredrag 
vid ett universitet 

Samtal med Näringslivsledare 1 efter föredraget 

1986-10-31; Intervju med Näringslivsledare 1 

Sammanträffande och samtal med sekreterare + hustru 

1987-06-04; Observation - bolagsstämma i paraplybolag 

Anförande av VD i paraplybolag 

Samtal med deltagare i bolagsstämman 

1987-06-22; Intervju med Näringslivsledare 1 

Samtal med en av sönerna 

1987-08-18; Intervju med Näringslivsledare 1 

Rundvandring i ett engagemangsbolag och genomgång av 
verksamhetens inriktning och utveckling 

1987-08-27; Intervjuer med aktörer i ledningsgruppen för paraplybolag 
(intervju med medarbetare till RP 1 ) 

1987-12-16 

1988-02-19 

1989-05-19 

1990-10-09 

1990-08-21 

1990-08-27 

Intervju med VD i paraplybolag 

Samtal med VD i engagemangsbolag 

Observation - bolagsstämma i paraplybolag 

Samtal med deltagare i bolagsstämman 

Intervju med Näringslivsledare 1 

Intervju med Näringslivsledare 1 

Intervju med aktör i det regionala nätverket 

Samtal med anställda, f d anställda, konsulter, representanter för 
näringslivsorganisationer, banker och andra företagsledare i närmiljön. 
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Dokument 

Riktlinjer för styrelsearbete 
OH-bilder 
PM författade av Näringslivsledare 1 
Årsredovisningar 
Protokoll från bolagsstämmor i paraplybolag 
Ledningsprotokoll 
Aktieägarförteckningar 
Interna organisationsutredningar 
Personaltidningar 
Utredningar 
Propositioner 
Riksdagsprotokoll 
Tidningsartiklar 
Pressarkiv - urklipp 
Gratulationsskrifter 
Jubileumsmaterial 
Broschyrmaterial 
Databaser 
Boken "Industriell utveckling i Sverige" 

Näringslivsledare 2 i det intermediära nätverket 

Intervjuer, observationer, samtal 

1984-01-13; Första intervju med Näringslivsledare 2 

Rundvandring och genomgång av verksamheten i 
i ett engagemangsbolag 

1987-06-16; Intervju med Näringslivsledare 2 

1987-07-08; Intervju med Näringslivsledare 2 

1987-08-13; Intervju med uppdragsgivare 

1987-08-17; Intervju med en av initiativtagarna till företagsledargrupperna 

1987-08-26; Intervju med VD i engagemangsbolag 

Rundvandring och genomgång av företagets verksamhet 

1988-09-19; Observation av Näringslivsledare 2 - föredrag 
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1988-10-28; Observation - näringslivsdag anordnad av det paraplybolag 
aktörerna i det intermediära nätverket är engagerade i. 

Medverkan av nyckelaktörerna genom presentationer 

Debatt med medverkan av nyckelaktörerna 

Samtal med deltagare i näringslivsdagen 

1989-11-23; Observation - näringslivsdag anordnad av det paraplybolag 
aktörerna i det intermediära nätverket är engagerade i. 

Näringslivsledare 2 genomför en presentation av verksamheten 

Debatt med medverkan av nyckelaktörerna 

Samtal med deltagare i näringslivsdagen 

1990-10-08; Intervju med VD i engagemangsbolag 

1990-11-26; Intervju med Näringslivsledare 2 

1987-06-23; Gemensamt styrelsearbete i näringslivsorganisation + 
1987-09-29 samtal före och efter 
1987-11-24 
1987-12-09 
1988-02-24 
1988-05-27 
1988-09-21 
1988-12-08 
1989-03-02 
1989-04-06 
1989-10-11 
1989-12-07 
1990-02-06 
1990-02-21 
1990-06-12 

Samtal med anställda, f d anställda, konsulter, representanter för 
näringslivsorganisationer, banker och andra företagsledare i närmiljön 
( i detta fall speciellt medlemmarna i den företagsledargrupp 
Näringslivsledare 2 medverkar i). 

Dokument 

Årsredovisningar 



299 

PM om styrelsearbetets uppläggning 
Styrelseprotokoll 
Näringslivsprogram 
Kommunala översiktsplaner 
Pressarkiv - urklipp 
Utredningar 
Broschyrer 
Näringslivsledare 2:s agenda 

Näringslivsledare 3 i det oberoende nätverket 

Intervjuer, observationer, samtal 

1985; Observation - Föredrag av VD i engagemangsbolag 
(första kontakt) 

1987-02-02; Intervju med Näringslivsledare 3 

1987-05-27; Telefonintervju med medlem i Systemklubben (NK 1) 
där RP 2 utgör initiativtagare 

1987-06-02; Intervju med Näringslivsledare 3 

1987-07-07; Intervju med medlem i Systemklubben (NK 2) 

1987-08-07; Intervju med VD i engagemangsbolag (Bryggeriföretaget AB) 

Rundvandring och genomgång av företagets verksamhet 

Samtal med personal 

1987-08-24; Medverkan på kurs i långsiktig affärsutveckling där RP 2:s 
1987-08-25 tankemodeller presenteras (Intervjuer med NK 1, NK 5 och 

företagsledare som tillämpat synsättet) 

Samtal med kursledare och kursdeltagare (arbete med 
praktikfall) 

1987-08-26; Intervju med medlem i Systemklubben 

1987-08-27; Intervju med medlem i Systemklubben, nära samarbetspartner 
till RP 2 (NK 4) 

1987-10-15; Observation - föredrag av VD i engagemangsbolag 
(Bryggeriföretaget AB) 
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Intervju med VD 

1988-02-15; Medverkan i styrelsekurs med Näringslivsledare 3 och NK 6 

1988 - ht; Undersökning av VD:s syn på sin styrelse. Enkät i Alfa län av 
NK 6 tillsammans med författaren (80 företagsledare 
besvarade enkäten) 

Samtal/diskussioner inför styrelsekurs (se nedan) med 
Näringslivsledare 3 och NK 6 med enkäten som underlag 

1989-01-24; Observation/samverkan med Näringslivsledare 3 och NK 6 i 
styrelsekurs arrangerad av regional näringslivsorganisation 

Samtal med kursdeltagare 

1991-03-08; Intervju med Näringslivsledare 3 

Samtal med hustru 

1991-03-08; Intervju med NK 6 

1991-09-05; Observation - föredrag av NK 5 

Samtal med NK 5 efter föredraget 

Samtal med kursdeltagare, representanter för näringslivsorganisationer, 
konsulter mm 

Dokument 

Årsredovisningar 
Kursmaterial 
Skriftserie med anknytning till RP 2:s verksamhet 
Rapporter/PM kring "Systemklubbens" verksamhet 
Rapporten - "Historien om det privata alternativet" 
Adressförteckning över inbjudna till konferensen "Svenska entreprenörer" 
Tidningsartiklar 
Databaser 
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Näringslivsledare 4 i det framväxande nätverket 

Intervjuer, observationer, samtal 

1987-11-19; Observation - Företagsjubileum i ett av Näringslivsledare 4:s 
engagemangsbolag (Mobila Produkter AB) 

1989-09-28; Första kontakten med Näringslivsledare 4 i samband med 
företagsjubileum i ett av Näringslivsledare 4:s 
engagemangsbolag (inledande samtal med SF 1) 

1990-01-04; Intervju med Näringslivsledare 4 och aktör i det 
framväxande näverket (KP 1) 

1990-03-27; Samtal med Näringslivsledare 4 

1990-06-01 ; Intervju/samtal med Näringslivsledare 4 

1990-06-28; Intervju/samtal med Näringslivsledare 4 

1990-08-22; Intervju/samtal med Näringslivsledare 4 och aktörer 
engagerade i det framväxande nätverket (KP 1, KP 2, 
KP 3 och KP 4) 

Rundvandring och genomgång av verksamheten i ett 
engagemangsbolag (Mobila Produkter AB) 

Intervju med KP 3 

Samtal med anställda 

1990-09-04; Intervju med aktör engagerad i det framväxande nätverket 
(KP 1) 

1990-10-04; Observation av ledningsgruppsmöte i 
engagemangsbolaget Mobila Produkter AB 

Intervju med ekonomichef i Mobila Produkter AB 

1990-10-09; Intervju med aktör engagerad i det framväxande nätverket 
(KP 4) 

1990-10-19; Medverkan i träff med Näringslivsledare 4 och aktörer 
engagerade i det framväxande nätverket (KP 1 och KP 5) 
i det framväxande nätverket 



302 

Observation - seminarium med KP 5 för tjänstemän och 
fackliga representanter i engagemangsbolag 

1990-10-20; Observation - seminarium för företagare med KP 5 och 
Näringslivsledare 4 arrangerat av bank 

Samtal med deltagare i seminariet 

Medverkan i paneldebatt med Näringslivsledare 4, KP 1 och 
bankman 

Uppsummering/intervju med Näringslivsledare 4 

1991-01-29; Intervju med aktör engagerad i det framväxande nätverket 
(KP 2) 

1991-03-19; Intervju med Näringslivsledare 4 

1991-04-16; Samtal med Näringslivsledare 4 

1991-04-23; Samtal med Näringslivsledare 4 

Samtal med konsulter, representanter för näringslivsorganisationer, banker 
och andra företagsledare i närmiljön 

Dokument 

Årsredovisningar 
Broschyrmaterial 
Kundtidning 
Kursmaterial i företagsutveckling 
Kursmaterial i företagsetik 
Videoband om styrelsearbete 
Jubileumsmaterial 
Tidningsartiklar 

Övrigt 

1987-09-01 - 1990-08-01; Arbete i regional näringslivsorganisation 

Medverkan i och planering av några möten i 
företagsledargrupper 



REFERENSER 

Abernathy, W. J., & Hayes, R. H. (1980). Managing Our Way to Economic 
Decline. Harvard Business Review. July- August 1980, 67-77. 

Abrahamsson, B. (1975). Organisationsteori. Stockholm: Norstedts. 

Abrahamsson, B. (1986). Varför finns organisationer? Stockholm: 
Norstedts. 

Aguilar, F. J. (1967). Scanning the Business Environment. New York: 
Macmillan. 

Alarik, B. (1988). Företagsutveckling och strategi. Malmö: Liber. 

Aldrich, H., & Whetten, D. (1981). Organization - Sets, Action - Sets and 
Networks: Making the Most of Simplicity. I Nyström, P. & Starbuck, W. 
Handbook of Organizational Design. Oxford: University Press. 

Alexander, L. D. (1979). The effects of l evel in the hierarchy and functional 
area on the extent to which Mintzberg's managerial roles are required by 
managerial jobs. Dissertation Abstracts. 40, 2156 A. 

Allen, T. J. (1977). Managing the Flow of Technology. Boston: MIT Press. 

Alter, C., & Hage, J. (1993). Organizations Working Together. Newbury 
Park: Sage. 

Alvesson, M., & Berg, P. O. (1988). Företagskultur och organisations
symbolism. Utveckling, teoretiska perspektiv och aktuell debatt. Lund. 
Studentlitteratur. 

Alvesson, M. (1989). Ledning av kunskapsföretag. Stockholm: Norstedts. 

Alvesson, M., & Berg, P-O. (1992). Corporate Culture and Organizational 
Symbolism. Berlin: de Gruyter. 

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion. Vetenskaps
filosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. 

Andersson, R.; Bergkvist, T.; Bruzelius, L. H.; Dahlman, C.; Lundahl, U., & 
Åkesson, G. (1982). Krävande företagsledning. Malmö: Liber. 



304 

Aneli, B., & Persson, B. (1986). Historien om det privata alternativet. 
Simrishamn: Eco Research Institute. 

Ansoff, I. (1965). Corporate Strategy. New York: McGraw-Hill. 

Ansoff, I. (1978). Strategic Management. London: The MacMillan Press. 

Arbnor, I., & Bjerke, B. (1977). Företagsekonomisk metodlära. Lund: 
Studentlitteratur. 

Argyris, C. (1964). Integrating the Individual and the Organization. New 
York: Wiley. 

Argyris, C., & Schön, D. A. (1978). Organizational Learning. Reading, MA: 
Addison-Wesley. 

Argyris, C. (1983). Productive and Counterproductive Reasoning Processes. 
I Srivastva, S., & Associates. (1983). The Executive Mind - New Insights on 
Managerial Thought and Action. San Fransisco: Jossey-Bass. 

Argyris, C. (1993). Knowledge for Action. A Guide to Overcoming 
Barriers to Organizational Change. San Francisco: Jossey-Bass. 

Arvidsson, G., & Lind, R. (red.). (1991). Ledning av företag och 
förvaltningar. Stockholm: SNS. 

Arvonen, J. (1989). Att leda via idéer. Lund: Studentlitteratur. 

Ashby, W. R. (1956). An Introduction to Cybernetics. London: Chapman & 
Hall. 

Ashfort, B. A., & Mael, F. (1989). Social Identity Theory and the 
Organization. Academy of Management Review. Vol. 14, No 1, 20-39. 

Asplund, J. (1970). Om undran inför samhället. Lund: Grahns. 

Astley, W. G., & Van de Ven, A. H. (1983). Central Perspectives and 
Debates in Organization Theory. Administrative Science Quarterly. 28, 245-
273. 

Axelsson, B., & Easton, G. (eds), (1992). Industrial Networks - A New 
View of Reality. London: Routledge. 



305 

Barlett, C. A.; Doz, Y., & Hedlund, G. (eds). (1990). Managing the Global 
Firm. London: Routledge. 

Barnard, C. (1938). The Functions of the Executive. Cambridge, MA: 
Harvard University Press. 

Bass, B. M. (1990). Bass and StogdilVs Handbook of Leadership. Theory, 
Research and Managerial Applications. New York: Free Press. 

Bauman, Z. (1992). Att tänka sociologiskt. Göteborg: Korpen. 

Bauman, Z. (1994). Döden och odödligheten i det moderna samhället. 
Uddevalla: Daidalos. 

Beckérus, Å., & Edström, A. (red.) (1988). Doktrinskiftet. Stockholm: FA-
rådet. 

Behling, O. (1978). Some Problems in the Philosophy of Science of 
Organizations. Academy of Management Review. 3, 193-201. 

Bengtsson, M. (1994). Konkurrensklimat och dynamik. En studie av 
Interaktion mellan konkurrenter. Umeå universitet: Studier i företags
ekonomi. 

Benson, J. K. (1982). A Framework for Policy Analysis. I Rogers D. & 
Whettten, D. (eds), Interorganizational Coordination. Theory, Research, 
Implementation. Ames Iowa: Iowa State University. 

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). The Social Construction of Reality. 
New York: Free Press. 

Berger, P. L., & Luckman, T. (1979). Kunskapssociologi. Helsingborg: 
Alma (översättning av originalet The Social Construction of Reality från 
1966). 

Berle, A. A., & Means, G. C. (1932). The Modern Corporation and Private 
Property. New York: Macmillan. 

Bjerke, B. (1989). Att skapa nya affärer. Lund: Studentlitteratur. 

Bohman, H., & Pousette, K. (1986). Konferensdokumentation från IV 
Nordiska forskningskonferensen om småföretag. Umeå: Inst för 
företagsekonomi, Umeå universitet. 



306 

Bradach, J. L., & Eccles, R. G. (1989). Markets versus Hierarchies: From 
Ideal Types to Plural Forms. Annual Review of Sociology, 15, 97 - 118. 

Brunsson N. (1982). The Irrationality of Action and Action Rationality. 
Decisions, Ideologies and Organizational Actions. Journal of Management 
Studies, Vol 19, 29-44. 

Brunsson, N., & Johannisson, B. (1983). Lokal mobilisering. Om industriers 
kommunalpolitik och kommuners industripolitik. Lund: Doxa. 

Brunsson, N. (1989). The Organization of Hypocrisy. Talk, Decisions and 
Actions in Organizations. Chichester: Wiley & Sons. 

Bruzelius, L. H., & Skärvad, P-H. (1992). Speed Management. Malmö: 
Liber. 

Buckley, W. (ed.) (1968). Modern System Research for the Behavioral 
Scientist. Chicago: Aldine. 

Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper & Row. 

Burns, T., & Stalker, G. M. (1961). The Management of Innovation. 
London: Tavistock. 

Burt, R. S. (1980). Cooptive Corporate Actor Networks. A Reconsideration 
of Interlocking Directorates Involving American Manufacturing. 
Administrative Science Quarterly. 25, 557-581. 

Business Week (1980). Revitalizing the U. S. Economy. 30 juni. 

Carlson, S. (1951). Executive Behaviour: A Study of Work Load and the 
Working Methods of Managing Directors. Stockholm: Strömbergs. 

Carlson, S. (1991). Executive Behaviour. Reprinted with contributions by 
Henry Mintzberg and Rosemary Stewart. Uppsala: Acta Universitatis 
Upsalaiensis. 

Cohen, M. D., March, J. M., & Olsen, J. P. (1972). A Garbage Can Model 
of Organizational Choice. Administrative Science Quarterly, 17, 1-25. 

Collin, S-0 (1990). Aktiebolagets kontroll. Ett transaktionsteoretiskt inlägg i 
debatten om ägande och kontroll av aktiebolag och storföretag. Lund: Lund 
University Press. 



307 

Cyert, R. M., & March, J. G. (1963). A Behavioral Theory of the Firm. 
Englewood Cliffs: Prentice-Hall. 

Czarniawska-Joerges, B. (1994). Narratives of Individual and Organizational 
Identities. In Deetz, S. ed (1994). Communication Yearbook 17. Newbury 
Park, CA: SAGE. 

Dahlgren, G., & Witt, P. (1988). Ledning av fusionsförlopp. Stockholm: 
EFI. 

Dahmén, E., & Eliasson, G. (red.), (1980). Industriell utveckling i Sverige. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

Davidsson, P. (1989). Continued Entrepreneurship and Small Firm Growth. 
Stockholm: EFI. 

Deal, T. E., & Kennedy, A. A. (1982) Corporate Cultures: The Rite and 
Rituals of Corporate Life. Reading, MA: Addison-Wesley. 

Deetz, S. (ed.), (1994). Communication Yearbook 17. Newbury Park, CA: 
SAGE. 

Delin, G. (1984). Intraprenören - nydanare i gamla organisationer. Bättre 
Ledarskap. (2). 

Dooley, P. C. (1969). The Interlocking Directorates. American Economic 
Review. 59, 314-323. 

Easton, G. (1987). Relationships Among Competitors. University of 
Lancester. Unpublished paper. 

Easton, G., & Araujo, L. (1992). Non-Economic Exchange in Industrial 
Networks. I Axelsson, B. & Easton, G. (eds.), Industrial Networks - A New 
View of Reality. London: Routledge. 

Eccles, R. G. & Nohria, N. (1992). Beyond the Hype. Rediscovering the 
Essence of Management. Boston: Harvard Business School Press. 

Edström, A.; Maccoby, M.; Rendahl, J. E., & Strömberg, L. (1985). Ledare 
för Sverige. Malmö: Liber. 

Eidem, R., & Skog, R. (red.), (1991). Makten över företagen. Stockholm: 
Carlssons. 



308 

Eliasson, G. (red.) (1990). Effektivare styrelsearbete. Stockholm: SNS. 

Elmore, R. F. (1979). Backward Mapping: Implementation Research and 
Policy Decisions. Political Science Quarterly. 94 (4), 601-616. 

Eneroth, B. (1984). Hur mäter man "vackert"? Grundbok i kvalitativ metod. 
Göteborg: Natur & Kultur. 

Ewing, D. W. (ed.). (1958). Long-Range Planning for Management. New 
York. 

Fayol, H. (1916/1950). Industriell och allmän administration. Stockholm: 
Norstedts. 

Fiedler, F. E. (1967). A Theory of Leadership Effectiveness. New York: 
McGraw-Hill. 

Forsblad, P. (1980). Företagsledares beslutsinflytande - några försök till 
identifikation och beskrivning. Stockholm: EFI, Handelshögskolan i 
Stockholm. 

Fromm, E., & Maccoby, M. (1970). Social Character in a Mexican Village. 
Englewood Cliffs, N J: Prentice-Hall. 

Gareis, R. (ed.), (1990). Handbook of Management By Projects. Manz: 
Wilen. 

George Jr, C. S. (1972). The History of Management Thought. Englewood 
Cliffs, N J: Prentice-Hall. 

Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late 
Modern Age. Cambridge: Polity Press. 

Glaser, B. G. & Strauss, A. L. (1967). The Discovery of Grounded Theory. 
Chicago: Aldine. 

Glaser, B. G. (1978). Theoretical Sensitivity. San Francisco: The Sociology 
Press. 

Glete, J. (1987). Ägande och industriell omvandling. Stockholm: SNS. 



309 

Gouldner, A. W. (1957/8). Cosmopolitans and Locals: An Analysis of Latent 
Social Roles. Administrative Science Quarterly. Vol 2, No 3, December 
1957 pp 282-292, and Vol 2, No 4, March 1958, pp 444-480. 

Granovetter, M. (1992). Problems of Explanation in Economic Sociology. I 
Nohria, N, & Eccles, R. G. (eds.) Networks and Organizations: Structure, 
Form and Action. Boston: Harvard Business School Press. 

Gummesson, E. (1991). Qualitative Methods in Management Research. 
Newbury Park, California: SAGE. 

Habermas, J. (1981). Theorie des Kommunikativen Handelns. Band I -
Handlungsrationalität und gesellschaftiche Rationalisierung; Band II - Ziir 
Kritik der funktionalistischen Vernunft. Frankfurt am Main: Suhrkamp 
Verlag. 

Habermas, J. (1984). Den rationella övertygelsen. En antologi om 
legitimitet, kris och politik. Stockholm: Akademilitteratur. 

Hales, C. P. (1986). What Do Managers Do? A Critical Review of the 
Evidence. Journal of Management Studies. 23(1). 88-115. 

Hedberg, B. (1981). How organizations learn and unlearn. I Nyström, P. C., 
& Starbuck, W. H. (eds) Handbook of Organizational Design. New York: 
Oxford University Press. 3-27. 

Hedlund, G., & Rolander, D. (1990) Action in Heterarchies - New 
Approaches to Managing the MNC. I Barlett, C. A.; Doz, Y. & Hedlund, G. 
(eds). Managing the Global Firm. London: Routledge. 

Hedlund, G.; Hägg, I.; Hörneli, E., & Rydén, B. (1985). Institutioner som 
aktieägare. Stockholm: SNS. 

Helenius, R. (1990). Förstå och bättre veta. Stockholm: Carlssons. 

Helgesen, S. (1990). The Female Advantage. New York: Borchardt. 

Hemes, G. (red.) (1978). Forhandlings0konomi og blandningsadministra-
sjon. Oslo: Universitetsf0rlaget. 

Hirshman, A. O., & Lindblom, C. E. (1962). Economic Development, 
Research and Development and Policy-Making: Some Converging Views. 
Behavioral Science, Vol 7. 



310 

Hirschman, A. O. (1970). Exit , voice and loyalty. Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press. 

Hogg, M. A., & Abrams, D. (1988). Social Identifications - A Social 
Psychology of Intergroup Relations and Group Processes. London: 
Routledge. 

Holmberg, I. (1986) Företagsledares mandat. Lund: Studentlitteratur. 

Holmqvist, C. (1980). Styrning av organisationer. Ett systemperspektiv 
tillämpat på statliga företag. Umeå: Inst för företagsekonomi, Umeå 
universitet. Studier i företagsekonomi, ser B, nr 23. 

Holmqvist, C.; Lundin, R. A., & Sundin, E. (1984). Förhandla mer räkna 
mindre. Stockholm: Liber. 

Horvâth, D. (1979). Kriterier och principer för företags organisation. Lund: 
Studentlitteratur. 

Huemer, L.; von Krogh, G., & Roos, J. (1994). Trust and Corporate Episte-
mology. Paper presented at the 1994 SMS Conference in Paris. 

Hyman, H., & Singer, E. (eds.) (1968). Readings in Reference Group 
Theory and Research. New York: Free Press. 

Håkansson, H. (ed.), (1982). International Marketing and Purchasing of 
Goods. An Interaction Approach. London: Croom Helm. 

Hägg, I., & Johansson, J. (red.), (1982). Företag i nätverk. Stockholm: SNS. 

Höglund, R. (1953). Företaget i samhället. En studie av fem industriföretags 
relationer med yttervärlden. Stockholm. 

Jablin, F. M.; Putman, L. L.; Roberts, K. H., & Porter, L. W. (eds.), (1987). 
Handbook of Organizational Communication. Beverly Hills: SAGE. 

Jarillo, J. C. (1988). On Strategic Networks. Strategic Management Journal, 
9, 31-41. 

Jarillo, J. C. (1993). Strategic Networks. Oxford: Butterworth. 

Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial 
Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial 
Economics. 3, 305-360. 



311 

Johannisson, B. (1983). Kan forskare alls begripa företagande? Tvärsnitt. 2, 
36-41. 

Johannisson, B., & Spilling, O. R. (1986). Lokal naeringsutvikling. Oslo: 
Universitetsf0rlaget. 

Johannisson, B. (1993), Entrepreneurial Competences and Learning 
Strategies. In Larsson, R.; Bengtsson, L.; Eneroth, K., & Malm, A. T. (eds.) 
(1993). Research in Strategic Change. Lund: Lund University Press. 

Johansson Lindfors, M-B. (1993). Att utveckla kunskap. Om metodologiska 
och andra vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. Lund: 
Studentlitteratur. 

Jönsson, S. (1973). Decentralisering och utveckling. En fältstudie av 
utvecklingsbolagens planeringsproblem. Göteborg. BAS. 

Jönsson, S., & Lundin, R. A. (1977). Myths and Wishful Thinking as 
Managerial Tools. In Nyström, P., & Starbuck, W. (eds.), Prescriptive 
Models of Organizations. Amsterdam: North-Holland, 151-170. 

Kanter, R. M. (1983). The Change Masters. New York: Simon & Schuster. 

Kanter, R. M. (1989). When Giants Learn to Dance. London: Simon & 
Schuster. 

Kaplan, R. E. (1984). Trade Routes: The manager's network of 
relationships. Organizational Dynamics. Spring, 37-52. 

Karlqvist, A. (red.), (1990). Nätverk - begrepp och tillämpningar inom 
samhällsvetenskapen. Stockholm: Institutet för framtidsstudier. 

Karlsson, A. (1991). Om strategi och legitimitet - en studie av 
legitimitetsproblematiken i förbindelse med strategisk förändring i 
organisationer. Lund: Lund University Press. 

Kets de Vries, M. F. R., & Miller, D. (1990). Den neurotiske chefen. 
Stockholm: Liber. (Originalets titel är "Inside the Troubled Organization -
Unstable at the Top"). 

Kjellén, B. & Söderman, S. (1980). Praktikfallsmetodik. Stockholm: Liber. 



312 

Knights, D., & Morgan, G. (1993). Organization Theory and Consumption 
in a Post-Moderna Era. Organization Studies, 14(2), 211-234. 

Kock, S. E. (1965). Företagsledning och motivation. Åbo. 

Koontz, H. (1980). The Management Theory Jungle Revisited. Academy of 
Management Review. 5, 175-187. 

Kotter, J. P. (1982). The General Manager. New York: Free Press. 

Kotter, J. P. (1990). A Force for Change - How Leadership Differs from 
Management. New York: Free Press. 

Kuhn, T. S. (1981). De vetenskapliga revolutionernas struktur. Karlshamn: 
Doxa. 

Kurke, L. B., & Aldrich, H. E. (1983). Mintzberg was right! A replication 
and extension of the nature of managerial work. Management Science. 29(8), 
975-984. 

Lagnevik, M. (1989). Ledning och ledarskap i olika företagsformer. 
Stockholm: Raben & Sjögren. 

Larsson, B. (1989). Koncernföretaget. Ägarorganisation eller organisation 
för ägare? Stockholm: EFI. 

Larsson, R.; Bengtsson, L.; Eneroth, K., & Malm, A. T. (eds.) (1993). 
Research in Strategie Change. Lund: Lund University Press. 

Larsson, S. (1984). Företagsledaren som politiker - en studie av beslutskrav 
och handlingsfrihet i företagsledningsarbetet. Göteborg: BAS. 

Larsson, S. (1985). Strategiska beslut testar företagets aktionsradie. 
Ledarskap. 10, 47-52. 

Lawrence, P. R., & Lorsch, J.W. (1967). Organization and Environment -
Managing Differentiation and Integration. Boston: Harvard University. 

Leavitt, H. J. (1965). Applied Organizational Change in Industry: Structural, 
Technological and Humanistic Approaches. I March, J. M. (ed.) Handbook 
of Organizations. Chicago: Rand McNally. 

Likert, R. (1961). New Patterns of Management. New York: McGraw-Hill. 



313 

Likert, R. (1961/1972). Nya metoder för företagsledning. Stockholm: 
Beckmans. 

Lincoln Y. S., & Guba, E. S. (1985). Naturalistic Inquiry. Beverly Hills, 
California: SAGE. 

Lindblom, C. E. (1959) The Science of Muddling Through. Public 
Administration Review, Vol. 19, 79-88. 

Lindblom, C. E. (1968). The Policy-Making Process. Englewood Cliffs: 
Prentice-Hall. 

Lindh, J-L, & Rhenman, E. (1989). The Siar School of Strategic 
Management. Scandinavian Journal of Management. Vol. 5, No 3, 167 - 176. 

Lindholm, S. (1979). Vetenskap, verklighet och paradigm. Stockholm: 
Almqvist & Wiksell. 

Lindholm, S (1990). Från fragment till helhetssyn. Helsingborg: Allmänna 
förlaget. 

Lindmark, L. (1984). Organisationsekonomins nätverk. En analys av 
stödstrukturer och problem i mindre företag. Institutionen för 
företagsekonomi, Umeå universitet. FE-publikationer 1984:69. 

Lundgren, A. (1986). Handlingar och strukturer. En organisationsteoretisk 
studie av styrelsearbetets villkor i stora företag. Stockholm: EFI. 

Lundgren, A. (1991). Ägarna som resurs i företaget. I Eidem, R., & Skog, 
R. (red). Makten över företagen. Stockholm: Carlssons. 

Lundin, R. A.; Gläder, M., & Sundin, E. (red.) (1983). Småföretag 
brännpunkten. Mamö: Liber. 

Lundin, R. A. (1990). Incentives for Chief Executives to Manage By 
Projects. I Gareis, R. (ed). Handbook of Management By Projects. Manz: 
Wilen. 

Luthans, F. (1975). Introduction to Management - A Contingency Approach. 
New York: McGraw-Hill. 

Maccoby, M. (1976). The Gamesman. New York: Simon & Schuster. 



314 

Maccoby, M. (1982). Ledaren. Stockholm: Liber. 

Machiavelli, N. (1532/1983). Fursten. Stockholm: Natur & Kultur. 

Maclntyre, A. (1981/1990). After Virtue. London: Duckworth. 

March, J. G., & Simon, H. A. (1958). Organizations. New York: Wiley & 
Sons. 

March, J. M. (ed.), (1965). Handbook of Organizations. Chicago: Rand 
McNally. 

March, J. G., & Olsen, J. P. (1976). Ambiguity and Choice in 
Organizations. Oslo: Universitetsf0rlaget. 

Martinko, M. J., & Gardner, W. L. (1990). Structured Observation of 
Managerial Work: A Replication and Synthesis. Journal of Management 
Studies. 27(3). 329-357. 

Mattsson, L-G., & Lundgren, A. (1992/93). En paradox? Konkurrens i 
industriella nätverk. MTC- kontakten. Vol. 8. Nr 22, 8-9. 

Mayo, G. E. (1933). The Human Problems of an Industrial Civilization. 
Boston: Harvard Graduate School of Business. 

McCall, M. W., & Segrist, C. A. (1980). In pursuit of the manager's job: 
Building on Mintzberg. Technical report No. 9. Greensboro, NC: Center for 
Creative Leadership. 

McClelland, D. (1961). The Achieving Society. Princeton, N J: Van-
Nostrand. 

McGregor, D. (1960). The Human Side of Enterprise. New York: McGraw-
Hill. 

Melin, L. (1991). Omorientering och strategiska tänkesätt. I Arvidsson, G., 
& Lind, R. (red.) Ledning av företag och förvaltningar. Stockholm: SNS. 

Merton, R. M. (1968). Social Theory and Social Structure. Utvidgad version 
ursprungligen publicerad 1949. New York: Free Press. 

Michael, J. (1991). Managerial Networking Activities and Behaviors: A 
Study of Determinants and Organizational Effects. State University of New 
York at Albany. Dissertation. 



315 

Mills, C. W. (1959/1971). Den sociologiska visionen. Stockholm: Prisma, (i 
omtryckning från 1985; Malmö: Arkiv förlag). 

Mintzberg. H. (1968). The Manager at Work - Determining His Activities, 
Roles and Programs by Structured Observations. M. I . T. Sloan School of 
Management. Dissertation. 

Mintzberg, H. (1973). The Nature of Managerial Work. New York: Harper 
& Row. 

Mintzberg, H. (1979). The Structuring of Organizations. Englewood Cliffs: 
Prentice-Hall. 

Mintzberg, H. (1983). Power In and Around Organizations. Englewood 
Cliffs: Prentice-Hall. 

Mintzberg, H. & Quinn, J. B. (eds.), (1992). The Strategy Process. 
Englewood Cliffs: Prentice-Hall. 

Mintzberg, H. (1994). The Rise and Fall of Strategic Planning. Englewood 
Cliffs: Prentice-Hall. 

Monge, P. R. (1987). Emergent Communication Networks. In Jablin, F. M.; 
Putman, L. L.; Roberts, K. H. & Porter, L. W. (eds.). Handbook of 
Organizational Communication. Beverly Hills: SAGE. 

Morgan, G. & Ramirez, R. (1984). Action Learning: A Holographic 
Methaphor for Guiding Social Change. Human Relations. 37(1), 1-28. 

Morgan, G. (1986). Images of Organizations. Beverly Hills: SAGE. 

Morgan, G. (1993). Imaginization - the Art of Creative Management. 
Newbury Park, California: SAGE. 

Moscovici, S. (ed.). (1972. Introduction à la psychologie sociale. Paris: 
Larousse. 

Moss Kanter, R. (1989). When Giants Learn to Dance. London: Simon & 
Schuster. 

Naisbitt, J. (1983). Megatrends - Ten New Directions Transfoming Our 
Lives. New York: Warner Books. 

Nanus, B. (1992). Visionary Leadership. San Francisco: Jossey-Bass. 



316 

Nilsson, J-E. (1990). Företag i sönderfall. Nätverk i företagskonomin. I 
Karlqvist, A. (red.), (1990). Nätverk - begrepp och tillämpningar i 
samhällsvetenskapen. Stockholm: Institutet för framtidsstudier. 

Nohria, N. & Eccles, R. G. (eds.) (1992). Network and Organizations. 
Structure, Form and Action. Boston: Harvard Business School Press. 

Normann, R. (1975). Skapande företagsledning. Lund: Aldus. 

Normann, R. (1977). Management for Growth. Chichester: Wiley & Sons. 

NOU (1982). Maktutredningen. Slutrapport. Bergen: Universitetsf0rlaget. 
NOU 1982: 3. 

Nyström, P., & Starbuck, W. (eds.), (1977). Prescriptive Models of 
Organizations. Amsterdam: North-Holland, 151-170. 

Nyström, P., & Starbuck, W. (eds.), (1981). Handbook of Organizational 
Design. Oxford: University Press. 

Olofsson, C. (1983). De regionala utvecklingsbolagen - instrument för 
industriell utveckling? Stockholm: Liber. 

Ouchi, W. G. (1981). Theory Z. Reading, MA: Addison-Wesley. 

Ouchi, W. G. (1981/1982). Teori Z. Södertälje: Timo. 

Paolillo, J. G. (1984). The manager's Self Assesment of Managerial Roles: 
Small Versus Large Firms. American Journal of Small Business. VIII(3), 
58-64. 

Pascale R. T., & Athos, A. C. (1981). The Art of Japanese Management. 
New York: Simon & Schuster. 

Peters, T. J., & Waterman Jr, R. H. (1982). In Search of Excellence -
Lessons from America's Best-Run Companies. New York: Harper & Row. 

Peters, T. J. (1987/1988). Skapande kaos. Stockholm: Svenska Dagbladets 
Förlag (svensk översättning). 

Peters, T. J. (1992). Liberation Management - Necessary Disorganization 
for the Nanosecond Nineties. London: Macmillan. 



317 

Petersson, O. (1989). Maktens nätverk - en undersökning av 
regeringskansliets kontakter. Stockholm: Carlssons. 

Pettigrew, A. M. (1973). The Politics of Organizational Decision-Making. 
London: Tavistock. 

Pettigrew, A. M. (1979). On Studying Organizational Cultures. Admini
strative Science Quarterly, 24, 570-581. 

Pettigrew, A. M. (1985). The Awakening Giant - Continuity and Change in 
the Imperial Chemical Industries. Oxford: Basil Blackwell. 

Pettigrew, A. M., & Whipp, R. (1991). Managing Change for Competitive 
Success. Oxford: Blackwell. 

Pettigrew, A. M. (1992). On Studying Managerial Elites. Strategic 
Management Journal Vol 13, 163-182. 

Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (1978). The External Control of Organizations 
-A Resource Dependence Perspective. New York: Harper and Row. 

Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy. New York: The Free Press. 

Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: 
Macmillan. 

Powell, W. W. (1990). Neither Market Nor Hierarchy: Network Forms of 
Organization. Research in Organizational Behavior. Vol. 12, 295 - 336. 

Proposition (1991/92). Om en ny småföretagspolitik. Stockholm: Riksdagen. 

Pusey, M. (1987). Jürgen Habermas. London: Tavistock. 

Revans, R. W. (1981). ABC om Action Learning. Lund: Studentlitteratur. 

Rhenman, E., & Stymne, B. (1964). Företagsledning i en föränderlig värld. 
Stockholm: Aldus. 

Rhenman, E. (1967). Företaget som ett styrt system. Stockholm: Norstedts. 

Rhenman, E. (1969). Företaget och dess omvärld. Lund: Bonniers. 

Risling, A. (1988). Konsultationens teori. Stockholm: Akademitryck, 
Stockholms universitet. 



318 

Roberts, N. (1985). Transforming leadership: a process of collective action. 
Human Relations, 38, 11, 1, 23-46. 

Rogers D., & Whettten, D. (eds), (1982). Interorganizational Coordination. 
Theory, Research, Implementation. Ames Iowa: Iowa State University. 

Sayles, L. R. (1964). Managerial Behavior: Administration in Complex 
Organizations. New York: McGraw-Hill. 

Schein, E. H. (1988). Organizational Psychology. Englewood Cliffs, N J: 
Prentice-Hall. 

Schumpeter, J. A. (1911/1961), The Theory of Economic Development. 
Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 

Schutz, A. (1970). On Phenomenology and Social Relations. Chicago: 
University of Chicago Press. 

Selznick, P. (1949). TVA and the Grass Roots. Berkeley: University of 
California Press. 

Selznick, P. (1957). Leadership in Administration. A Sociological 
Interpretation. New York: Harper & Row. 

Silverman, D. (1970). The Theory of Organizations. London: Heineman. 

Silverman, D. (1993). Interpreting Qualitative Data. Methods for Analysing 
Talk, Text and Interaction. London: Sage. 

Simon, H. A. (1947). Administrative Behavior: A Study of the Decision-
Making Process in Adminstrative Organizations. New York: Macmillan. 

Simon, H. A. (1962). The Architecture of Complexity. I Proceedings of the 
American Philosophical Society. 

Simon, H. A. (1965). The Shape of Automation. New York: Macmillan. 

SIND. (1986). Krångelsverige - myt eller sanning? Stockholm: Liber. 

Sjöstrand, S-E. (1985). Samhällsorganisation. Lund: Doxa 

Sjöstrand, S-E. (1987). Organisationsteori. Lund: Studentlitteratur. 



319 

Sjöstrand, S-E., & Holmberg, I. (red.), (1992). Företagsledning bortom 
etablerad teori. Lund: Studentlitteratur. 

Sjöstrand, S-E. (1992). Företagsledandets Janusansikte. I Sjöstrand, S-E., & 
Holmberg, I. (red.). Företagsledning bortom etablerad teori. Lund: 
Studentlitteratur. 

Sjöstrand, S-E. (1993). On Institutional Thought in the Social and Economic 
Sciences. I Sjöstrand, S-E. (ed.), (1993). Institutional Change. Theory and 
Empirical Findings. New York: Sharpe. 

Sjöstrand, S-E. (ed.), (1993). Institutional Change. Theory and Empirical 
Findings. New York: Sharpe. 

Skog, R. (1991). Ägande och inflytande i svenskt näringsliv. I maktut
redningens publikationer; Eidem, R. & Skog, R. (red). Makten över 
företagen. Stockholm: Carlssons. 

Sköldberg, K. (1990). Administrationens poetiska logik. Stilar och 
stilförändringar i konsten att organisera. Lund: Studentlitteratur. 

Smith, A. (1776). The Wealth of Nations. 

Snyder, N., & Glueck, W. F. (1977). Mintzberg and the planning littérature. 
An analysis and reconcilation. Paper, Academy of Management, Orlando, 
FL. 

Snyder, N., & Glueck, W. F. (1980). How Managers Plan - The Analysis of 
Managers'Activities. Long Range Planning. 1: 70-76. 

SOU 1990:44. Demokrati och makt i Sverige. Maktutredningens 
huvudrapport. Stockholm: Allmänna Förlaget. 

SOU 1993:70. Strategi för småföretagsutveckling. Stockholm: Allmänna 
Förlaget. 

Srivastva, S., & Associates. (1983). The Executive Mind - New Insights on 
Managerial Thought and Action. San Fransisco: Jossey-Bass. 

Stanworth, M. J. K., & Curran, J. (1973). Management Motivation in the 
Smaller Firm. Epping, Essex: Gower Press. 



320 

Stanworth, M. J. K., & Curran, J. (1976). Growth and the Small Firm - An 
Alternative View. Journal of Management Studies. XIII, 95-110. 

Stanworth, M. J. K. & Gray, C. (eds.), (1991). Bolton 20 Years On: the 
Small Firm in the 1990s. London: Chapman. 

Starrin, B.; Larsson, G.; Dahlgren, L., & Styrborn, S. (1991). Från upptäckt 
till presentation. Om kvalitativ metod och teorigenerering på empirisk 
grund. Lund: Studentlitteratur. 

Stein, J. (1993). Strategy Formation and Managerial Agency. A Socio-
Cognitive Perspective. Stockholm: EFI 

Stevenson, H. H., Roberts, M.J., & Grousbeck, H. I. (1985). New Business 
Ventures and the Entrepreneur. Homewood, Illinois: Irwin. 

Stewart, R. (1976). Contrasts in Management. A study of Different Types of 
Managers' Jobs . Their Demands and Choices. Maidenhead: McGraw-Hill. 

Stewart, R. (1989). Studies of Managerial Jobs and Behaviour: The Ways 
Forward. Journal of Management Studies. 26:1, 1-10. 

Stymne, B. (1970). Values and processes. A systems study of effectiveness in 
three organizations. Lund: Studentlitteratur. 

Sveiby, K-E., & Risling, A. (1985). Kunskapsföretaget. Malmö: Liber. 

Tajfel, H. (1972). La catégorisation sociale. In Moscovici, S. (ed.) 
Introduction à la psychologie sociale. Paris: Larousse. 

Tajfel, H. (ed.), (1982). Social Identity and Intergroup Relations. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Taylor, F. W. (1911/1947). Scientific Management. New York: Harper & 
Row. 

Thompson, J. D. (1967). Organizations in Action. New York: McGraw-Hill. 

Thorelli, H. B. (1986). Networks: Between Markets and Hierarchies. 
Strategic Management Journal, 7, 37-51. 

Thurley, K., & Wirdenius, H. (1973). Supervision: A Reappraisal. London: 
Heinemann. 



321 

Tichy, N. M.; Tushman, M. L., & Fombrun, C. (1979). Social Network 
Analysis for Organizations. Academy of Management Review, 4, 507-519. 

Tichy, N. M. (1981). Networks in organizations. I Nyström, P. & Starbuck, 
W. Handbook of Organizational Design. Oxford: University Press. 

Tichy, N. M., & Devanna, M. (1986). Transformational Leadership. New 
York: Wiley & Sons. 

Torstendahl, R. (1966). Introduktion till historieforskningen. Historia som 
vetenskap. Stockholm: Natur & Kultur. 

Turner, J. C. (1982). Towards a Cognitive Redefinition of the Social Group. 
I Tajfel, H. (ed.). Social Identity and Intergroup Relations. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Tyrstrup, M. (1993). Företagsledares arbete. En longitudinell studie av 
arbetet i en företagsledning. Stockholm: EFI. 

Veranen, J. (1987). The Ownership Function and the Performance of the 
Firm. Helsinki: Helsinki School of Economics and Business Administration. 
Dissertation. 

von Bertalanffy, L. (1968). General System Theory. New York: Brazilier. 

von Krogh, G.; Roos, J., & Slocum, K. (1994). An Essay on Corporate 
Epistemology. Forthcoming in Srategic Management Journal. Special Issue 
on "The Search for a New Strategy Paradigm". 

von Wright, G. H. (1971). Explanation and understanding. London: 
Routledge. 

Wagner, H. (1975). Principles of Operations Research. London: Prentice 
Hall. 

Weber, M. (1904/1978). Den protestantiska etiken och kapitalismens anda. 
Borgholm: Argos 

Weber, M. (1922/1947). The Theory of Social and Economic Organization. 
New Yok: Free Press. 

Weick, K. E. (1979). The Social Psychology of Organizing. New York: 
Random House. 



322 

Weick, K. E. (1989) Theory Construction as Disciplined Imagination. 
Academy of Management Review. Vol 14, No 4, 516-531. 

Westerlund, G., & Sjöstrand, S-E. (1975). Organisationsmyter. Stockholm: 
Norstedts. 

Wikström, S., & Normann, R. (eds.), (1994). Knowledge and Value. A New 
Perspective on Corporate Transformation. London: Routledge. 

Williamson, O. (1975). Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust 
Implications. New York: Free Press. 

Williamson, O. (1981). The Modern Corporation. Origins, Evolution, 
Attributes. Journal of Economic Littérature. Vol XIX, 1537 - 1568. 

Willmott, H. (1984). Images and Ideals of Managerial Work: A Critical 
Examination of Conceptual and Empirical Accounts. Journal of Management 
Studies. 21(3), 349-368. 

Willmott, H. (1987). Studying Managerial Work: A Critique and a Proposal. 
Journal of Management Studies. 24(3), 249-270. 

Wirdenius, H. (1991). Ledning mot förnyelse. Erfarenheter från studier av 
byggbranschen. Stockholm: FA-rådet. 

Woodward, J. (1958). Management and Technology. London: H.M.S.O. 

Wåhlin, N. (1983). Företagsledning i småföretag. Institutionen för 
företagsekonomi, Umeå universitet. FE-publikationer 1983:60. 

Wåhlin, N. (1986). Ledarskap och den lokala utvecklingen. Motivations-
skapandets konst. I Bohman, H., & Pousette, K. Konferensdokumentation 
från IV Nordiska forskningskonferensen om småföretag. Umeå: Inst för 
företagsekonomi, Umeå universitet. 

Yukl, G. (1989). Leadership in Organizations. Englewood Cliffs, N J: 
Prentice-Hall. 

Yukl, G. (1994). Leadership in Organizations. Third edition. Englewood 
Cliffs, N J: Prentice-Hall. 

Ödman, P-J. (1979). Tolkning, förståelse, vetande - hermeneutik i teori och 
praktik. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 



I skriftserien Studier i företagsekonomi Serie A har hittills utgivits följande 
skrifter: 

1. Johnsen, Erik, red. 
Systemproblem. 
Lund 1969. 

7. Gläder, Mats och Olhans, Björn 
Praktisk beskattningsrätt. 
Lund 1972. 

2. Ramström, Dick 
Systemplanering, Information och 
beslut i företag. 
Stockholm 1969. 

3. Sannesson, Sven 
Konsumentvarudistribution. En studie 
av blockkonkurrens och varuföring. 
Stockholm 1970. 

4. Ramström, Dick 
Mindre företag - problem och villkor. 
Umeå 1971. 

10. 

Lindström, Christian 
Lokaliseringsfaktorer i teori och praktik. 
Lund 1973. 

Nilsson, Jan-Evert 
Norrland år 2001, Drivkrafter bakom ett 
regionalt skeende från historia till framtid. 
Malmö 1979. 

Sahlin-Andersson, Kerstin 
Beslutsprocessens komplexitet, Att genom
föra och hindra stora projekt. 
Lund 1986. 

5. Gläder, Mats 
ADB-lösningar på redovisningsplanet. 
Lund 1971. 

6. Lindström, Christian 
Företagets storlek och belägenhet som 
determinanter för dess uppfinnings
aktivitet. 
Umeå 1972. 

11. Sköldberg, Kaj, 
Administrationens poetiska logik. Stilar och 
stilförändringar i konsten att organisera. 
Lund: Studentlitteratur 1990. 

I skriftserien Studier i företagsekonomi Serie B utges löpande rapporter från 
den företagsekonomiska forskningsgruppens verksamhet vid Umeå universitet. 
Hittills föreligger följande skrifter: 

1. Bengt Johannisson och Christian Lindström 
Företagsstorlek och forskningsaktivitet. 
Umeå 1970. Pris 30:-

2. Leif Dahlberg och Gustaf Söderström 
Närhetsbutik i glesbygd. 
Umeå 1970. Pris 30:-

3. Christian Lindström och Lars Enslöf 
Marknadens rumsliga spridning i små 
och stora företag. 
Umeå 1971. Pris 30:-

4. Bengt-Olov Byström, Bengt Johannisson 
och Christian Lindström 
Alternativa mått på företagsstorlek. 
Umeå 1971. Pris 20:-

5. Bengt Johannisson 
Företagens anpassningsprocesser - en 
systemanalys med tillämpning på mindre 
företag. 
Umeå 1971. Pris 40:-

6. Dezsö Horvâth och Dick Ramström 
Organisationsuppdelning i samband med 
lokaliseringsöverväganden. En teoretisk 
föreläsningsram. 
Umeå 1971. Pris 30:-

7. Lennart Orkan 
Regionala variationer i företagens 
personalomsättning. 
Umeå 1972. Pris 40:-

8. Per G. Håneli 
Inkörningskostnader i mindre och 
medelstora företag. 
Umeå 1972. Pris 30:-

9. Leif Dahlberg 
Konsumentens val av inköpsställe. 
Umeå 1972. Pris 20:-

10. Göran Carstedt och Birgitta Isaksson Peréz 
Företagsbestånd och företagsutveckling. 
Umeå 1972. Pris 40:-



11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

Carl Fredriksson och Leif Lindmark 
Underleverantörssystem i Skellefteå A-region 
- En Input-Outputstudie. 
Umeå 1972. Pris 30:-

Dezsö Horvâth 
Kriterier och principer för företagsorganisa
tion. 
Umeå 1972. Pris 30:-

Lars Enslöf 
Kontaktmöjligheter och kontaktbeteende. En 
studie av kontakternas regionala variationer. 
Umeå 1973. Pris 40:-

Lars-Peter Holmlund 
Hur man tillämpar teorier om planering. 
Umeå 1973. Pris 40:-

Bengt-Olov Byström och Mats Gläder 
Industriell service - Rapport från studier om 
serviceutnyttjande i mindre och medelstora 
företag. 
Umeå 1973. Pris 30:-

Göran Carstedt och Birgitta Isaksson Peréz 
Företag i strukturomvandlingen, del I-V. 
Umeå 1974. Pris 50:-

24. Runo Axelsson och Lennart Rosenberg 
Applications of organization theory. 
On problems of the Swedish system of 
higher education. 
Umeå 1976. Pris 70:-

25. Elisabeth Sundin 
Företag i perifera regioner. Fallstudier av 
företagartradition, företagsmiljö och företags 
framväxt i Norrbottens inland. 
Umeå 1980. Pris 60:-

26. Per Månsson och Kaj Sköldberg 
Symboliska organisationsmönster - Sju typer 
av planeringskultur under osäkerhet och 
stress i ett metamorfosperspektiv. 
Umeå 1983. Pris 120:-

27. Christer Strandberg 
Glesbygdsbutiker. En studie av tillkomst, 
köptrohet och socialt samspel. 
Umeå 1984. Pris 75:-

28. Håkan Bohman och Håkan Boter 
Planering i mindre och medelstora företag. 
Den strategiska planeringens utmaningar 
och faktiska villkor. 
Umeå 1984. Pris 100:-

Lennart Orkan 
Personalomsättning - orsaker, konsekvenser 
och regional struktur. 
Umeå 1974. Pris 40:-

29. Christer Peterson 
Familjeföretag i omvandling. En studie av 
fusionsförlopp och utvecklingsmönster. 
Umeå 1985. Pris 100:-

Bo Lemar och Jan-Evert Nilsson 
Långsiktig planering - En begrepps- och 
innehållsanalys. 
Umeå 1974. 2:a upplagan 1978. Pris 70:-

Sixten Andersson 
Produktutvecklingens möjligheter och be
gränsningar - En studie med inriktning på 
mindre och medelstora företag. 
Umeå 1974. Pris 40:-

30. Maj-Britt Johansson Lindfors 
Organisationers ideologiska ansikten. Om 
grundläggande föreställningar i mindre 
företag. 
Umeå 1989. Pris 150:-

31. Anders Söderholm 
Organiseringens logik. En studie av kommu
nal näringslivspolitik. 
Umeå 1991. Pris 200:-

Dezsö Horvâth 
Situationsanpassade organisationer - teori 
och tillämpning. 
Umeå 1976. Pris 50:-

Claes-Göran Larsson 
Datorbaserad kassaplanering. 
Umeå 1976. Pris 50:-

Carl Fredriksson och Leif Lindmark 
Nationella och lokala produktionssystem. 
En strukturstudie av svenskt näringsliv. 
Umeå 1976. Pris 70:-

Carin Holmquist 
Styrning av organisationer - ett systemper
spektiv tillämpat på statliga företag. 
Umeå 1980. Pris 60:-

32. Kerstin Nilsson och Per Nilsson 
Småföretag i flerpartssamverkan. En studie av 
aktörer, byggstenar och fogmassa vid nätverks
byggande. 
Umeå 1992. Pris 250:-. 

33. Maria Bengtsson 
Konkurrensklimat och dynamik. En studie av 
interaktion mellan konkurrenter. 
Umeå 1994. Pris 250:-. 

34. Nils Wåhlin 
Näringslivsledares arbete i nätverk. Identitetsska-
pandets dynamik. 
Umeå 1994. Pris 250:-. 









• • 

NARINGSLIVSLEDARES 
• • 

ARBETE I NÄTVERK 
Identitetsskapandets 

Näringslivet är i behov av ständig förnyelse. Stora förhoppningar riktas mot de små och 
medelstora företagens utvecklingsförmåga. I denna bok studeras aktörer, som arbetar 
med ledning och utveckling av flera små och medelstora företag samtidigt - dessa 
aktörer ges benämningen näringslivsledare. 

Näringslivsledarna fungerar som förbindelselänkar i nätverk med skilda arbetsmetoder. 
Vad aktörerna gör, och hur aktiviteterna genomförs i respektive nätverk analyseras. 
Näringslivsledarnas vägar till uppdragen och deras interaktionsmönster i fem olika 
nätverk beskrivs ingående över en lång tidsperiod. Olika analysteman bildar grund för 
en sammanfattande analys av skillnader i tillvägagångssätt. Näringslivsledarnas 
underhåll och förnyelse av sin legitimitet samt deras utveckling av sina visioner och 
nätverksrelationer sammanställs i taxonomier. 

Studien utmynnar i ett sätt att tänka, som kan användas i ledarutbildning - en teoretisk 
syntes presenteras. Denna syntes avbildar skeden då de förväntningar som riktas mot 
näringslivsledarna infrias. När förväntningarna uppfylls, motsvarar aktörernas arbets
sätt det utvecklingsbehov, som de små och medelstora företagen ger uttryck för - ett 
gemensamt växande tar form. Näringslivsledarnas funktion, rollutövning och identitet 
möter näringslivets behov och sammansmälter i ett ömsesidigt identitetsskapande. 

Nils Wåhlin 

HANDELSHÖGSKOLAN I UMEÅ 
O 

ISBN 91  -7174-961-6  
ISSN 0 346-8291 


