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Abstract 
How are the processes of shaping and developing municipal industrial policies built up 
over time? With this basic question as the starting point, this study deals with the 
complex every-day life of the industrial policy makers. Policy making is believed to be 
constituted by actions linked together by the participants' definitions and attitudes. The 
aim of the study is therefore to build up an understanding f or organizing, based on 
social action theory, and analyze how the industrial policies are shaped and developed 
in some selected municipalities. 

Theoretically, organizing is described as being composed of three key components. 
These are: action-processes (the meaningful and consistent social interaction around 
different tasks), action-patterns (the patterns in the way of interacting that can be 
gathered from the processes over time) and the logic of action (the ideas and attitudes 
that encompass the organizing). The answer to the basic question is expected to be 
found through empirical studies of the organizing processes' key components. 

The method used is deep inductive case studies of three municipalities, namely, the 
municipalités of Eastriver, Southbay and Weststream. They have been selected so that 
the local environments are similar but the developed industrial policies differ. The case-
studies are reported i n terms of action-processes and w ith this as the base, action-
patterns in each of the municipalités are discussed. 

The analyses shows that the logic of action in the municipalities differ significantly. 
The logics of actions in the three municipalities are optional in Eastriv er, restrictive in 
Southbay and definite in Weststream. The optional action of logic imposes the 
interaction itself as the most important component in the industrial policy and only those 
activities which are widely accepted among the participants wi ll be carried out. This 
means that industrial policy focuses on broad issues rather than delimited problems. 
Restrictive logic of action has an obstructive effect on the actions. It is very difficult to 
carry out any industrial policy activity since the action-processes are constantly 
critizised by some of the participants. A definite action of logic is characterized by 
clearly defined problems and possibilities which the industrial pol icy can deal with; 
other matters are ignor ed. The participants are secure about their task and why they 
should work as they do. 

A more complex and theoretical m ode of analysis shows that organizing can be 
further understood by relating the social action components (process, patterns and 
logic) to the environment and the individual participants. The relations between indivi
dual action and social action contexts depend upon different kinds of interpretation and 
determine how the interaction is built up. The relations between environment and social 
action contexts depend on the focusing of the environment and determine what issues 
will be viewed as a part of the industrial policy. All together, individual action, social 
action and environment form the logic of organizing and provide an answer to the 
question of how the processes of shaping and developing are built up. 

Key words: municipal industrial policy, social action theory, organizing, action-
processes, action-patterns, logic of action, environment focusing, individual interpreta
tion. 
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Holmquist, ek lic Margareta Paulsson och civilekonom Karl-Johan Bon
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värdefulla synpunkter. Ek dr Maj-Britt Johansson Lindfors har på ett 
konstruktivt och insiktsfullt sätt granskat de kunskapsteoretiska och 
forskningsstrategiska avsnitten. Institutionssekreterare Katarina Pousette 
har snabbt och effektivt redigerat avhandlingstexten och dessutom ordnat 
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hetens tanke går även till pol mag Åke Gabrielsson som övertygade mig 
om att det var dags att "sätta punkt". Ek dr Kerstin Sahlin-Andersson vid 
Handelshögskolan i Stockholm, F-sektionen, har granskat manus och gett 
mig många värdefulla kommentarer. Ett stort tack till er allihop. 
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Näringslivspolitisk handling 
-studiens problemområde 

Kommunal näringslivspolitik är en svår uppgift för kommunerna. De 
problem och möjligheter som politiken har att hantera är komplexa och 
ofta svåröverskådliga. Det är inte möjligt att enkelt knyta vissa åtgärder 
till vissa målsättningar och det är inte heller enkelt att bedöma resultatet 
av de näringslivspolitiska insatserna. Näringslivsutvecklande ambitioner 
förutsätter dessutom vanligtvis att även andra än kommunen agerar. Det 
är med andra ord nödvändigt med ett flertal aktörers insatser för att den 
näringslivspolitiska verksamheten ska kunna utvecklas. Det är om den 
komplexa näringslivspolitiska vardagen som denna bok handlar. Mer spe
cifikt analyseras, med hjälp av en social handlingsteori, hur den närings
livspolitiska verksamheten utformas och utvecklas i några utvalda kom
muner. 

Kommunal näringslivspolitik - utveckling och inriktning 

Kommunalt engagemang i det lokala näringslivet är ingen ny företeelse. I 
slutet av 1940-talet uppmärksammade statsmakterna att kommunerna 
understundom ägnade sig åt aktiviteter i syfte att stötta lokala företag. Det 
konstaterades då att kommunerna, i enlighet med den allmänna kompe
tensen, kunde agera i syfte att allmänt befrämja näringslivets utveckling 
medan direkta subventioner till enskilda företag inte ansågs som en kom
munal angelägenhet, annat än om en eventuell kris skulle skapa allvarliga 
sysselsättningsproblem. Stöd till enskilda företag i övrigt sades vara en 
statlig angelägenhet och kommunal inblandning ansågs därför kunna leda 
till att de nationella målsättningarna förfelades (SOU 1947). 
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Rättspraxis har i stora drag följt detta resonemang (Lindquist 1987) och 
den ovan refererade avgränsningen av den kommunala näringslivs
politiken har med en viss envishet upprepats ett flertal gånger sedan 1947 
(se t ex SOU 1951, SOU 1963, SOU 1971, SOU 1985, DsC 1986, SOU 
1990). Den statliga hållningen har emellertid blivit mindre kategorisk 
under 1980-talet och staten har, genom att involvera kommunerna i 
genomförandet av regionalpolitiken, i praktiken accepterat ett utökat 
kommunalt näringslivspolitiskt engagemang. 

De konkreta aktiviteterna som kan sägas ingå i begreppet kommunal 
näringslivspolitik har av bl a SIND (1984b) kategoriserats i en s k stöd
trappa (jfr även Kommunaktuellt 1981). De lägre trappstegen motsvarar 
enkla och relativt konkreta aktiviteter medan de högre trappstegen svarar 
mot komplexa aktiviteter. I SINDs version av stödtrappan ingår, med 
början på det lägsta trappsteget, markfrågor, lokalfrågor, rådgivning/-
service, industriella samverkansprojekt, lån/borgen/garantier och indu
striutvecklingsbolag (jfr även Liljenäs & Sundin 1984, Grahm 1988). 

Vad gäller de kvantitativt mätbara näringslivspolitiska aktiviteterna, t ex 
kommunalt ägda industrilokaler, subventionerad industrimark, kommu
nal personal med näringslivsutvecklande uppgifter (näringslivssekrete
rare etc), kommunala industribolag, är det uppenbart att omfattningen av 
näringslivspolitiken har ökat under 1970- och 1980-talen. Därom är 
resultaten från olika kartläggningar av näringslivspolitiken relativt sam
stämmiga (se Kommunförbundet 1975 & 1983, SIND 1984b, Industri
förbundet 1986, Hjern & Bergendahl 1987). Utvecklingen har även varit 
likartad i de övriga nordiska länderna (Baldersheim 1988, Grahm 
1988:7 lf)* 

Uppdelningen av den kommunala näringslivspolitiken i olika aktiviteter 
på ovanstående sätt är dock relativt ytlig och säger inget om logiken eller 
sambanden mellan de olika typerna av aktiviteter. Melin m fl (1984:81) 
påpekar att diskussionen om näringslivspolitik tenderar att fokusera 
enstaka typer av aktiviteter snarare än den variationsrikedom som kom
munerna visar upp när de betraktas närmare. Melin (1984:82-111) före
slår därför en första grov indelning i två huvudsakliga typer av aktivite
ter; dels aktiviteter i syfte att bygga upp handlingskapaciteten och dels 
aktiviteter i syfte att påverka näringslivsutvecklingen. De förra omfattar 
aktiviteter som endast indirekt riktas mot företagen och kan exemplifieras 
med kommunal kunskaps- och organisationsutveckling, de senare är där
emot sådana aktiviteter som riktar sig utåt mot företagen och är av den typ 
som stödtrappan omfattar. 
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För att ytterligare fördjupa förståelsen för olika näringslivspolitiska 
aktiviteter kan de betraktas utifrån de bakomliggande motiven. Påfallande 
ofta är den kommunala näringslivspolitiken problemdriven (Melin m fl 
1984:13Iff, SIND 1984b:21f), dvs utgångspunkterna formuleras i termer 
av sysselsättningsproblem, strukturproblem etc. Kommunen reagerar på 
negativa förhållanden i omvärlden vilket skapar behov av insatser av kris
karaktär och bevarandekaraktär. Enligt bl a Grahm (1988:72) och ERU 
(1983:7Iff) har utvecklingen dock gått mot en mer medveten närings
livspolitik som i större utsträckning söker utveckling och nyskapande (jfr 
även SIND 1990). Några empiriska data som stödjer att utvecklingen sett 
ut så över tiden är svåra att finna men Hjern (1989) redovisar data som 
stödjer att inriktningen av näringslivspolitiken i slutet av 1980-talet är 
större grad offensiv och pådrivande än enbart reagerande. Det förefaller 
vidare troligt att erfarenheter och tidens gång i sig leder till att närings
livspolitikens mål och medel utvecklas mot en större medvetenhet. En 
hastigt påkommen kris kan emellertid leda till tillfälliga krisinsatser 
("brandkårsutryckningar") även i en kommun med en "medveten" nä
ringslivspolitik. 

Det är naturligtvis så att behovet av en kommunal näringslivspolitik har 
ett samband med kommunens utvecklingssituation. I en situation med 
arbetslöshet, nedläggningar och omstruktureringar kan näringslivspoli
tiken bli en överlevnadsfråga medan en expansiv situation erbjuder andra 
möjligheter och andra drivkrafter för den kommunala näringslivspoli
tiken. I båda fallen är emellertid näringslivspolitikens bakgrund de lokala 
förutsättningarna eller, annorlunda uttryckt, de lokalt upplevda proble
men och möjligheterna. Så betraktad har alltid näringslivspolitiken i 
första hand en lokal förankring snarare än att den på ett enkelt sätt kan 
kategoriseras utifrån samhällsekonomisk utveckling i stort (jfr Brunsson 
& Johannisson 1983). 

För att fånga de olika lokala syften som kan ligga bakom till synes lik
nande aktiviteter kan SINDs (1984b:23f) indelning av insatser utifrån det 
vid ett tillfälle aktuella syftet nämnas. Där används begreppen bevarande
insatser (vid kris), expansionsinsatser (gentemot etablerade företag) samt 
nybyggarinsatser (i förhållande till nyetablerade företag) (jfr SIND 
1990). De näringslivspolitiska aktiviteterna kan ytterligare förstås om de 
diskuteras i termer av preaktion (förberedande/kapacitetsuppbyggande), 
reaktion (reagerar på krav utifrån) respektive proaktion (aktiviteter vid
tagna på kommunalt initiativ) (Melin m fl 1984:139-147). Kontentan av 
dylika indelningar är att en viss aktivitet, t ex etablering av e tt industri
bolag med näringslivsutvecklande uppgifter eller start av företagarutbild-
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ning, kan göras med olika syften och av olika anledningar. Liknande akti
viteter i två olika kommuner kan, även om de ytligt sett verkar vara av 
samma karaktär, genomföras utifrån skilda förutsättningar. 

Tesen att näringslivspolitiken utvecklats mot att bli mer medveten och 
utvecklingsinriktad skulle, med ovanstående som grund, t ex kunna inne
bära en förändring i aktiviteterna från reaktion till proaktion eller från 
bevarandeinsatser till expansions- och nybyggarinsatser. Även om det i 
praktisk handling kan vara svårt att kontinuerligt utveckla enbart pro
aktion kan en förändring av ambitionerna i denna riktning finna visst stöd 
i Hjern & Bergendahl (1987). De kommunala aktörerna ansåg sig 1985 
ha ett större ansvar inom näringslivspolitiken än vid kommunförbundets 
tidigare kartläggningar. De ansåg vidare att antalet uppgifter blivit fler 
och att utvecklingen mot ett ökat kommunalt ansvar var riktig. Det var 
dock inte lika vanligt att denna attityd hade resulterat i strategiska doku
ment. Även om antalet kommuner med handlingsprogram för närings
livspolitiken ökar så saknade hälften av rikets kommuner 1985 en pro
gramskrift för näringslivsfrågor. 

Kommunal näringslivspolitik är inte en uppgift för kommunen allena, det 
är nödvändigt att interagera med andra aktörer, t ex myndigheter och 
företag. Nödvändigheten av interaktionen ökar i takt med att komp
lexiteten i uppgifterna ökar, för mark- och lokalfrågor är av naturliga 
skäl behovet av interaktion mindre än vid etablering av industriella sam
verkansprojekt (jfr t ex ERU 1983:105, Melin m fl 1984:15Iff, Hjern & 
Bergendahl 1988:15f). 

Interaktionen med andra aktörer kan dels förklaras med att närings
livspolitiken inte är ett område över vilket kommunerna har någon av
gränsad och tydlig beslutskompetens och dels med det faktum att det finns 
ett flertal andra organisationer som har ett mer eller mindre tydligt 
ansvar för näringslivsutvecklingen. Företagen/företagarna har ett natur
ligt intresse för utvecklingen men vid sidan av dem har länsförvaltningen 
fått ökade uppgifter, banker, utvecklingsfond, STU, SIND m fl kan i olika 
omfattning vara involverade i enskilda näringslivsutvecklande aktiviteter. 
Det är inte heller självklart att kommunen är den drivande eller centrala 
aktören i en viss näringslivsutvecklande aktivitet vilket ytterligare under
stryker svårigheterna att betrakta kommunal näringslivspolitik som en 
strikt kommunal angelägenhet. 

Ömsesidigheten i näringslivspolitiken gör det svårt att operationalisera 
näringslivspolitikens utgångspunkter eller målsättningar i form av be
stämda aktiviteter. Å ena sidan förutsätts, eller borde det förutsättas, att 
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kommunens engagemang är förankrat i den politiska organisationen och 
den demokratiska processen likväl som i de lagar och förordningar som 
styr kommunernas verksamhet och sätter gränser för deras kompetens. Å 
andra sidan förutsätts att det finns en förståelse för näringslivets problem 
och de speciella krav på diskretion, snabbhet och effektivitet som de 
ställer samt en direkt koppling till de krav på åtgärder som kan ställas från 
medborgare/väljare/anställda/friställda. 

Melin m fl (1984:78f) sammanfattar kommunernas principiella svårig
heter som ett kommunalt näringslivspolitiskt dilemma. Dilemmat är 
uppbyggt av motstridiga och delvis konflikterande krav och ambitioner, 
dels de medborgerliga kraven om att kommunen måste göra något, dels 
den kapacitet som kommunen besitter, dvs vad kommunen kan göra och 
dels den kompetens som kommunen har tillerkänts av statsmakterna, dvs 
det som kommunen får göra. 

Innebörden i dilemmat kan betraktas i relation till den sammanblandning 
mellan olika formella områden för inflytande och påverkan som präglar 
samhällsorganisationen idag. Hernes (1983) analyserar detta utifrån de 
demokratiska, marknadsmässiga och byråkratiska systemens ömsesidiga 
inverkan på varandra. Ömsesidigheten leder i förlängningen till att de 
olika systemen perverterar varandra och ger upphov till det Hernes kallar 
en förhandlingsekonomi där ingen av de ideala modellerna för demo
krati, marknad eller byråkrati kan fungera fullt ut (jfr även Sjöstrand 
1985:83ff). 

Förhandlingsekonomin är inte i sig ett nytt fenomen (jfr Jacobsson 
1989:21). Ömsesidighet mellan olika sektorer i samhället har en lång 
historia. Å andra sidan finns det fler organisationer och fler organiserade 
intressen idag som söker tillgodose sina behov. Den kommunala närings
livspolitiken är en verksamhet som måste bedrivas i en situation där olika 
normsystem, olika idealbilder och olika intressen möts (jfr Lindmark 
1983, Lundin 1983, Holmquist m fl 1984). Den framväxande förhand
lingsekonomin gör att de traditionella organisationsfomerna ifrågasätts 
och det är inte självklart att den etablerade strukturen är funktionibel för 
de krav som förhandlingsekonomin ställer (jfr även Lundin 1983 om det 
närbesläktade begreppet organisationsekonomi). 
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Utformning och utveckling av den näringslivspolitiska verk
samheten - studiens problemställning 

För en verksamhet präglad av nödvändiga gränsöverskridanden, oklara 
rollfördelningar, olika normsystem och bristande möjligheter att koppla 
motstridiga målsättningar/ambitioner till aktiviteter och resultat är det 
naturligt att själva handhavandet av verksamheten blir problematisk. Den 
vardagliga komplexiteten som karaktäriserar näringslivspolitiken måste i 
praktisk handling hanteras dagligen och stundligen. Kring denna process 
kan den grundläggande frågan för detta arbete formuleras som hur ut
formas och utvecklas den näringslivspolitiska verksamheten i kommu
nerna? 

De "yttre" sidorna av näringslivspolitiken, problem/möjligheter å ena 
sidan och lösningar/aktiviteter å andra sidan, är genom tidigare studier 
kartlagda. De lokala problemen/möjligheterna (t ex i termer av utflytt
ning, arbetslöshet, etableringsmöjligheter etc) kan genom att relateras till 
lösningar/aktiviteter förklara förekomsten av kommunal näringslivspoli
tik som ett sätt att försöka hantera problem alternativt utnyttja möjlig
heter. 

Att på ett dylikt sätt koppla samman de näringslivspolitiska aktiviteterna 
med miljökaraktäristika innebär att näringslivspolitikens utformning ses 
som ett resultat av omgivningens krav. Näringslivspolitiken ses med 
andra ord såsom determinerad av miljökaraktäristika. Det är emellertid 
relativt den, förenklat uttryckt, "svarta boxen" som ligger "mellan" 
miljökrav och näringslivspolitiska aktiviteter som denna studies fråge
ställning ska betraktas. Intresset är därmed fokuserat till den näringslivs
politiska "produktionsprocessen" snarare än till näringslivspolitikens in-
respektive utgångsvärden. Detta kan enkelt illustreras på följande sätt: 

YTTRE INRE YTTRE 

PROBLEM > 

5ch 
MÖJLIGHETER 

"Produktion" av 
kommunal 

näringslivspolitik 

AKTIVITETER 
LÖSNINGAR/ 

Figur 1:1 Näringslivspolitikens inre respektive yttre sidor 
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Den näringslivspolitiska produktionsprocessen återfinns dock, för det 
första, inte nödvändigtvis enbart inom den kommunala organisationens 
ramar. Den förhandlingsekonomiska verkligheten inrymmer i sig sys
temfenomen som understryker betydelsen av att frigöra en studie av 
näringslivspolitiken från etablerade organisationsgränser. I den norska 
maktutredningens slutrapport (NOU 1982) beskrivs hur likartade intress
en kan samlas i en slags "trippelallianser" eller s k järntrianglar för att 
ömsesidigt stötta varandra. På lokal nivå har liknande allianser beskrivits 
som järnkvadrater (jfr Holmquist m fl 1984:69) syftande på en samling av 
politiker, företag, fackförening och tjänstemän runt ett avgränsat gemen
samt intresse, t ex nedläggning och därpå följande arbetslöshet. I andra 
sammanhang har förhandlingsekonomiska organisationsformer som t ex 
gränsorganisationer (Karelmo 1983) och institutionaliserade projekt (jfr 
Holmquist m fl 1984:68-74, Lundin 1983) beskrivits utifrån samma 
grundläggande iakttagelse. 

Den näringslivspolitiska produktionsprocessen återfinns, för det andra, 
inte med självklarhet i de formella organisationsstrukturerna eller, 
annorlunda uttryckt, det är inte självklart att näringslivspolitiken avteck
nar sig i den formella organisationen. Organisationen är snarast att likna 
vid en "kostym" inom vilken olika typer av aktiviteter kan försiggå utan 
att de direkt följer de spelregler som formellt är fastslagna och utan att de 
dokumenteras formellt. Den näringslivspolitiska verksamheten kan i 
mångt och mycket drivas utan att det krävs protokollförda beslut eller 
utan att det avspeglas i t ex budget eller bokslutshandlingar. 

Överläggningar, överenskommelser mellan politiker, rambeslut med 
betydande frihetsgrader för tjänstemän, förhandlingar med företag, råd
givnings* och samordningsinsatser för näringslivsutveckling är typer av 
aktiviteter vars innehåll inte nödvändigtvis avspeglas formellt. Struktu
rella karaktäristika beträffande den kommunala organisationen (och/eller 
andra organisationer involverade i näringslivspolitiken) är därför brist
fälliga indikatorer på hur näringslivspolitiken utformats och utvecklats. 

Slutsatsen att det traditionella organisationsbegreppet inte är lämpligt som 
utgångspunkt förefaller rimlig. Ovan har det, vad vi kan kalla, "förhand
lingsekonomiska" argumentet härför behandlats och diskussionen kan 
sammanfattas enligt följande: Om näringslivspolitiken ska betraktas som 
ett sammanhang så måste vårt betraktelsesätt klara av att följa näringslivs
politiken oberoende av organisationsgränser. Därav följer att det är nöd
vändigt med utgångspunkter som problematiserar det näringslivspolitiska 
sammanhanget snarare än enskilda organisationers näringslivspolitiska 
verksamhet. 
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Verksamhetsutformning, utveckling och praktisk handling 

Fokuseringen på en viss verksamhets- eller uppgiftshantering snarare än 
på en viss organisation står i motsättning till den traditionella organisa
tionsteorins synsätt så som den uttrycks i t ex contingency-, resurs-
beroende- och populationsekologiska teorier. Där betraktas organisation 
som en, i förhållande till individer och omgivande miljö, självständig och 
avskiljbar enhet, strävande efter vissa (givna) mål och såsom upprättad 
vid ett viss tillfälle i enlighet med en huvudmans intressen (jfr Abrahams
son 1986, Scott 1987). 

Även om enhetligheten och avgränsbarheten i organisationsbegreppet har 
problematiserats (jfr t ex Thompson 1967, Pfeffer & Salancik 1978, 
Aldrich 1979, Mintzberg 1979, Pfeffer 1981, Donaldson 1985, Scott 
1987) och förnyat t ex contingency-teorin så kvarstår synen på organi
sation som en "förtingligad" enhet (jfr Johansson 1990). Utifrån Donald
son (1985:7f) framstår denna fokusering förvisso som självklar med 
tanke på att contingency-teorin konstituerats utifrån formella organisatio
ners egenskaper och funktioner snarare än utifrån ambitionen att jäm
ställa organisationer med icke-legala, icke-formaliserade sociala inter-
aktioner. Det är emellertid detta som leder fram till den "förtingligade" 
teorins begränsade möjligheter att analysera dels skeenden och processer 
som utvecklas inom formella organisationer men mer eller mindre 
oberoende av dem och dels organiserade sammanhang till vilka det inte är 
möjligt att knyta formella organisationsstrukturer. 

Det är i stället nödvändigt med en processuell ansats som "följer" närings
livspolitiken genom den vardagliga hanteringen och över organisations
gränser, det är nödvändigt att "leta" upp var och hur den näringslivspoli
tiska verksamheten hanteras. Snarare än strukturellt bestämda utgångs
punkter är det med andra ord nödvändigt att forma utgångspunkter som 
befrämjar förståelsen för den processuella hanteringen samt för hur 
näringslivspolitikens aktörer i praktisk handling klarar av att utforma och 
utveckla verksamheten. 

För att finna teoretiska utgångspunkter som tar hänsyn till ovanstående 
kriterier ska blickarna riktas mot processuellt orienterade försök att 
förstå organiserade sammanhang. Utvecklingen av den moderna besluts
teorin erbjuder därvidlag möjligheter. Beslutsteorin har för det första 
vederlagt det rationella beslutsidealet (Cyert & March 1963, Simon 1971) 
och för det andra ifrågasatt beslutet som den centrala komponenten för att 
förklara organisatorisk handling (Brunsson 1985). Sekvensen upplevt 
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problem - fattat beslut - genomförd handling är inte alltid, eller ens van
ligtvis, giltig, exempelvis kan handlingen föregå beslutet likväl som pro
blemet kan konstrueras i efterhand (March 1981). Handling är därmed 
inte med nödvändighet driven av beslut (jfr Brunsson 1986, Rombach 
1986, Sköldberg 1986). 

Cohen m fl (1972) visade att det i extremfallet inte ens behövde finnas en 
logisk koppling mellan upplevda problem, fattade beslut och genomförda 
handlingar. De uppfattade beslutet som en mötesplats mellan för stunden 
cirkulerande problem, lösningar, deltagare och valtillfällen, s k garbage-
cans eller soptunnor. Lindblom (1959) såg förändring som en kontinuer
lig process där många små steg ledde till förändringar genom "muddling 
through" snarare än genom planerade förändringsprocesser. Det finns 
med andra ord en i grunden oklar situation som omgärdar organisatoriska 
processer, det finns otydliga uppfattningar om omgivning och interna 
förhållanden likväl som om preferenser, önskemål och kausala samband 
(March & Olsen 1976, Starbuck 1983, March 1988). 

Brunsson (1985) tar fasta på detta och diskuterar handlingsrationalitet i 
stället för den "vederlagda" beslutsrationaliteten. Grunden för detta är att 
handling inte genomförs som följden av rationella överväganden eller ens 
försök att överväga olika handlingsalternativ rationellt. Tvärtom kan 
individen i en viss valsituation välja helt andra premisser för sitt hand
lande, premisser som enligt Brunsson kan beskrivas i termer av en ideo
logi uppbyggd av förväntningar, motivation och engagemang. Detta kan 
understundom leda till att handlingen förefaller irrationell, t ex givet 
tillgänglig information, men rationell i förhållande till aktuell ideologi. 

En ideologisk överbyggnad vägleder individers handlande och ersätter 
därmed den rationalistiska synen på hur handlingar utformas. Ideologi, 
likväl som en del besläktade "kulturbegrepp", klargör att det finns värde
ringar (övertygelse) och/eller normer (regler) som med större eller 
mindre styrka formar uppfattningen om vad som är ett riktigt agerande 
och vad som är rimliga och acceptabla definitioner av omvärlden (jfr t ex 
Jönsson & Lundin 1977, Daft & Weick 1984, Smircich & Stubbart 1985, 
Dutton 1986, Alvesson & Berg 1988, Johansson-Lindfors 1989). 

Det finns dock ingen samstämmig syn på de kulturellt betingade be
greppen utan forskningen är vitt förgrenad (jfr Smircich 1983, Alvesson 
& Berg 1988) och även om olika teoretiska inriktningar kan sägas vara 
väl utvecklade är området som helhet att betrakta som "omoget" (jfr 
Johansson-Lindfors 1989). Utgångspunkterna är dock i stor utsträckning 
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hämtade från antropologi och organisationer betraktas som i olika 
avseende bärare av subjektiva värden. 

Ideologi, eller organisationskultur, skapas genom handling, upprätthålls 
och utvecklas genom handling. De definitioner av handlingsmöjligheter, 
önskvärda handlingar, förväntningar etc som olika individer har prövas 
genom handling likväl som de skapas genom handling (Silverman 1970, 
Weick 1979, Smircich & Stubbart 1985). Vill vi veta hur och varför saker 
och ting utförs på ett visst sätt så är det helt enkelt nödvändigt att finna ut 
hur människor ser på sina göranden och låtanden, hur de bedömer värdet 
av sina insatser, hur de ser på andras agerande och hur de ser på sina 
möjligheter och svårigheter. 

Silverman (1970) kritiserar systemteorin och argumenterar i likhet med 
diskussionen ovan utifrån förståelsesociologins grunder. Weber (1983) 
definierar därvid individers medvetna handlingar som sociologins studie
objekt och uppgiften är att förstå meningen i handlandet och dess förlopp 
och verkningar. Det sociala definitionsarbete som människor ägnar sig åt 
(Berger & Luckman 1966, Silverman 1970:126) och som uttrycks i hand
lingar är därmed av central betydelse för att förstå hur en verksamhet ut
formas och utvecklas. Tvingande förhållanden i miljön eller i den sociala 
interaktionen är "enbart" av intresse i den mån de uppfattas av individer 
och omsätts i handling. 

Weick (1979) är ännu tydligare i att understryka handlingens centrala 
plats för förståelse av organiserade sammanhang. Han menar att organisa
tionsbegreppet, ur en socialpsykologisk synvinkel, som sådant är en myt 
(Weick 1979:88) och det han därmed vänder sig mot är just synen på 
organisationen som en självständig enhet med eget liv (jfr Johansson 
1990). I stället diskuterar han organisering för att betona det aktiva ska
pandet av ett organiserat sammanhang genom individers sociala inter-
aktion. 

Varken Weick eller Silverman använder ideologi eller något liknande 
begrepp för att sammanfatta de handlingsinriktade utgångspunkterna. Om 
en koppling till ideologibegreppet ska göras så kan Weick sägas betrakta 
ideologin som uttryckt i handlingen snarare än som något från hand
lingarna fristående. Det centrala är fokuseringen av de sociala handling
arna och det organiserade sammanhang som byggs upp genom dessa. 

Med ovanstående diskussion har syftet varit att visa på nödvändigheten att 
för det här ställda problemet ta hänsyn till förhållanden sådana de fram
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träder genom olika individers faktiska agerande. För att dra ut kon
sekvenserna av diskussionen så långt ska studieobjektet här definieras som 
den näringslivspolitiska verksamheten betraktad utifrån handlingsteo
retiska utgångspunkter. Vi får anledning att återkomma till innebörden i 
en handlingsteoretisk ansats men allmänt kan sägas att den fyller de behov 
som ställdes upp inledningsvis, dvs den erbjuder processuella möjligheter 
att följa den vardagliga hanteringen av den näringslivspolitiska verksam
heten, oberoende av organisationsgränser. 

Delar av den s k kulturforskningen, utvecklingen av den icke-rationa-
listiska synen på organisationer som den framträder bl a hos Brunsson, 
kritiken av systemteorin enligt Silverman, utgångspunkter i socialpsyko
logi och förståelsesociologi bjuder därvidlag på liknande slutsatser - det 
är den sociala handlingen som måste stå i fokus. Huvudsyftet för detta 
arbete är därmed att bygga upp en handlingsteoretisk förståelse för or
ganisering samt att med hjälp av denna analysera hur den näringslivspo
litiska verksamheten i några utvalda kommuner utformas och utvecklas. 

Avhandlingens uppläggning 

I kapitel två kommer problemställningen att fördjupas ytterligare medelst 
en fylligare diskussion av den kommunala näringslivspolitikens innehåll, 
inriktning och utveckling. I detta inkluderas, förutom en diskussion om 
olika strategiska inriktningar respektive olika näringslivspolitiska aktivi
teter, även en diskussion om olika sätt att inordna den kommunala 
näringslivspolitiken i ett större samhälleligt sammanhang. I kapitlet beto
nas de komplexa förhållanden som omger den näringslivspolitiska var
dagen. 

Det teoretiska perspektivet utvecklas i kapitel tre. Utgångspunkterna för 
kapitlets uppbyggnad är frågan om på vilket sätt handling som utgångs
punkt kan användas för att förstå ett organiserat sammanhang likt den 
kommunala näringslivspolitiken. Kapitlets främsta företräden torde vara 
den begreppsliga utvecklingen och det perspektiv på organisering som 
presenteras. Kapitel fyra sammanfattar sedan i korthet avhandlingens 
utgångspunkter så som de framträtt i kapitel två och tre. 

I den första delen av kapitel fem summeras de kunskapsteoretiska över
väganden som väglett forskningsarbetet. I mångt och mycket har dessa 
framträtt redan i kapitel tre, dock utan att explicit ha blivit klargjorda. 
Den metod som följer i spåren av problemet och de teoretiska utgångs
punkterna är induktiv och teoriutvecklande till sin karaktär och leder 
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arbetet in på fallstudiemetodiken. I kapitlets senare del presenteras därför 
den forskningsstrategi som varit grunden för det empiriska arbetet samt 
för analysen av det empiriska materialet. 

Avhandlingen omfattar fallstudier av tre kommuners näringslivspolitiska 
verksamhet. De empiriska studierna redovisas i kapitel sex, sju och åtta. 
Inom vart och ett fallen följer redovisningen hanteringen av olika 
näringslivspolitiska sammanhang (s k handlingsprocesser). För var och en 
av kommunerna har fem - sex sådana sammanhang identifierats. En 
första, för vart och ett av fallen individuell, analys av materialet görs i 
kapitel nio genom att s k handlingsmönster diskuteras. Handlingsmönstren 
uttrycker, i enkla ordalag, den "ordning" som stått att finna i hanteringen 
av den näringslivspolitiska verksamheten. 

Med ovanstående fallbeskrivningar och fallnära analys som grund vidtar 
det huvudsakliga analysarbetet i kapitel tio och elva. I kapitel tio är kom-
parationen mellan näringslivspolitiken i de tre kommunerna det huvud
sakliga temat. Analysen leder fram till att vart och ett av fallen kan åsättas 
en viss handlingslogik och detta används i kapitlets avslutande del för att 
förklara utformningen och utvecklingen av de olika näringslivspolitiska 
sammanhangen. 

Analysen i kapitel elva är framförallt inriktad på teoretisk och begrepps
lig utveckling av det som kommer att kallas organiseringens logik. I 
kapitlet presenteras en empiriskt grundad modell över hur organiserings
processen är uppbyggd som ytterligare kan berika vår förståelse för pro
blematiken. Den teoriutvecklande ambitionen tillfredsställs framförallt 
genom diskussionen av de logiska förhållandena som organiseringspro-
cessema kännetecknas av. 

Kapitel tolv innehåller ett antal lärdomar av praktisk natur om kommunal 
näringslivspolitik, dess inriktning och arbetsformer. Kapitlet är i någon 
mån fristående från den tidigare analysen vad gäller de teori- och be
greppsutvecklande ambitionerna. Sentenserna är dock på ett mycket 
handfast sätt grundande i de insikter och erfarenheter som det empiriska 
och analytiska arbetet har skänkt. I kapitel 13 summeras, slutligen, arbetet 
och därefter följer en diskussion omkring vilka frågor som aktualiserats 
genom studien. 

Den läsare som i första hand är intresserad av näringslivspolitik i en prak
tisk bemärkelse kan koncentrera sig på kapitel två, fallredovisningarna i 
kapitel sex, sju och åtta, den komparativa analysen i kapitel tio samt de 
praktiska lärdomarna i kapitel tolv. Den läsare som å andra sidan primärt 



13 

intresserar sig för de teoretiska utgångspunkterna och den mer renodlat 
teoretiska analysen kan ägna ett speciellt intresse till utvecklingen av cen
trala begrepp och teoretisk förståelse i kapitel tre, den kunskapsteoretiska 
och forskningsstrategiska diskussionen i kapitel fem samt den teoretiskt 
utvecklande analysen i kapitel elva. 
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Kommunal näringslivspolitik 
- innehåll, inriktning och utveckling 

I detta kapitel ska avhandlingens problemställning fördjupas och för
tydligas med avseende på den kommunala näringslivspolitikens innehåll, 
inriktning och utveckling. I kapitlets första avsnitt ska begreppet kom
munal näringslivspolitik ges ett innehåll, dels i termer av näringslivs
politikens strategiska inriktning och dels i termer av de olika konkreta 
aktiviteter som bygger upp kommunal näringslivspolitik. 

I kapitlets andra avsnitt diskuteras kommunal näringslivspolitik i ett 
vidare sammanhang, framförallt i relation till den framväxande förhand
lingsekonomin. Detta görs i syfte att fånga upp centrala delar av den 
komplexitet som omger näringslivspolitiken och som kan fördjupa för
ståelsen för näringslivspolitikens framväxt och utveckling. 

Näringslivspolitiska strategier och aktiviteter 

Inledning 

Det framstår understundom som att kommunal näringslivspolitik är ett 
nytt fenomen, något som uppstod i anslutning till 1970-talets ekonomiska 
stagnation. Så som flyktigt nämndes i kapitel ett är så inte fallet. Kom
munerna har på olika sätt sedan länge ägnat sig åt aktiviteter i syfte att 
stärka eller stötta det lokala näringslivet även om statliga utredningar 
gång på gång har poängterat det olyckliga i detta. Hjern (1988:132ff) me
nar att det statliga utredningsväsendet i stor utsträckning har ignorerat 
hur kommunernas företrädare själva ser på den näringslivspolitiska verk
samheten för att i stället koncentrera sig på riskerna för en suboptimering 
av den statliga politiken och en snedvriden konkurrens. 
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I någon mån har detta förhållande ändrats genom att staten i praktiken har 
accepterat ett vidare ansvar för kommunerna. En del av det synbart "nya" 
kan därför sägas vara att staten numera i viss mån accepterar ett utvidgat 
kommunalt ansvarsområde. Därutöver kan det även noteras ett ökat aka
demiskt intresse för kommunal näringslivspolitik under det senaste 
decenniet. Inte minst har de kartläggningar av den kommunala närings
livspolitiken som gjorts visat att det finns en betydande aktivitet på lokal 
nivå och att aktivitetsnivån tenderar att öka. 

Bland de studier av kommunal näringslivspolitik som har genomförts kan 
framförallt Melin m fl (1984) nämnas. I denna studie förs en genom
gripande diskussion av förutsättningar för kommunal näringslivspolitik 
likväl som empiriska studier redovisas. En utredning i mer traditionell 
mening redovisades 1984 av Statens Industriverk (SIND). Huvud
rapporten var Kommunal näringspolitik - omfattning och erfarenheter 
(SIND 1984b), övriga rapporter behandlade specifika delar av den kom
munala näringslivspolitiken (Andersson 1984, Lindmark 1984, Olofsson 
1984, SIND 1984a). 

Svenska Kommunförbundet har vid fyra tillfällen, 1975, 1982, 1985 och 
1988, gjort enkätundersökningar av den kommunala näringslivspolitiken. 
Undersökningarna har rapporterats i olika sammanhang, se t ex Kom
munförbundet 1983, DsC 1986:87-94, Hjern & Bergendahl 1987, Hjern 
1988, Hjern 1989. Kommunförbundets undersökningar är unika, dels 
därför att de är totalundersökningar och dels därför att de erbjuder möj
ligheter till jämförelser av utvecklingen över tiden. Industriförbundet har 
vid ett tillfälle gjort en liknande enkät, avrapporterad dels i Industri
förbundet (1986) och dels i DsC (1986:141-148). 

Expertgruppen för forskning om regional utveckling (ERU) har pub
licerat skrifter om den kommunala näringslivspolitikens innehåll och 
former och om kommuners utvecklingsproblem (t ex ERU 1982, 1983, 
Persson & Wiberg 1984, Lundmark & Malmberg 1985, Johannisson m fl 
1986). Nordiska institutet för regionalpolitisk forskning (NordREFO) 
har genom ett flertal rapporter bidragit till kunskapsutvecklingen om 
olika regionala utvecklingsfrågor (jfr NordREFO 1987, 1988a, 1988b, 
1988c, 1988d, 1989, 1990). 

I NordREFO (1988c) ges en särskild beskrivning över kommunernas 
möjligheter och svårigheter som regionalpolitiska aktörer. I rapporten 
visas även att den utveckling av näringslivspolitiskt engagemang på 
kommunal nivå som kan skönjas i Sverige även har en motsvarighet i 
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övriga nordiska länder (se NordREFO 1988c:13-49, 179ff). I Grahm 
(1988) summeras, på NordREFOs uppdrag, olika forskningsinriktningar 
och forskningsresultat med det gemensamt att de behandlar frågor med 
regionalpolitisk relevans. 

Näringslivspolitikens strategiska inriktning 

Grahm (1988) menar att 1960-talets kommunala näringslivspolitik 
karaktäriserades av att kommunerna försökte skaffa företag, "företags-
raggning", genom att på olika sätt göra den egna kommunen fördelaktig 
ur lokaliseringssynpunkt. Under 1970-talet var det i stället ambitionerna 
att bevara de existerande företagen som var det centrala. Olika typer av 
direkta och indirekta stöd till etablerade företag utvecklades och goda 
kontakter med regeringskansliet för att få hjälp vid kriser blev viktiga. 

Det krisläge som utvecklades under 1970-talet och statens minskade 
resurser ledde, enligt Grahm, fram till 1980-talets inriktning av den 
kommunala näringslivspolitiken mot att skapa nya verksamheter. Kom
munernas blev aktivare än tidigare och de tog ett större ansvar och fick ett 
mer direkt engagemang i näringslivet. 

ERU (1983) gör en liknande uppdelning när man talar om att det domi
nerande under 1960-talet var en för delnings strategi där det gällde att 
genom olika medel tillse att näringslivets expansion till viss del förlades 
till den egna kommunen. Under 1970-talet menar man att detta byttes ut 
mot en motståndsstrategi där det gällde att stoppa strukturomvandlingens 
negativa effekter och behålla det som man hade. 1980-talet, slutligen, 
karaktäriseras i denna terminologi av en aktionsstrategi som syftar till att 
skapa och utveckla nya idéer och produkter och därmed en grund för 
framtida utveckling i kommunen. 

SIND (1984b:23-24) väljer att skilja på olika typer av näringslivspolitiska 
insatser utifrån deras syften. Bevarandeinsatser är därvidlag sådana som 
görs i syf te att rädda en befintlig näringslivsstruktur, expansionsinsatser 
genomförs i syfte att bygga vidare på det som redan finns och nybyggar-
insatser är sådana aktiviteter som är direkt nyskapande. SIND menar att 
de olika typerna av insatser kan förekomma parallellt men att det van
ligtvis är en typ som dominerar givet de problem och möjligheter som vid 
ett visst tillfälle upplevs som centrala. 

På ett liknande sätt klassificerar Melin m fl (1984:139ff) de näringslivs
politiska aktiviteterna i tre handlingskategorier; preaktion är förbere
dande handlingar, dvs sådana som görs i syfte att bygga upp kapaciteten, 
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reaktion är handlingar som genomförs som en direkt följd av krav från 
t ex företag i kommunen medan proaktion är handlingar som genomförs 
på eget initiativ. SINDs ovan refererade indelning utgick från aktivitetens 
eller insatsens syfte medan Melin m fl därutöver inkluderar vad som lett 
fram till en viss aktivitet. 

Varken SIND eller Melin m fl gör anspråk på att med de olika indel
ningarna hävda en tidsmässig utveckling utan likväl insatstyper som hand
lingskategorier är att betrakta relativt olika situationer och olika förut
sättningar. Hjern (1989:6f) ger ett empiriskt stöd för denna "pluralis
tiska" syn på näringslivspolitiken; av landets kommuner ansåg sig 1988 
20 % ha reaktiva, 51 % pådrivande och 29 % offensiva ambitioner inom 
näringslivspolitiken. De reaktiva ambitionerna innebär att kommunens 
näringslivspolitik framförallt är resultatet av det lokala näringslivets krav 
medan den pådrivande näringslivspolitiken karaktäriseras av aktiva 
projektarbeten, t ex tillsammans med konsulter och myndigheter. Den 
sista kategorin, offensiva ambitioner, omfattar de kommuner som är 
involverade i större kommersiella projekt, t ex i samverkan med privata 
finansiärer. 

De viktigaste uppgifterna inom näringslivspolitiken anges i samma under
sökning vara att vårda befintliga företag samt att stödja nyföretagande 
vilket inte innebär någon förändring jämfört med 1985 års undersökning. 
I krislägen kan dock 40 % av kommunerna tänka sig att stödja enskilda 
företag finansiellt. I vissa regioner (norra Sverige, Bergslagen, Småland 
och Gotland) är siffran markant högre, mellan 55 och 70 %. 

Den strategiska spridningen är, helt naturligt, stor men det kan ändå häv
das att engagemanget eller den betydelse som tillmäts näringslivspolitiken 
har ökat under de senaste decennierna. Hjem & Bergendahl (1987:130 
visar att en stor majoritet av landets kommuner (88 %) anser sig ha fått 
ökade uppgifter inom näringslivspolitiken och att kommunens företrä
dare anser att denna utveckling har varit nödvändig. 

En del av förklaringen till det ökade engagemanget ligger i att kom
munerna i sin näringslivspolitiska verksamhet "tagit" en del av ansvaret 
för näringslivets utveckling men det är även så att staten genom den allt
mer selektivt utformade stödpolitiken har involverat både regionala och 
kommunala myndigheter i poli tikens genomförande (jfr även Melin m fl 
1984:75ff). Den 1974 fullt genomförda kommunblocksreformen under
lättade detta i och med att kommunerna då blev större och fick en bättre 
ekonomisk och personell bas också för näringslivspolitiska aktiviteter. 
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Andelen kommuner med handlingsprogram för näringslivspolitiken har 
ökat frän 7 % 1975 till 48 % 1988 (Hjern 1989:16ff) vilket kan ses som en 
indikation på den ökade betydelse som tillmäts näringslivspolitiken. 
Fortfarande saknar dock hälften av rikets kommuner strategiska doku
ment för näringslivspolitiken. Dessutom kan det, vilket Melin m fl (1984) 
påpekar, vara så att de dokument som finns i vissa fall endast är av 
symboliskt värde, dvs de har inte någon egentlig innebörd relativt det som 
faktiskt görs och de ambitioner som kommer till uttryck är inte en grund 
för den näringslivspolitiska verksamheten. Programmen fastställs dock i 
allt större utsträckning av kommunfullmäktige (DsC 1986:92) vilket kan 
tolkas som att näringslivspolitiken ges en vidare politisk förankring. 

Att de höjda ambitionerna och det ökade engagemanget även gett utslag i 
en utökning av de näringslivspolitiska aktiviteternas antal, inriktning och 
omfång visar de kartläggningar som Kommunförbundet, Industriförbun
det och SIND genomfört. I det följande ska vi kort beröra vad som ingår i 
den näringslivspolitiska aktivitetsarsenalen och även säga något om om
fattningen av olika aktiviteter och om det sätt varpå arbetet formellt 
organiseras. 

Den näringslivspolitiska aktivitetsarsenalen 

Utgångspunkten ska tas i den s k stödtrappan som en beskrivning över 
olika aktiviteter eller grupper av aktiviteter. Stödtrappen har publicerats 
av Kommunaktuellt (1981) och sedan använts av SIND (1984b) som 
grund för en analys av kommuernas åtgärder. I en något annorlunda 
variant har även Liljenäs & Sundin (1984) använt sig av stödtrappan (jfr 
även Grahm 1988:88ff). Kategoriseringarna skiljer sig åt något; SIND 
använder följande steg: mark, lokaler, rådgivning/service, industriella 
samverkansprojekt, lån/borgen/garantier, industriutvecklingsbolag; me
dan Liljenäs & Sundin använder följande: mark, lokaler, borgen, före-
tagsraggning, näringslivssekreterare, företagsservice, industribolag, ut
vecklingsbolag, kommunägda företag. Den stödtrappa som visas nedan 
sammanfattar de olika typerna av aktiviteter i sex olika trappsteg. 

Stödtrappan illustrerar hur kommunens engagemang kan delas in funk
tionellt utifrån vad kommunen gör men det finns inget i själva modellen 
som antyder att det skulle finnas någon annan medvetenhet än den att 
engagemanget successivt utvecklas mot de "högre" nivåerna. Detta är 
dock inte en nödvändighet, det är fullt möjligt för en kommun att "hoppa 
över" ett steg eller koncentrera sig på ett enda eller ägna sig åt alltihop. 
Som en sorts karta över olika möjliga aktiviteter och någon sorts rang
ordning mellan dem fungerar emellertid trappan. 
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Industribolag, stiftelser etc 

Samverkansprojekt/grupper etc 

Finansiellt stöd (lån, borgen, garantier) 

Företagsraggning/nyföretagande 

Rådgivning, service 

Mark och lokaler 

Figur 2:1 Stödtrappan (Källa:fritt efter SIND 1984b:12 och Grahm 
1988:88) 

SINDs skattningar av de olika trappstegens omfattning är osäker men 
intressant är att samtliga åtgärder tycks öka i omfattning. Totalt upp
skattas i rapporten att kostnaderna i kommunerna uppgår till 340 miljoner 
kronor 1983 (SIND 1984b:49), att jämföras med det statliga regional
politiska stödet som samma år (1983) uppgick till drygt 1,2 miljarder. Det 
belopp som redovisas i Industriförbundets (1986) undersökning, ca 390 
miljoner kronor 1985-1986, skiljer sig inte markant från SINDs upp
skattning 

Att ha mark och lokaler i beredskap för näringslivets behov framstår 
idag som mycket vanligt och är för många kommuner i utsatta regioner 
ett måste, något överdrivet kan det sägas att näringslivet i vissa regioner 
förutsätter tillgång till kommunalt ägda industrilokaler. Byggklar in
dustrimark har i princip samtliga kommuner och tillgång till kommunalt 
ägda industrilokaler fanns i slutet av 1980-talet, enligt Hjern (1989:11), i 
knappt 90 % av kommunerna. Andelen kommuner med lokaler har varit 
relativt oförändrad under 1980-talet medan det skedde en ökning under 
slutet av 1970-talet, från 78 % 1975 till 87 % 1982. Industriförbundet 
(1986) har även visat att de flesta kommunerna, eller 71 %, är beredda att 
bygga lokaler för att tillfredsställa enskilda företags behov och att 68 % är 
beredda att erbjuda olika former av hyresrabatter. 

Detta gör att konkurrensvärdet av att ha tillgång till mark och lokaler, 
eventuellt subventionerad, har minskat i betydelse (jfr Grahm 1988), 
däremot torde avsaknad av mark och lokaler vara en betydande nackdel. 
Att mark- och lokalberedskapen är så väl utbyggd är i sig naturligt, dels 
är markplanering en traditionell kommunal uppgift, att gå från mark till 
lokaler har varit en naturlig utveckling, dels har det funnits en teknisk 
kompetens i kommunerna som har kunnat utnyttjas för projektering av 
mark- och lokalärenden. 
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Rådgivning och service är en mer kvalitativt inriktad tjänst som många 
kommuner erbjuder i en eller annan form. Det kan omfatta allt från 
någon som tar emot förfrågningar om lokaliseringsförutsättningar i kom
munen till en professionellt utformad servicecentral för allehanda 
näringslivskontakter. Kommunala tjänstemän kan fungera som service
personer men det förekommer även att kommunen i samarbete med 
lokala näringslivsföreningar, utvecklingsfond, revisorer, advokater m fl 
upprätthåller kontor där många olika kompetenser finns samlade. Råd
givningen klaras i en del kommuner av genom att konsulter engageras för 
kortare eller längre tid. 

I kommunförbundets undersökning uppges att ett 169 kommuner utnytt
jade fristående konsulter 1982 mot ett 20-tal 1975. 189 kommuner (67 %) 
uppger i Industriförbundets undersökning att de löpande ger näringslivet 
service i frågor som har beröring med affärsverksamheten (finansiering, 
marknadsföring etc) medan 39 % av kommunerna lämnar stöd till före
tags marknadsföring (t ex stöd för upptryckning av broschyrer, annonse
ring, säljresor, mässdeltagande etc, etc.) och 26 % till produktutveckling 
(DsC 1986:144). 

Rådgivningen kan även gälla som rubrik för den s k "myndighetslots" som 
finns i vissa kommuner. Detta innebär hjälp med att hantera myndighets
kontakter, finna passande stödformer etc. Kommunen kan även, tillsam
mans med företaget, söka påverka beslutsfattande myndigheter. I service 
till företagen kan även en förbättrad och effektiviserad kommunal hand
läggning inkluderas, t ex enklare och snabbare rutiner för byggnadslov, 
(jfr Melin m fl 1984) 

Företagsraggningtnyföretagande innefattar båda aktiviteter i syfte att få 
till stånd fler och nya företag i kommunen. Raggning innebär ett sökande 
efter företag som är villiga att lokalisera sig inom kommunen. Enligt 
Melin m fl (1984:106ff) har raggningen ändrat karaktär, från 1960-talets 
ofta kortsiktiga raggande för att lösa hastigt påkomna arbetslöshetspro
blem till en systematisk sökning efter företag som passar in i det befintliga 
strukturen och som har goda förutsättningar att utvecklas. 

Nyföretagande, å andra sidan, kan innebära satsningar på starta eget-
utbildningar/kampanjer, andra företagsinriktade utbildningar, stimulera 
avknoppningar etc. Att, i olika former, stödja nyföretagande uppges i 
Kommunförbundets enkäter 1985 och 1988 (Hjern & Bergendahl 
1988:22ff, Hjern 1989:8) som en av de viktigaste uppgifterna för närings
livspolitiken (63 %) medan det inte ses som fullt lika viktigt att underlätta 
etableringar utifrån (49 %). 
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Samverkansprojekt omfattar alla former av projektarbeten där kom
munen i samarbete med annan myndighet eller med företag arbetar för att 
utveckla företagandet i kommunen. Det kan vara utvecklingsprojekt runt 
nya produktidéer eller vissa branschers förutsättningar, det kan vara 
projekt som syftar till att skapa nya företag inom vissa områden eller ta 
tillvara "entreprenörsämnen", att utveckla samlastning av frakter, ge
mensam marknadsföring eller inköpssamverkan, uppfinnarföreningar, 
branschgrupper, utbildning etc. 

Kommunens roll kan vara allt från "kopplare" mellan olika intressen, 
ekonomisk garant till aktiv partner. Att initiera och/eller driva samver
kansprojekt i olika former är populärt i kommunerna (jfr SIND 1984a, 
Melin m fl 1984:102), cirka 80 % av kommunerna hade 1988 någon form 
av samverkan med lokala företag (Hjern 1989:31). I Industriförbundets 
undersökning uppges att cirka 70 % av kommunerna under 1985/86 
deltog i företagsgrupper eller dylikt. Som en del av samverkansprojekt 
kan olika aktiviteter i syfte att skapa en lokal mobilisering inordnas. Lokal 
mobilisering innebär försök att engagera befolkningen/företagen för den 
egna ortens framtida utveckling (jfr t ex Brunsson & Johannisson 1983). 

Lån, borgen och garantier till enskilda företag är inte helt ovanligt även 
om det, enligt SIND (1984b), tycks ha minskat i omfattning sedan 1960-
talet. Denna stödform kan användas i olika syften vid olika tillfällen, t ex 
som krisinsats eller som ett åtagande vid utbyggnad eller annan verksam
hetsförändring i ett företag. Det finns även mer sofistikerade former av 
detta, t ex sale-lease back affärer och dylikt. Kommunalt delägarskap i 
företag, t ex genom aktieteckning, kan även ses som hörande till denna 
kategori aktiviteter. Kostnaderna för t ex borgens- och garantiåtaganden 
faller vanligen inte ut annat vid svårigheter i företagen vilket gör att en 
kommun kan ha relativt omfattande åtaganden utan att det ger några 
större ekonomiska konsekvenser. 

Industriutvecklingsbolag/stiftelser kan vara bolag/stiftelser som själva 
driver verksamhet, vilket dock är ovanligt, bolag/stiftelser som äger 
aktier, andelar eller har andra ekonomiska åtaganden gentemot privata 
företag, bolag/stiftelser som äger fastigheter eller bolag som har andra 
mer allmänna näringsutvecklande syften. Grunden för en dylik verksam
het kan vara de kommunalt ägda industrilokalerna men bolagen kan även 
ha mer aktiva uppgifter, t ex att fungera som ett verkligt utvecklingsbolag 
med kapital för insatser i nya verksamheter. 



22 

Den formella organisationen och ansvarsfördelningen i det näringslivs
politiska arbetet kan ges många olika utformningar. Den näringslivspoli
tiska verksamheten kan t ex handhas av industrihusbolag eller stiftelser 
med enbart kommunala eller med både kommunal och privata intressen, 
kommunal näringslivsnämnd, samverkanskommittéer eller näringslivs
politiska samrådsorgan av olika typer. I anslutning till den organisato
riska inramningen kan t ex näringslivssekreterare, näringslivschef, VD 
för industribolag, kanslichef eller kommunalråd med speciella uppgifter i 
praktiken ansvara för verksamheten. 

Enligt Melin m fl (1984) är flexibilitet och diskretion de vägledande prin
ciperna för organiseringen av näringslivsaktiviteterna, dessutom hamnar 
ofta näringslivspolitiken nära den politiska ledningen p g a den relativa 
vikt som många kommuner tillmäter näringslivets utveckling. 

Den kommunala organisationen är dock i stora stycken bestämd enligt lag 
och möjligheterna att bygga ut organisationen är därmed delvis begrän
sad. Näringslivspolitiken ges därför ofta en löslig utformning med ett 
kommunalråd i nära samarbete med en tjänsteman (kanslichef, kommun
direktör, näringslivssekreterare eller VD för industribolag) som ansva
riga för de löpande aktiviteterna. Ibland inrättas särskild näringslivs
nämnd men vanligtvis har kommunstyrelsen ansvar för den politiska till
synen av näringslivspolitiken. 

Det totala antalet personer som engageras i näringslivspolitiskt arbete i 
kommunerna tenderar att öka. Hjern (1989:25) visar att det totala antalet 
årsarbetare har ökat från i snitt en till två per kommun mellan 1982 och 
1988. Ökningen är snabbare i de mindre kommunerna. Bland de olika 
personalkategorierna är det förtroendevalda och näringslivssekreterare 
som dominerar, näringslivssekreterare är den grupp som ökat mest 
mellan 1982 och 1988. 

Även om den näringslivspolitiska organisationen i regel är relativt in
formell (jfr Melin m fl 1984) så fanns det 1988 en speciell kontors
organisation för näringslivspolitiken i 75 % av kommunerna. Detta är en 
snabb ökning jämfört med 1985 och 1982 då motsvarande siffra var 49 % 
respektive 29 % (Hjern 1989:22f). En "kontoriseringen" av näringslivs
politiken har sålunda ägt rum under 1980-talet men den kan ha olika 
innebörder, från en anställd näringslivssekreterare till en hel avdelning 
eller ett kontor. Vanligast är emellertid en enkel och personellt begränsad 
organisation med ett relativt sett starkt engagemang från de förtro
endevalda. 
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Kommunala industribolag bildas ofta för att förvalta kommunens bestånd 
av industrifastigheter och dessa bolag kan även ta över stora delar av 
övriga näringslivspolitiska uppgifter. Diskretionen är helt naturligt större 
i ett aktiebolag än inom den kommunala förvaltningen. Kommunens insyn 
i bolaget kan ordnas på olika sätt, t ex genom att bolagsstyrelsen i s in 
helhet utses på parlamentarisk grund, genom att det finns speciella insyns
ledamöter i bolagets styrelse, genom att ge vissa politiker eller tjänstemän 
inspektionsrätt i bolaget eller genom att vissa beslut i bolaget måste 
underställas kommunfullmäktige. Vissa kommuner har valt att helt och 
hållet skilja industriutvecklingsbolag från kommunen eller att ha en 
majoritet av styrelsens ledamöter från näringslivet. 

Bolagsbildningar inom näringslivspolitikens område är relativt vanligt. I 
DsC (1986:97) uppges att det 1985 fanns totalt 201 kommunala bolag eller 
stiftelser med näringslivspolitiska uppgifter i 169 kommuner. Turist-, 
fritids- och hotellföretag ingår ej i dessa siffror. Av bolagen var 71 % 
rena mark- och/eller lokalförvaltande, 6 % arbetade enbart med att till
skjuta riskkapital till näringslivet, 13 % arbetade med båda uppgifterna 
och 10 % hade allmänt näringslivsutvecklande uppgifter utan vare sig 
fastighetsförvaltning eller tillgång till riskkapital. 

Oavsett hur det näringslivspolitiska arbetet formellt är organiserat är 
näringslivspolitiken präglad av ett sökande efter samverkan och sam
arbete med andra aktörer. Inte minst mot bakgrund av att det endast är i 
medeltal två personer som arbetar med näringslivsfrågor i den kommu
nala förvaltningen eller i kommunala bolag . Näringslivspolitiken är inte 
heller, så som t ex skolpolitik, socialpolitik etc, ett avgränsat politik
område utan det är nödvändigt med samordning och samverkan inom den 
etablerade kommunala organisationen likväl som mellan förvaltningen 
och andra icke-kommunala aktörer (jfr Melin m fl 1984:82ff). 

Näringslivspolitik handlar därför till viss del om samordning av den 
kommunala förvaltningen och till viss del om samverkan med andra ak
törer i syfte att stärka näringslivets utveckling. Den viktigaste samarbets-
partnern är de lokala företagen (Hjern 1989:29) men även myndigheter, 
utvecklingsfond, banker och näringslivsorganisationer är viktiga (jfr 
även Lindmark & Lundmark 1984) samarbetspartners. 

Näringslivspolitik är en verksamhet som kräver kontakter och samverkan 
för att kunna utvecklas framgångsrikt. Det är vidare förändringar, krav 
och behov i den lokala miljön som har varit en av de centrala driv
krafterna till utvecklingen av den kommunala näringslivspolitiken sna
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rare än, som för delar av kommunal verksamhet i övrigt, statligt initie
rade välfärdsambitioner. 

Ett intryck av den ovan förda diskussionen är att den kommunala 
näringslivspolitiska verksamheten kan ta sig många olika uttryck. Vidare 
kan den bedrivas på olika sätt, med olika aktiviteter och ambitionsnivåer i 
relation till de vid ett visst tillfälle i en viss kommun rådande om
ständigheterna. Det näringslivspolitiska dilemma som Melin m fl (1984) 
redogör för och som nämndes i kapitel ett fokuserar den fundamentala 
komplexiteten som omger kommunal näringslivspolitisk verksamhet. 
Dilemmat byggs upp dels av vad kommunerna får göra enligt lagstift
ning och rättspraxis, dels av vad kommunen kan göra utifrån den kom
petens och de resurser som finns och dels vad de bör göra i enlighet med 
de krav som reses lokalt från medborgare och näringsliv. 

Dilemmat kan tolkas som en sorts operationalisering av den komplexitet 
som omger näringslivspolitiken och av de olika förutsättningar för 
näringslivspolitik som finns beroende vilken sfär av omgivningen eller de 
interna förutsättningarna som näringslivspolitiken relateras till. I det föl
jande ska denna komplexitet behandlas närmare med utgångspunkt i den 
framväxande förhandlingsekonomin för att på så sätt fördjupa och bredda 
förståelsen för den näringslivspolitiska verksamhetens betingelser. 

Den komplexa näringslivspolitiska vardagen 

Förhandlingsekonomi och oklara roller 

Förhandlingsekonomi är ett begrepp som användes i den norska makt
utredningen för att fokusera vissa grundläggande förändringar som då 
uppmärksammades i samhällsorganisationens sätt att fungera (NOU 1982, 
Hernes 1983). De traditionella systemen i samhället; byråkratin, demo
kratin och marknaden; och de organisationer som agerar inom var och en 
av sektorerna påverkar varandra och interagerar med varandra på ett 
sådant sätt att de olika systemen i större eller mindre utsträckning avviker 
från de ideala modellerna. 

I Hernes termer förekommer dels interna perverteringar inom vart och 
ett av systemen, dels externa perverteringar mellan de olika systemen och 
dels modifikationer mellan systemen, dvs att ett system kan förbättra 
funktionen av ett annat. En extern pervertering av marknaden är stöd
politiken som, givet att den är åtminstone måttligt framgångsrik, leder 
bort från den perfekta marknaden. Å andra sidan kan stödpolitikens för
svarare hävda att marknaden redan är perverterad t ex på grund av 
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ägandets koncentrering och stödpolitiken är därmed ett sätt att modifi
era/förbättra marknadens effektivitet. Såsom exempel på interna perver-
teringar, slutligen, kan monopolförhållanden ses som en intern perverte-
ring av marknaden och enpartisystem en intern pervertering av demo
kratin. På detta sätt bygger Hernes upp ett resonemang som både behand
lar inre perverteringar inom varje system samt externa perverteringar 
och modifikationer mellan de olika systemen (Hernes 1983:21-57). 

Sammanflätningarna mellan olika sektorer, mellan olika organisationer 
och mellan olika nivåer i samhällsorganisationen beskrivs och analyseras i 
termer av ett blandadministrativt system (Hernes 1983:49). Ansvaret för 
en viss verksamhet eller en viss uppgift kan komma att bli oklar i ett 
blandadministrativt system. Förhandling blir ett naturligt sätt att hantera 
de nya förutsättningarna som olika slag av perverteringar och modifie
ringar av de ideala systemen innebär (jfr Hernes 1983:48-57). 

Det finns även utrymme för nya organisationsformer i skärningspunkten 
mellan olika traditionella sektorsgränser. Gränsorganisationer (jfr Karel-
mo 1983, Winai 1989) har använts för att beskriva organisatoriska en
heter med blandat deltagande från privat och offentlig sektor. Projekt
arbeten i olika former är likaså ett sätt att etablera samverkan och 
"kontinuerlig förhandling" mellan olika sektorer. Koalitioner av olika 
deltagare kan bildas inför särskilda uppgifter och driva en viss gemensam 
fråga (jfr Lundin 1986). 

Den oklara profil och diffusa ansvarsfördelning som följer i orga
niseringens spår är även synbar i de fall då utgångspunkten tas i det 
enskilda företaget och dess kontakter med olika stödorganisationer. Lind
mark & Lundmark (1984) och Lindmark (1984) visar i en studie av före
tagens stöd- eller implementationsstrukturer att de kännetecknas av en 
tilltagande organisering och en hög grad av komplexitet. 

Grahm (1988) beskriver samma fenomen under rubriken dialogpolitik. 
Han menar att arbetsdelnings-, specialiserings- och sektoriseringsten-
denser i samhället har lett fram till att olika organisationer och admini
strativa nivåer mer eller mindre automatiskt dras in i stödpolitikens 
genomförande. Vissa strukurer är fastare och mer beständigt organisera
de än andra men rent generellt tycks det vara lättare att lägga till orga
nisationer och stödprogram än att avskaffa redan existerade (Lindmark 
1984). 
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Det dubbla budskapet och näringslivspolitikens framväxt 

Att den kommunala näringslivspolitikens plats i en förhandlingsekono
misk verklighet är oklar och diffus framstår, med ovanstående som 
bakgrund, som närmast självklart. Kommunförbundet skriver följande i 
en bilaga till långtidsutredning 1987: 

Statens näringspolitiska budskap till kommunerna är dubbeltydigt. Huvudbudskapet 
tycks dock klart. Ansvaret för sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitiken måste ligga 
på central nivå....Samtidigt uppmuntras skilda initiativ för att stä rka de lokala arbets
marknaderna. Den regionala omfördelningen av arbetstillfällen och den gradvis ökande 
arbetslösheten har i praktiken gjort skiljelinjen mellan det centrala och det lokala 
ansvaret för sysselsättningen allt otydligare. (SOU 1987:3, bil 25, s 122) 

Budskapet om att näringslivspolitik är en statlig angelägenhet och att 
kommunerna inte bör syssla med sådant, annat än vid befarad arbetslöshet 
eller genom allmänt näringslivsfrämjande aktiviteter, kan betraktas som 
ett utslag för en traditionell syn på uppdelningen mellan samhällets olika 
sektorer. Ska något göras så ska det göras av staten, sammanblandningen 
mellan offentligt och privat kan accepteras, men någon mer omfattande 
interaktion på lokal nivå är inte önskvärd. 

Budskapet är inte nytt, i olika ordalydelser har det uttalats bl a inför 
utredningen om den kommunala kompetensen 1947 (SOU 1947), i utred
ningen om näringslivets lokalisering (SOU 1951), i utredningen inför 
införandet av en statlig lokaliseringspolitik (SOU 1963), i kommunal-
rättskommitténs betänkade (SOU 1971), i betänkandet från utredningen 
om kommunal kompetenslagstiftning (SOU 1982), i demokratiutred
ningen (SOU 1985), i stat-kommunberedningens delbetänkande (DsC 
1986) och i kommunallagskommitténs betänkande (SOU 1990). 

Å andra sidan har staten genom olika åtgärder i praktiken kommit att 
involvera regionala och lokala myndigheter i genomförandet av den 
statliga regionalpolitiken. 1975 decentraliserades vissa beslut till läns
styrelserna, 1976 inleds samråd med industriföretag i samband med loka
liseringsärenden, 1977 fick kommunerna möjligheter för statsbidrag till 
lokalbyggande i kommunal regi, 1979 infördes länsanslag för regional
politiska insatser. 1985 gavs möjligheten att använda regionalpolitiska 
medel till s k "mjuka" investeringar i företag vilket av naturliga skäl inne
bär en större möjlighet för de "lägre" instanserna att i slutändan påverka 
insatsernas inriktning (jfr Back & Eriksson 1988:257). Den s k "Åsling-
doktrinen" 1981 klargjorde statsmakternas inställning att företagen skulle 
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hjälpas genom "hjälp till självhjälp" och att det även var kommunens 
ansvar att ordna nya arbetstillfällen i samband med nedläggning (Melin m 
fl 1984:74ff). 

Det finns en grundläggande principiell intressekonflikt av intresse i detta 
sammanhang mellan vad som kan kallas "generalister" respektive "selek-
tivister" (jfr Lindmark 1983:36ff) där generalistema motsätter sig andra 
interventioner i näringslivet än generella sådana genom t ex finans- och 
penningpolitik. Selektivisterna däremot anser att strukturomvandlingens 
konsekvenser inte stillatigande kan åses utan omvandlingen måste ske i 
socialt acceptabla former vilket i sin tur kräver selektiva insatser. 

I praktiken har den senare linjen fungerat som argument för den sedan 
mitten av 1960-talet successivt utbyggda stödpolitiken. Utbyggnaden har 
dock inte varit förankrad i någon övergripande modell eller teori och 
denna planlöshet parad med ständiga krav på selektiva insatser och poli
tiska ambitioner har lett till ett komplicerat och svåröverskådligt stöd
system med mängder av organisationer och stödprogram involverade 
likväl som det blivit nödvändigt med en lokal närvaro för att kunna 
genomföra politiken. I propositionen inför lokaliseringspolitikens in
förande 1964, som var det första steget mot en utbyggd selektiv politik, 
skrev departementschefen: 

Som en konsekvens av den statliga aktivitet som enligt mitt förslag skall bedrivas i 
lokaliseringsfrågor, varvid olika kommunala intressen i möjligaste mån ska beaktas, 
utgår jag från att något utrymme för kommunalt ekonomiskt engagemang på detta 
område icke längre skall fö religga. Jag anser mig så ledes ha anledning räkna med att 
kommunalt stöd i syfte att påverka enskilda föret ags lokalisering och utvidgning inte 
skall förekomma i fortsättningen. (Kungl. Maj:ts proposition 1964:185, s 207) 

Det kom att bli tvärtom, genom att ge den statliga politiken en selektiv 
utformning öppnade staten samtidigt vägen för ett tilltagande engagemang 
på lokal nivå. Tillspetsat är det möjligt att konstatera att staten å ena sidan 
hävdar en generalistisk ståndpunkt gentemot kommunerna som man i 
praktiken inte kan leva upp till (jfr Hjern 1988). Förhoppningen att 
kommunerna inte ska agera aktivt näringslivspolitiskt kvarstår i viss mån 
fortfarande. I 1986/87 års näringspolitiska proposition står följande att 
läsa: 

Jag vill betona betydelsen av lokala initiativ i samband med industrikriser . Den bästa 
kunskapen om problemen - och lösningarna - finns på lokal och regional nivå... 
Näringsliv, länsstyrelse, kommuner och landsting har betyd ande ekonomiska och 
personella resurser som kan utnyttjas i ett krisläge. Jag förutsätt er då att insatserna för 
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kommunernas del inte kommer att gå utanför de av statsmakterna fastställda gränserna 
för den kommunala kompetensen (Regeringens proposition 1986/87:74, s 85-86) 

Den ambivalenta hållningen från statsmakterna har möjligen hämmat 
utvecklingen av de kommunala aktiviteterna och, kanske framförallt, ut
vecklingen av offensiva aktiviteter med tydlig näringslivspolitisk profil. 
Inte minst eftersom utslagen från Regeringsrätten har varit tydliga och 
befäst de tidigare relaterade gränserna för den kommunala kompetensen 
(jfr Lindquist 1987). 

Den selektiva stödpolitiken angavs ovan kräva lokal närvaro och sålunda i 
princip stimulera till ett ökat näringslivspolitiskt engagemang i kommu
nerna. Detta innebär dock inte att en generell statlig politik skulle minska 
det kommunala näringslivspolitiska engagemanget. Även då uppstår ett 
ökat behov av en kommunal näringslivspolitiskt engagemang eftersom 
det politiska ansvaret för specifika delar av landet eller av industrin helt 
avförs från den centralstatliga politikens dagordning och måste tas om 
hand av de lokala/regionala nivåerna. (Melin 1984:76). 

Komplexitet och mellanorganisatoriskt arbete 

Den faktiska situationen är att näringslivets utveckling är ett genuint 
kommunalt intresse snarare än en restprodukt av den statliga politiken. 
Kommunerna har ett övergripande ansvar för planering, utbildning, om
sorg mm i den egna kommunen och deras verksamhet har i betydande 
grad professionaliserats under de senaste decennierna. Genom indelnings
reformerna har basen för den kommunala verksamheten breddats, det har 
blivit möjligt att bygga upp en bredare och djupare kompetens och det har 
även varit möjligt för statsmakterna att decentralisera ansvaret för olika 
(välfärds-)uppgifter till kommunerna. Varför skulle kommunerna inte 
ta på sig ett utökat ansvar även för näringslivets utveckling? 

Det lokala intresset har sina rötter även i lokalt betingade ambitioner. 
Olika lokala grupperingar, som t ex lokala företagare, friställda, före
ningar, intresseorganisationer, "samhällsentreprenörer" m fl, kan formu
lera ambitioner och krav utifrån lokala förutsättningar och utifrån ett 
lokalt engagemang. Dylika lokala mobiliseringar eller självtillits-
strävanden utgår i grunden från att hävda det egna "territoriet" relativt de 
överordnade ekonomiska, sociala och kulturella systemen (jfr Friedmann 
& Weaver 1979, Dahlgren & Mårtensson 1983, Wahlström 1984, 
Johannisson 1988) i stället för att stillatigande åse en utveckling som är 
direkt negativ för det enskilda territoriet. 
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De sålunda lokalt förankrade kraven kan riktas inte enbart till kommunen 
utan kan även riktas till myndigheter och företag i övrigt men det faller 
sig naturligt att söka interaktion med kommunen eftersom kommunen är 
en mycket tydligt rumsligt orienterad organisation med ansvar för en 
avgränsad geografisk enhet. Kommunen kan förutsättas driva sin verk
samhet utifrån territoriellt grundade förutsättningar. 

Det är svårt för en kommunalpolitiker, med det i övrigt vitt utsträckta 
lokala ansvaret, att svära sig fri från ansvaret för näringslivets utveckling. 
Kraven kommer från olika håll och är delvis motstridiga. Det finns ingen 
fix och färdig lösning för hur frågan ska hanteras och de traditionella 
"regelsystemen" för offentlig verksamhet ger få riktlinjer. Detta skapar 
utrymme för förhandlingsekonomiska lösningar med organisatoriska 
hybrider (jfr Wibergl985) som t ex koalitioner, gränsorganisationer och 
institutionaliserade projekt. Nya krav och därmed nya roller gör de 
etablerade organisationerna föråldrade och deras förändringströghet 
driver utvecklingen än snabbare mot utvecklandet av ett, i vissa fall 
dynamiskt, mellanorganisatoriskt nytänkande (jfr Leijon m fl 1984, 
Jönsson 1988). 

Detta innebär även en idémässig omorientering. I den förhandlings
ekonomiska kontexten är det inte bara organisatoriska lösningar och 
sektoriella revir som ställs mot varandra. Även olika abstrakta system av 
idéer, ideal och normer om hur och varför en verksamhet bedrivs och 
organiseras bryts mot varandra. Komplexiteten kan därmed även beskri
vas i termer av olika idésystemen. Den "språkliga" eller idémässiga inter-
aktionen kan ge upphov till svåra kulturkrockar men kanske även till 
fruktbart nytänkande. 

Hanteringen av komplexiteten och utvecklandet av olika (nya) arbets
former har fortskridit olika långt i olika kommuner. Det framstår 
emellertid som tydligt att näringslivspolitiken är ett område som ställer 
annorlunda krav på uppläggning och organisering än traditionell kommu
nal verksamhet. Näringslivspolitik är, i detta perspektiv, knappast möjligt 
att beskriva som ett internt kommunalpolitiskt fenomen. Näringslivs
politiken lever och utvecklas i och mellan organisationer på den lokala 
nivån. Kommunen är en aktör bland flera på den mellanorganisatoriska 
spelplanen där det faktiska arbetet görs. 
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Mot en förståelse av komplexa sammanhang 

Den komplexa näringslivspolitiska vardagen har i detta avslutande avsnitt 
stått i fokus för diskussionen. Diskussionen har visat på variationsrike
domen i den näringslivspolitiska aktivitetsarsenalen och på förekomsten 
av ett genuint kommunalt intresse för det lokala näringslivets utveckling. 
Det har även hävdats att traditionella organisationsgränser inte nödvän
digtvis avspeglar en "plats" eller naturlig hemvist för de näringslivs
politiska aktiviteterna. Det praktiska handhavandet kan söka sig andra 
vägar och ta andra former. 

För det här aktuella problemet, hur utformas och utvecklas den närings
livspolitiska verksamheten, är eventuella avvikelser eller dysfunktioner 
relativt ideala modeller eller strukturer inte primärt intressanta. Det är 
det sätt varpå aktörerna i praktisk handling och i praktiska ställnings
taganden utformar och utvecklar den näringslivspolitiska verksamheten 
som står i fokus för intresset. Det är det "nya", snarare än förhållandet till 
det "gamla", som framstår som problematiskt och intressant att analysera. 

För att genomföra detta är det emellertid nödvändigt med en begrepps
apparat som kan ta hänsyn till aktörernas handlingar och till de sam
manhang inom vilka de genomförs snarare än en begreppsapparat som 
avgränsar olika samhällssektorer eller organisationsformer och norm
system från varandra. Det måste vara möjligt att förstå näringslivs
politiken utifrån dess egna förutsättningar och dess egen logik. I näst
kommande kapitel kommer en dylik begreppsapparat att utvecklas med 
utgångspunkt i handlingsbegreppet och med den grundläggande ambi
tionen att möjliggöra studium av den praktiska hanteringen av den 
komplexa näringslivspolitiska vardagen. 



3 

Handling och organisering 

Inledning 

Detta kapitel ska ägnas en diskussion om hur utformning och utveckling 
av en verksamhet kan förstås med hjälp av en social handlingsteoretisk 
ansats. De grundläggande argumenten för denna teoretiska fokusering har 
angivits i kapitel ett och två med utgångspunkt i avhandlingens problem
ställning; en fokusering på handling ger möjlighet att processuellt följa 
den praktiska hanteringen av den komplexa näringslivspolitiska vardagen. 

Kapitlet är disponerat så att i den första delen diskuteras grundläggande 
aspekter på handling. Det centrala är en aktör och dennes handlingar och 
intentioner. Detta "enkla" förhållande kompliceras därefter genom att till 
den enskilde aktören och dennes handling foga den sociala situationen och 
den sociala interaktionen. Därigenom involveras frågan om i vilken 
utsträckning handlandet relateras till omgivande sociala förhållanden 
samt på vilket sätt mening tillskrivs andras handlingar. 

Med detta som grund utvidgas diskussionen i kapitlets andra del till 
organiserad handling vilket är en form av social handling, men i ett visst 
sammanhang. Handling ges i detta avsnitt en betydelse relativt organisa
tionsteoretiska utgångspunkter. Distinktionen mellan organisation och 
organisering diskuteras likväl som synen på struktur relativt process. 
Därefter diskuteras de begrepp som anses utgöra organiseringens centrala 
beståndsdelar och som även är de centrala begreppen för de empiriska 
studierna och den därefter följande analysen; handlingsprocesser respek
tive mönster i handlingsprocesser. I kapitlets tredje del fogas detta sam
man i en diskussion om den handlingslogik som med utgångspunkt i 
processer och mönster kan relateras till det organiserade sammanhanget. 
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Handling och social interaktion 

Handlingens intention 

Att handla innebär i vardagsspråk att "göra någonting". Vanligtvis är det 
inte nödvändigt att särskilt reflektera över den enstaka handlingen utan 
den genomförs naturligt och utan några särskilda komplikationer. Det kan 
emellertid finnas tillfällen när vi frågar oss varför vi gjorde just så eller 
vad som egentligen var orsaken till att det "blev som det blev" men trots 
detta antar vi normalt att det var vi själva som "beslöt" oss för att handla. 
Vi kan känna oss tvingade men ändå är det vi själva som i slutänden 
genomför handlingen. 

I filosofisk och sociologisk bemärkelse är handling, liksom i vardagslivet, 
ett fundamentalt begrepp. Handling är den centrala beståndsdelen i det 
sociala livet, t ex enligt Weber (1983) och Parsons (1937). Synen på hand
ling och den handlande individens roll kan dock skifta väsentligt mellan 
olika teoretiska skolbildningar (Pitkin 1972). I princip kan två stånd
punkter skiljas ut (jfr Lenk 1981). Den ena antar att handlingen är ett 
resultat av yttre förhållanden och på så sätt determinerad medan den 
andra ser individen, i kraft av sin fria vilja, som handlande. Den förra 
ståndpunkten kan kallas determinism, fatalism, partikularism eller reduk-
tionism medan den senare kan benämnas voluntarism, intentionalism eller 
indeterminism. 

Begreppen är många men oaktat dessa har det redan framgått att denna 
studie som sin utgångspunkt har de sociala och interaktiva handlingarna 
och deras sammanhang. Ställningstagandet att individer aktivt formar 
handlingar och att dessa handlingar bäst förstås i relation till det samman
hang där de genomfördes gör det naturligt att betrakta handling som 
något mänskligt, skapat och viljemässigt. 

Handling inkluderar sålunda alltid en aktör som genomför handlingen. 
Handling är dessutom något som särskiljer människan från annat. 
Antingen kan gränsen dras i förhållande till annat levande i naturen eller i 
förhållande till objekt utan liv. I båda fallen söker gränsdragningen sina 
argument i att människan (1) har en vilja, (2) har ett medvetande om sig 
själv och andra som kan användas för att tillskriva subjektiv mening till 
företeelser i o mgivningen samt för att producera symboler (t ex genom 
språket) och (3) har förmågan att föredra, förutse och välja, dvs det är 
inte likgiltigt för människan vad hon gör. 
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Om den fria viljan accepteras så följer därav med nödvändighet att den 
handlande individen även har ett begrepp om vad handlingen leder fram 
till och/eller varför handlingen genomförs, dvs att det finns en intention 
bakom handlingen. I den logiska intentionalismen betraktas detta som 
handlingens centrala karaktäristika, von Wright skriver: 

To act is intentionally ("at will") to bring about or to prevent a change in the world 
(in nature), (von Wright 1966:121). 

I detta ligger ett enkelt antagande att om ingen medveten individ ingrep så 
skulle världens gång bestämmas av naturliga lagbundenheter mellan 
objekt. De medvetna förändringarna av tingens förlopp är således hand
lingar. Von Wright driver tesen om intentionens centrala karaktär dithän 
att även "icke-handlingen", dvs att inte göra någonting, definieras som en 
handling givet att intentionen är att åstadkomma en förändring (jfr 
Nordenfelt 1977). 

Intentionen att uppnå något specifikt måste dock "översättas" till hand
lingar). Därmed antas att det genom vissa handlingar är möjligt, eller 
sannolikt, att uppnå något specifikt. Som individer gör vi därmed ett 
antagande om kausalitet, dvs vi antar att en viss handling kan komma att 
vara tillräckligt för att en viss påverkan ska åstadkommas och vi antar att 
resultatet av detta ska motsvara vår intention. Handlingen "genereras" 
såtillvida av intentionen som i sin tur är grundad i individens tolkningar 
av förhållanden i omgivningen relaterad till de egna förutsättningarna och 
preferenserna. 

Förenklat uttryckt har vi att göra med ett schema som utgår från en 
individ som tolkar sig själv och sin omgivning, formar en intention 
utifrån detta, översätter denna till handling, genomför handlingarna och 
uppnår ett resultat som, om antagandet om kausalitet var riktigt, stämmer 
överens med intentionen. Detta resonemang åskådliggör förvisso hand
lingens intentionella karaktär och betonar kopplingen mellan handlingen 
och den handlande men i övrigt finns det många invändningar att göra 
mot det överdrivet rationella i ovanstående schematiska redogörelse. 

Vart och ett av de ovan nämnda sambanden kan ifrågasättas utifrån rent 
logiska grunder. Det är inte självklart att intention "leder" till handling. 
Det kan t ex finnas ett flertal motstridiga intentioner, det kan finnas 
intentioner med olika tidshorisont och på olika abstraktionsnivå, det kan 
finnas uppenbara problem att "översätta" intention till handling, det kan 
finnas många möjliga handlingar utifrån en viss intention. Det är inte 
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heller självklart att handling genomförs utifrån intentioner. Intentionen 
är kanske inte tydliggjord, handlingen kan utföras utifrån tvång i direkt 
strid med intentioner, handlingen kan kanske först i efterhand tillskrivas 
en intention eller tillskrivas en annan intention än den ursprungliga, 
samma handling kan hänföras till olika intentioner etc. 

Problemen uppstår dels utifrån det faktum att den logiska kedja som 
byggdes upp tidigare inte fungerar så rationellt som resonemanget förut
sätter och dels utifrån det faktum att handlingarna inte genomförs i ett 
vakuum. Det finns en social omgivning som individen relaterar sig och 
sina handlingar till. Den "fria viljan" kan därmed inte betraktas som något 
fullständigt fritt. Normer, traditioner, socialisering, erfarenhet, historia, 
relationer mm gör att individens möjligheter begränsas och därmed 
begränsas även "spelrummet" för den fria viljan. 

Detta kan teoretiskt hanteras på olika sätt beroende på om den deter
ministiska eller voluntaristiska ståndpunkten väljs. Givet att de för hand
lingen begränsande faktorerna fokuseras (t ex normer, sociala strukturers 
egenskaper etc) tenderar även synen på den mänskliga handlingen att bli 
deterministisk. Detta gäller t ex strukturfunktionalismen i Dürkheims 
anda och systemteorin i dess förklaringar av sociala systems utveckling. 
Determinism är i denna betydelse ett utslag av fokuseringen på struktur
eller systemegenskaper. Den eventuella individuella variationen och de 
individuella eller kollektiva tolkningarna av yttre förhållanden som 
individerna gör är därmed inte intressanta. Förklaringen söks i stället i 
det sätt varpå strukturer eller system är uppbyggda i "överindividuella" 
termer. 

Determinism uppträder emellertid även på en individnivå. Inom den i och 
för sig många gånger "dödförklarade" behaviourismen bygger förkla
ringarna enbart på den yttre miljöns stimuli och organismens (männi
skans) responser på dessa. De själsliga processerna betraktas av 
behaviourismen som metafysik och intention eller vilja är därmed något 
icke-existerande. Utilitarismens antagande om den nyttomaximerande 
människan är likaså i grunden en deterministisk ansats i det att den bortser 
från andra drivkrafter till handling vid sidan av nyttomaximering. Den 
deterministiska ståndpunkten är besvärande framförallt när den tillämpas 
på den rena individnivån. Då bortses helt och hållet från individens 
förmåga att tänka, reflektera, välja, förutse etc och handlingen reduceras 
enbart till ett observerbart beteende som reaktion på stimuli. Den struk
turfunktionalistiska eller systemteoretiska determinismen är likaså besvä
rande i de fall analysen överförs på förhållanden som är direkt individ-
relaterade medan analysen inte framträder som lika besvärande då slut
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satserna berör just system eller strukturer på en övergripande icke
individuell nivå. 

Den voluntaristiska ståndpunkten tillämpad på en strikt individnivå till
erkänner i princip individen det totala ansvaret för sina handlingar. 
Existensialismen är därvidlag ett utpräglat exempel härpå. Voluntarismen 
tillämpad på sociala sammanhang (eller i systemteorins termer: aggreagat 
av individer) tillerkänner de sociala sammanhangen betydelse för den 
enskilde individens handling men det är dennes tolkningar som i slutänden 
gör handling möjlig. Tolkningar, meningsskapande och interaktion är 
därmed centrala ingredienser i detta sammanhang. Den sociala handlings
teorin, interaktionismen och symbolismen kan fungera som exempel på en 
dylik voluntaristisk ståndpunkt. Det är relativt denna tradition som 
avhandlingens problemställning ska betraktas. 

Ovanstående klassificeringar är översiktliga och kortfattade likväl som 
det finns strömningar inom var och en av de olika traditionerna som söker 
sig i andra riktningar än de som angivits här. Diskussionen ska dock i 
första hand ses som en inledande positionering inför den fortsatta utveck
lingen av det handlingsteoretiska perspektivet och olika konkurrerande 
perspektiv kommer att behandlas löpande även fortsättningsvis i detta 
kapitel. De specifikt kunskapsteoretiska aspekterna kommer att behandlas 
utförligare i kapitel fem. 

Härnäst ska intresset föras över till de sociala sammanhangen eftersom det 
är relativt dessa som handlingen ska förstås och analyseras. Som tidigare 
nämnts är det framförallt två aspekter av de sociala sammanhangen som 
ska diskuteras; huruvida handlingen är fri eller föreskriven samt på vilket 
sätt mening skapas i sociala sammanhang. 

Fritt eller föreskrivet handlande 

Handling har ovan sagts innebära en avsiktlig (intentioneil) förändring av 
världen som står i motsats till händelser, vilka som helst (jfr t ex Giddens 
1976:7Iff, 0sterberg 1986). I det fall intentionen styr agerandet i en viss 
riktning så kan vi se intentionen som handlingens "orsak". Intentionen är 
dock samtidigt handlingens målsättning, dvs den uttrycker en ambition 
eller en vilja att uppnå något. Intentionen är kopplad till individens tro 
och önskningar om sitt eget och andras liv och om de sociala sammanhang 
där hon finns. S k in tentionala objekt (jfr Andersson & Furberg 1986) är 
det som individen vill uppnå; t ex sådana "stora" saker som ära och be
römmelse, men även "små" saker som att svara i telefon, öppna fönstret, 
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stilla hungern eller välkomna en god vän. Det är slutpunkter (det som 
uppnås) i någon form, som nås genom handling (jfr Nordenfelt 1977:58-
67). 

Låt oss för ett ögonblick se på en konkret handling. Vi kan öppna ett föns
ter därför att det är varmt i rummet, dvs värmen innebar att vi öppnade 
fönstret. Å andra sidan kan vi beskriva samma handling som att vi öpp
nade fönstret för att kyla ned rummet. Det finns därmed två förklaringar 
till fönsteröppnandet, dels en förklaring som utgår från ett för handen 
varande förhållande - "...därför att det var varmt..." -, och dels en för
klaring som utgår från intentionen med handlingen - "...för att kyla ned 
rummet...". I vardagsspråket kan båda förklaringarna med lätthet godtas 
som acceptabla. 

Problem uppstår om den första typen av förklaringar används för att 
reducera handlingen till en respons på ett visst stimuli. Det individuella 
valet att öppna fönstret reduceras då til l en mekanisk intention som upp
träder som en konsekvens av yttre förhållanden. Betraktar vi handlingen 
utifrån intentionen förefaller det emellertid inte som självklart att en 
specifik handling valdes. Det hade varit möjligt att, utan att förändra 
intentionen, i stället öppna dörren, lämna rummet eller slå på ventila
tionen. 

0sterberg (1989) menar att denna valfrihet gör det ohållbart att tala om 
orsaksrelationer mellan yttre förhållanden och en handling, det finns 
inget rimligt argument för att handlingarna skulle vara möjliga att postu
lera ens om vi kände till de för stunden aktuella förhållandena. Delvis 
p g a att det finns flera olika handlingar som tillfredsställer samma 
intention men även p g a det faktum att intentionerna ofta formas genom 
handlingen och inte finns i förväg. Strax innan vi öppnar fönstret kan vi 
utanför se en god vän som vi ropar till oss. Att öppna fönstret kan därför i 
detta fall även förklaras med motivet att få kontakt med vännen utanför. 
Vad är då den egentliga intentionen? 

Dessutom är det inte alls ovanligt att vi uppnår sådant som vi inte avsåg att 
uppnå. Vi kan mycket väl bli förvånade när vi inser vad vi gjort eller vad 
vi uppnått. Vi kan t ex råka slå sönder fönstret när vi öppnar det eller vi 
kan upptäcka att personen vi ropade till var en okänd. Detta kan vi för
visso "reparera" genom att i efterhand tillföra handlingen en intention 
som stämmer överens med vad vi faktiskt uppnådde eller vi kan åtmin
stone förklara det vi gjorde eller, vilket är fullt möjligt, vi kan vara 
ovetande om vad som hände och därför kanske inte ens reagera över dis
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krepansen mellan vad vi ville och vad vi gjorde. 0sterberg (1989) 
betraktar mänskligt handlande så som varande "akausalt" i den betydelsen 
att en handling inte kan härledas deduktivt-nomologiskt ur handlingens 
lagbundenhet i förhållande till vissa sakförhållanden (0sterberg 1989:18, 
jfr även Hirschman 1970, Silverman 1970:140). 

Argumentationen ovan innebär att det finns en individuell frihet att uti
från en situation och under inverkan av medvetande, tolkning och motiv 
forma handling. Å andra sidan är det inte så att mänskligt handlande är 
oberäkneligt. Tvärtom är mycket handlande konformativt, rutinmässigt 
och förväntat. Vi förväntar oss att andra ska handla på ett visst sätt likväl 
som vi själva agerar så som vi "bör" göra. Det finns med andra ord 
inskränkningar i handlingens "frihet". Dessa förväntningar uttryckas i det 
norm- eller värdesystem som vi omges av och som förser oss med vägled
ning inför de de många val och tolkningar som föregår vårt handlande. 

Den fullständigt fria handlingen är även svår att föreställa sig på rent 
logiska grunder. En fullständigt "fri" handling skulle innebära att hand
lingen inte skulle vara möjlig att placera in i några vidare sammanhang, 
den skulle ha sig själv som enda "orsak". Detta innebär att det inte skulle 
finnas något utrymme för yttre stimulans eftersom varje sådan form av 
påverkan i strikt logisk bemärkelse även innebär en begränsning. 

Frihetens förfäktare kan säga att människor alltid har haft förmågan att 
tänka nya tankar, göra nya saker som inte tidigare har gjorts eller sagts 
vilket skulle vara uttryck för människans grundläggande frihet. Å andra 
sidan kan man i enlighet med Winch (1958) säga att, även om tanken är ny 
så är det sätt den formulerats och uttryckts på underkastat ett regelsystem 
i någon form. I en yttersta form är även språket en form av regelverk 
som vi ständigt är tvingade att anpassa oss till. Den rena, fria människan 
existerar därmed knappast om vi antar att i det ögonblick människan (ge
nom handlingar) kommunicerar med en social miljö så blir hon också 
föremål för en viss ofrihet (jfr Daudi 1984:258ff). 

Den fullständigt ofria människan är, liksom den fullständigt fria, svår att 
tänka sig. En ofri människa har inga möjligheter att själv påverka sina 
göranden och låtanden utan är en bricka i ett flöde av händelser, det som 
en människan gör, gör hon med nödvändighet. En dylik determinism 
uppfattar det som tidigare omnämnts som normer och regler för hand
landet som liktydigt med lagar som präglar människan. 

Båda ytterligheterna kan förkastas som utgångspunkter för sociologisk 
forskning just därför att människan är både ofri och fri. Hon både skapar 
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strukturer och skapas av strukturer (jfr Giddens 1976). Det sistnämnda 
förhållandet är beroende av den socialiseringsprocess som ständigt pågår, 
där det etablerade samhällets normer och ordning "byggs" in i individens 
medvetande och där den sociala kontrollen hjälper till att socialisera indi
viderna. Det är med andra ord naturligt att handlingarna har den "sociali-
serade verkligheten" som en del av sin bakgrund (jfr Berger & Luckman 
1966). 

Å andra sidan kan varje människa säga nej till samhället, revoltera mot 
normer, underlåta att handla i enlighet med regler och ifrågasätta det 
förväntade och det rationella (jfr Hirschman 1970). En människa är inte 
bara till utan förverkligar sig ständigt genom sina handlingar, människan 
bygger upp erfarenheter och visioner. Människan är både i samhället och 
utanför det samtidigt, hon kan reflektera över sin situation och betrakta 
sig själv som ett objekt. Slutligen finns det dessutom alltid möjligheter att 
inom ett givet socialt normsystem välja mellan olika handlingar utan att 
för den skull bryta mot någon norm men variationen är tillräcklig för att 
göra det omöjligt att beskriva människan som en determinerad varelse. 

Förhållandet mellan föreskrivet och fritt handlande kan därmed beskrivas 
som dialektiskt (jfr Mead 1976, Berger & Kellner 1986, 0sterberg 1986). 
Mead använde sig av termerna "jaget" (den subjektiva individen, "I") och 
"miget" (det socialiserade jaget, "Me") och beskrev förhållandet dem 
emellan som dialektiskt växelverkande (I/Me). Jaget, den spontana kraften 
och miget, den samhälleliga och socialiserade aspekten, ger sammantaget 
en individ vars handlingar är både nya och fria samt konformistiska och 
anpassade. 

0sterberg (1986) använder distinktionen autentiska och anonyma 
handlingar. Den autentiska handlingen är den nya, den egna, det ur
sprungliga och den anonyma är "ingens" handling, den hör hemma i sam
hället/kulturen, den är en plikt eller uttryck för en konvention. Det full
ständigt autentiska samhället (dvs ett samhälle där alla handlingar är 
autentiska) är en omöjlighet. Alla handlingar skulle vara nya och det 
skulle inte finnas någon grundläggande förståelse för vad andra gjorde, 
inget kunde tas för givet och den sociala interaktionen skulle utmynna i 
kaos. I det fullständigt anonyma samhället skulle alla handlingar vara 
upprepningar av tidigare handlingar som i sin tur skulle vara upprep
ningar. Dialektiken mellan det autentiska och det anonyma innebär att det 
endast med en uppfattning om det anonyma som vi kan se det autentiska 
och det är endast med det autentiska som grund som vi kan handla 
anonymt. (0sterberg 1986:3lf) 
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Förekomsten av anonyma handlingar eller, i Meads termer, av starka 
rollbestämningar (socialiserade individer) kan användas som utgångs
punkt för att förutsäga en viss individs handlingar under vissa omständig
heter. Att människor i en viss samhällsklass agerar på ett visst sätt, att för
klara en brottslings handlingar med hänvisning till dennes barndom eller 
att förklara konsumenters val av varor utifrån deras sociala tillhörighet är 
exempel på detta. Dylika förklaringar antar att s k mekaniska motiv kan 
tillföras individer i olika situationer givet att vissa förutsättningar före
ligger. 

Det är dock en stokastisk förklaring som, möjligen, i efterhand kan för
klara ett genomsnittligt handlingsmönster bland en större grupp av 
människor och därmed med en viss sannolikhet enskilda individers hand
lingar. Om tillförandet av mekaniska motiv sker implicit tenderar förkla
ringens karaktär att bli tvingande relativt enskilda individer, förloppet 
blir självklart och oundvikligen givet. Det stokastiska handlandet har 
blivit deterministiskt. 

Att individers handlingar ofrånkomligen formas i relation till det sam
hälle och den kultur som individen är en del av innebär inte att individer 
fungerar mekaniskt i förhållande till samhälle och kultur. Individen upp
hör inte att vara individ på grund av en samhällstillhörighet men däremot 
kan ramarna för de individuella handlingarna variera med samhällstill-
hörigheten. Det finns därmed, "trots" samhällstillhörigheten, variations
möjligheter för individen. "Ramarna" blir emellertid inte ramar förrän 
de har manifesterats genom individens handlingar och behöver inte ens då 
i sin djupare innebörd vara kända av den enskilde individen. Det är med 
andra ord i spänningen mellan olika samhälleliga, kulturella och per
sonliga förhållandena som våra handlingar formas. Det finns dock en 
mänsklig medvetenhet i detta komplexa schema som tar sig uttryck fram
förallt i att mänskligt handlande måste betraktas som akausalt. 

Socialt meningsskapande 

Vi har tidigare berört det faktum att handlingen skapas i relation till det 
samhälle där den handlande finns, här ska vi något mer ingående diskutera 
det meningsskapande som är förknippat med det sociala handlandet. I en 
social interaktion skapas handlingar i samspel med andra och olika indivi
ders handlingar är beroende av varandra. Den enskilde individen kan och 
måste ta in en bedömning av andras handlingar för att själv kunna handla 
och vice versa. Interaktionen bygger i sin yttersta form på just denna 
ömsesidighet i handlandet. 
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Meningen tillskrivs genom en tolkning av det som sker och meningen med 
handlingen kan inte alltid formuleras i förväg utan den är ett resultat av 
interaktionen. Detta är dock en sanning med viss modifikation. Det är 
möjligt att i förväg bestämma vad en viss handling kan komma att betyda. 
"Om han gör det så kommer det att innebära att..." men det är trots allt 
först när själva handlingen genomförs som detta realiseras och det kan 
skilja sig betydligt från den i förväg formulerade meningen. 

Meningsbyggandet är en nödvändig förutsättning för interaktion. Det är 
naturligt att försöka skapa mening i andras handlingar, och i interaktionen 
gör vi ständigt detta. Vi tolkar, i ljuset av oss själva, och skapar begriplig
het, dvs vi tillskriver andra vissa intentioner. Det är dock inte självklart 
att den mening som i sociala sammanhang tillskrivs en handling är den
samma som individens intention men detta är normalt av mindre bety
delse. Det viktiga är att vi förmår uppfatta andras handlingar som 
meningsfulla (jfr Berg m fl 1977:104ff). Motsatt kan vi tänka oss en 
person som ständigt genomför sådant som för omgivningen ter sig full
ständigt obegripligt och som andra inte på något sätt kan skapa mening i. 
Han kommer att få svårigheter att fungera socialt och med tiden kommer 
omgivningen att dra sig undan och undvika interaktion. 

Till hjälp för att tillskiva en annans handling en mening har vi förutom 
den intention vi tillskriver handlingen, de uttryck som den handlande 
förmedlar. Lyttkens (1981) beskriver detta som det som den handlande 
omedvetet förmedlar och som talar om något om personen. En handling 
kan genomföras ilsket, begåvat, med fåfänga etc och detta tar den andre 
som intäkt för att den handlande har en viss egenskap. Uttrycken berör 
personen snarare än det som personen gör och är så till vida en ingrediens 
i handlandet som tillkommer i sociala sammanhang. Uttrycken skiljer 
Lyttkens (1981) från framställningar. Framställning innebär att vi 
handlar i syfte att visa oss arga, begåvade, goda etc. Det är med andra ord 
en skillnad mellan att uttrycka sig begåvat respektive att framställa sig 
begåvad. 

För Weber (1983) innebär en handling en mänsklig aktivitet vari indivi
den lägger en subjektiv innebörd. En social handling innebär att den sub
jektiva innebörden orienteras till andras tidigare, nuvarande eller förvän
tade handlingar. De andra kan vara både kända eller okända för den hand
lande. Orienteringen gentemot andras handlingar ska vara meningsfull 
för att vi ska kunna tala om handlingar, i annat fall har vi att göra med 
meningslöst beteende. 
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Det ömsesidiga meningstillskrivandet som sker i en social interaktion 
innebär med andra ord att individer kontinuerligt bygger upp menings
sammanhang av det de själva gör, det andra gör, det som tidigare gjorts 
och det som kan förväntas komma att göras. Social interaktion innebär 
med andra ord en subjektiv process av meningstillskrivande som omfattar 
mer än "bara" en enskild social handling - en social interaktion "innehåll
er" sålunda ett socialt sammanhang. Meningstillskrivandet underlättas av 
att de agerande har en gemensam bakgrund med vedertagna symboler för 
interaktionen, ibland av närmast ceremoniell art (jfr Asplund 1987). 

Winch (1958) har i så motto gått ännu längre genom att hävda att 
meningsfullt handlande ("meaningful behaviour") är regelstyrt, finns det 
ingen regel så är det inte heller ett meningsfullt handlande. Argumentet 
för detta bygger till viss del på Webers (1983) argumentation om att en 
handling idag kan förpliktiga till en speciell handling i framtiden. För-
pliktigandet kan vara vagt men finns i någon form; om jag öppnar dörren 
är det en handling eftersom det kopplas till intentionen att senare gå ut 
genom den öppna dörren. Detta är dock ingen social handling i den 
bemärkelse som Weber avser men på ett liknande sätt kan vår förståelse 
för en enskild social handling ge förståelse för det förlopp som hand
lingen ingår i. Den som tar i hand och hälsar på en främling (en social 
handling) förväntas stanna och föra ett samtal. 

Det sociala sammanhang som vi förstår kan innehålla framtida för-
pliktigande handlingar. Om den förväntade sekvensen inte utförs så som 
förväntas kommer den handlande att betraktas med en viss förvåning, 
oförstående eller kanske aggression beroende på den aktuella situationen. 
I vilket fall som helst innebär det att någon form av förklaring behövs till 
varför handlingssekvensen inte förlöpte som den förväntades. Det är 
denna förpliktelse som enligt Winch (1958) leder till slutsatsen att hand
lingen är regelstyrd, vilket kan jämföras med Lyttkens (1981) diskussion 
om "inferensregler" i det mänskliga samspelet. Winch skriver: 

Action with a sense is symbolic: it goes together with certain other actions in the sense 
that it commits the agent to behaving in one way rather than another in the future.... It 
follows that I can only be committed in the future b y what I do now if my present act is 
the application of a rule. ... that all behaviour which is meaningful (therefore all 
specifically human behaviour) is ipso facto rule-governed. (Winch 1958:50-52) 

Handlingsregler ska dock inte förstås i termer av ett skrivet reglemente. 
En anarkist följer regler även om det är en annan typ av regler än vad en 
munk har att rätta sig efter. Som en analogi kan språket användas. Det 
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finns regler som talar om hur språket ska användas korrekt och i enlighet 
med dessa regler är det fel att säga "en stor bord" och rätt att säga "ett 
stort bord". Dessa regler dikterar dock inte en viss litterär stil eller före
skriver vad som ska uttryckas, det finns många sätt att beskriva ett stort 
bord på och beskrivningen kan ha olika innebörder beroende på det 
språkliga eller litterära sammanhanget där det förekommer. Anarkisten, 
som sålunda följer en annan "litterär stil" än vad munken gör, handlar 
dock, enligt Winch, utifrån regler och på samma sätt som för munken kan 
vi förvänta oss vissa sekvenser av handling även av en anarkist. 

Även om regler kan kopplas till handlingar, i enlighet med Winch resone
mang, menar Giddens (1979) att det inte finns någon direkt relation 
mellan en regel och en handling. Winch användning av regler som grund 
för handlingar blir därför alltför rigid (jfr kritiken mot Winch i Giddens 
1976:44-51). Regler existerar inte, på det sätt som Winch antyder, skild 
från individerna och handlingarna utan det är genom en handling som 
regeln konstitueras eller, vilket är det vanliga, reproduceras. Det är inte 
heller möjligt att applicera en regel på en viss handling utan i handlings
ögonblicket är det ett "...overlapping and connected set of rules..." 
(Giddens 1979:65) som är avgörande. Giddens resonemang liknar därvid 
0sterbergs (1989) argument för att handlingen är akausal och därmed 
måste förstås i det sociala sammanhanget. Även den symboliska inter-
aktionismens grundläggande idéer om den subjektiva respektive sociali-
serade individen leder fram till liknande slutsatser (Blumer 1962, Mead 
1976). 

Att skapa mening och meningssammanhang är sålunda en central ingre
diens i den sociala interaktionen. Detta blir även en viktig uppgift för den 
samhällsvetenskapliga forskningen. Weber formulerar detta på följande 
sätt: 

"Förklaring" betyder alltså för en vetenskap, som sysslar med handlingars mening, att 
finna det meningssammanhang som en direkt förståelig handling tillhör med hänsyn till 
sin subjektiva innebörd. (Weber 1983:7) 

Som betraktare anger Weber (1983) två typer av förståelse som kan er
hållas för meningen, direkt respektive förklarande förståelse. Den direkta 
förståelsen upplever vi när vi direkt kan förstå innebörden eller meningen 
i en handling, ett yttrande, en sats vi läser eller hör. Vi förstår direkt att 
2x2 = 4 eller ett känslosamt utbrott som tar sig uttryck i ansiktsuttryck 
och utrop. Vi förstår likaså direkt vad som sker när en människa öppnar 
en dörr, startar en bil eller skakar hand. Den förklarande förståelsen 
innebär att vi även förstår de motiv och den sociala situation där en hand-
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ling utförs eller har utförts. Förklarande förståelse får vi t ex om vi för
står varför den som startade bilen gjorde det just då, vart har var på väg 
och varför. Den förklarande förståelsen är situationsbunden och, i en 
vidare mening, även beroende av den betraktandes referensramar. Det 
naturliga i en viss social situation kan förefalla obegripligt för en utom
stående betraktare som inte tidigare har någon erfarenhet av den aktuella 
kontexten. 

Detta för oss över till de teoretiska och även metodologiska konsekven
serna av ett socialt handlingsperspektiv så som det har utvecklats ovan. 
Enligt min mening kan de centrala slutsatserna inför det fortsatta arbetet 
summeras i följande punkter. 

1 ) Det är de sammanhang där enskilda handlingar relateras till varandra 
genom meningsskapande som är intressanta ur en social handlings-
teoretisk synvinkel. Handlingarna betyder något genom det samman
hang där de ingår - enskilda handlingar är som en följd därav av 
mindre intresse. 

2) Det är de interaktionssystem där aktörerna ingår som är intressanta, 
det är genom interaktion som mening skapas och social interaktion 
äger rum - enskilda aktörers kapacitet, motiv eller psykologiska 
egenskaper är som en följd därav av mindre intresse. 

3) De meningsfulla sammanhangen har sin grund både i konstaterandet 
om de strukturella förhållandenas påverkan likväl som i den intentio
nelit agerande individens påverkan. 

Med detta som utgångspunkt ska diskussionen föras över på en speciell typ 
av social interaktion - organisering. 

Organisering 

Organiseringsbegreppet vs process och struktur 

Social interaktion är vårt sätt att leva, det är vår vardag. När vi möter 
andra människor, när vi arbetar, i familjen och på bussen. Överallt ägnar 
vi oss åt social interaktion i någon form. Låt vara att interaktionen kan 
vara mer eller mindre intensiv och förekomma med mer eller mindre stor 
regelbundenhet, det är ändock social interaktion. Det som är intressant 
här är dock en speciell typ av social interaktion, nämligen den då 
människor organiserar sig inför en viss uppgift, för att hantera ett visst 
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problem. Detta skiljer vi från social interaktion i allmänhet och kallar 
organiserad social interaktion. 

Förra avsnittet avslutades med ett konstaterande om att det centrala i en 
handlingsteoretisk ansats är att förstå mening i sociala sammanhang - nu 
står vi inför uppgiften att klä detta i sådana termer att det är möjligt att 
förstå och analysera organiserad social interaktion. Det är nödvändigt att 
avgränsa och fokusera begrepp och deras innebörd utan att för den skull 
förlora de grundläggande handlingsteoretiska utgångspunkterna. Organi
seringsbegreppet är därvid centralt. Organisering omfattar mer än 
"enbart" interaktionen. Weick, som är organiseringsbegreppets kanske 
främste uttolkare ser organisering som en ersättning för det "mytiska" 
organisationsbegreppet: 

The word organization is a noun, and it is also a myth. If you look for an organization 
you won't find it. What y ou will find is that there are events, linked together, that 
transpire within concre te walls and these sequences, their pathways, and their timing 
are the forms we erroneously make into substances when we talk about an organiza
tion. Just as the skin is a misleading boundary for marking off where a person ends and 
the environment starts, so are the walls of an organization. Events inside organizations 
and organisms are locked into causal circuits that ex tend beyond these artificial 
boundaries. (Weick 1979:88) 

Weick betraktar alltså organisation som något i sig icke existerande. Det 
som existerar är i stället handlande individer vars handlingar relateras till 
varandra genom interaktion. Varje individ är genom sina handlingar, i 
enlighet med Weick, delaktig i skapandet av organiseringens miljö. Hand
lingen genomförs av någon anledning med något fokus i en viss situation 
och de lärdomar som dras efter genomförda handlingar är grund för 
fortsatt interaktion (jfr Weick 1979:130ff). Organisering inbegriper 
således individer, handlingar, interaktioner samt situationer (jfr Sjöstrand 
1987). Weick definierar organisering som 

...a consensually validated grammar for reducing eq uivocality by means of sensible 
interlocked behaviors. To organize is to assemble ongoing interdependent actions into 
sensible sequences that generate sensible outcomes. (Weick 1979:3) 

Organisering som begrepp antyder en pågående social interaktion snarare 
än att begreppet är en bestämning av ett visst tillstånd. Organisering är så 
till vida ett alternativ till de mer formellt bestämda begreppen, som t ex 
organisation, för att förstå och analysera organiserad social interaktion. 
Organisering är vidare ett uttryck för en processfokusering i och med att 
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den sociala interaktionen är utgångspunkten. En ensidig processfoku-
sering är dock knappast användbar, det finns vanligtvis någon form av 
stadga eller kontinuitet i en process som gör det möjligt att referera 
processen till strukturella förhållanden. Å andra sidan är en ensidig struk-
turfokusering i lika stor utsträckning bristfällig i det att den ger en alltför 
statisk förståelse. Sjöstrand skriver: 

Att ensidigt arbeta med strukturer tenderar att konservera eller vidmakthålla traditioner 
och förhållanden. Att ensidigt arbeta med processer kan skapa sammanhangslöshet, 
förbiseenden av gemensamheter och en underskattning av regelbundenheters betydelse. 
(Sjöstrand 1987:148) 

Struktur och process förutsätter med andra ord varandra för att för
ståelsen för endera av dem ska kunna uppnås. Detta går även tillbaka på 
det mer allmänna samhällsvetenskapliga motsatsförhållandet mellan aktör 
och struktur (se t ex Silverman 1970, Burrell & Morgan 1979, Giddens 
1979, Fielding 1988, Rothstein 1988). Giddens, som i ett flertal skrifter 
behandlat bl a aktör - strukturproblematiken, poängterar ömsesidigheten 
dem emellan: 

Structures must not be conceptualized as simply placing constraints upon human 
agency, but as enabling. This is what I cal l the duality of structure. Structures can 
always in principle be examined in terms of their structuration as a series of 
reproduced practices. To enquire into the structuration of social practices is to seek to 
explain how it comes about that structures are constituted through action, and 
reciprocally how action is constituted structurally. (Giddens 1976:161) 

Förhållanden mellan aktör och struktur kan "översättas" till ett för
hållande mellan process och struktur i och med att processbegreppet fogar 
samman flera aktörers handlingar. Processer är därvidlag det begrepp 
som kan ställas emot struktur när det är organiserad social interaktion, 
snarare än aktörer i allmänhet, som står i fokus. Organiserad social inter
aktion kan därmed, liksom vad gäller aktören, inte åsättas s k mekaniska 
motiv (jfr 0sterberg 1989:19-20) , dvs organiseringen kan inte förstås i 
termer av att strukturen "givit" en viss organisering. Detta betonar Sil
verman i sin argumentation för en handlingsteoretiska ansats: 

...it is necessary to point out that the relationship between organisational structure and a 
changing environment will not be mechanical but will be governed by the definitions of 
the situation used by the participants. (Silverman 1970:153) 
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Mekaniska motiv som förklaring är en följd av att det organiserade sam
manhanget i någon mening har förtingligats alternativt besjälats (jfr 
Johansson 1990). Det förstnämnda, förtingligande, innebär att det organi
serade sammanhanget betraktas som ett ting (organisation) snarare än som 
en social interaktion. En organisation framstår i det perspektivet som 
något självständigt, av individer oberoende, vilket leder till en under
värdering av processuella skeenden och en övervärdering av de struk
turella förhållandena. 

Det andra fallet, besjälning, innebär att organiserade sammanhang i sig 
betraktas som i någon mening levande väsen i besittning av ett eget med
vetande. Detta synliggörs i påståenden som implicit antar att organisatio
nen har genomfört handlingar som i grunden är bundna till individer, 
t ex "organisationen gör...", "organisationen har beslutat att...". I detta 
fall bortses från de individuella aspekterna och handlingen avpersonifie
ras. 

Båda förhållandena kan leda fram till en deterministisk syn på det sociala 
sammanhanget i och med a tt den sociala interaktionen separeras från dess 
konsekvenser (jfr Zey-Ferrell 1981:182). Konsekvenserna, vilket t ex kan 
vara en viss organisationsdesign, betraktas därmed som något självstän
digt och från individerna avskiljbart. Det kan dock finnas situationer där 
förtingligande respektive besjälning av ett organiserat sammanhang inte 
är besvärande, dvs när reduceringen av den sociala interaktionen till 
"mekanik" eller ett "kollektivt medvetande" inte nödvändigtvis leder till 
problem (jfr Johansson 1990). 

Jag avser emellertid inte att föra denna diskussion här, det centrala är att 
förtingligande och besjälning är ett problem när en studie explicit avser 
att analysera organiserad social interaktion. Med hänsyn till den ovan 
förda diskussionen om förhållandet mellan process och struktur visar 
ovanstående diskussion framför allt på problem som kan följa när det pri
märt strukturella perspektivet anläggs på en i grunden socialt och pro-
cessuellt orienterad problemställning. 

Processperspektivet är naturligtvis inte heller problemfritt men frågan 
rör snarast på vilket sätt organiserad social interaktion ska förstås i re la
tion till de konsekvenser som följer av interaktionen samt relativt de 
bestämningar som genom interaktionen tillskrivs olika strukturella för
hållanden. Låt oss därför göra ett antal konstateranden om förhållandet 
mellan process och struktur med utgångspunkt i den ovan förda dis
kussionen. 
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Den enkla tolkningen av struktur är att det är "stillbilden", det som är för 
stunden (jfr Lundgren 1986:34). Strukturen uttrycker egenskaper i en vid 
bemärkelse medan processen är förändringen, flödet av handlingar, 
utvecklingen av egenskaperna. Processen ligger till grund för förändring 
av egenskaper. Struktur kan således ses som en stiliserad bild av pro
cessens konsekvenser vid en speciell tidpunkt men struktur är inte "bara" 
ett resultat av processen. Strukturen är samtidigt en förutsättning för att 
den processuella förändringen ska kunna äga rum, strukturen är den ram 
inom vilken processen äger rum. 

Den nära kopplingen mellan struktur och process torde innebära att de 
knappast kan avskiljas från varandra. Holmquist (1980) menar att en 
beskrivning av en struktur är otillräcklig om den utgör hela beskriv
ningen, den måste kompletteras med beskrivningar av sin orsak och kon
sekvens, processen. I detta växelspel mellan struktur och process menar 
Holmquist att det är möjligt att urskilja s k processtrukturer, "...dvs det, 
åtminstone på kort sikt, bestående mönstret för relationerna mellan ele
menten..." (Holmquist 1980:154). 

Om Holmquist kan sägas ha diskuterat begreppen med utgångspunkt i det 
bestående i processerna så gör Lundgren (1986:40-43) det utifrån det 
dynamiska i strukturerna. Han ser strukturbegreppets kontinuitetsegen
skap som de mer bestående, institutionaliserade egenskaperna hos studie
objektet. Dessa egenskaper är följden av genomförda handlingar och kan 
därmed även variera i takt med att handlingarna utvecklas men vissa 
strukturella egenskaper varierar kontinuerligt och regelbundet och är 
därmed möjliga att belysa i strukturtermer. 

Argumenten för att struktur och process egentligen inte kan skiljas åt kan 
sammanfattas på följande sätt: Oberoende av hur kort tid det är mellan två 
strukturella "stillbilder" så har (i princip) "något" förändrats. I det korta 
perspektivet ("dag-till-dag") är förändringen vanligtvis liten och inga 
avgörande egenskaper har hunnit förändras. Det som har ägt rum är att 
ett antal handlingar har genomförts. När tidsperspektivet sträcks ut blir 
antalet handlingar mellan de båda strukturella tillstånden fler och det är 
enklare att se skillnader mellan de två tidpunkterna i termer av för
ändrade egenskaper. 

En process kan därmed betraktas som ett antal, över tiden, samman
länkade handlingar medan strukturen är den stiliserad bilden av pro
cessens konsekvenser, dvs interaktionens konsekvenser, vid ett specifikt 
tillfälle. Processer framlöper dock inte slumpmässigt utan det finns vissa 
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regelbundenheter, dessa kan beskrivas som strukturella eller processtruk-
turella förhållanden i processen. 

För att upprepa det som sades inledningsvis; organisering är ett pro-
cessuellt begrepp för att förstå organiserad social interaktion. Det handlar 
emellertid inte enbart om att se interaktionen som en process, även om 
detta (vilket framgått ovan) är en central utgångspunkt, det inkluderar 
även att betrakta den organiserade sociala interaktionen i ett meningsfullt 
sammanhang för att kunna förklara hur interaktionen utformas och ut
vecklas. Giddens konstaterar att det finns "mer" i processerna än det som 
aktörerna själva uppfattar. 

...that all social actors know a great de al about what they are doing in processes of 
interaction; and yet at the same time there is a great deal which they do not know about 
the conditions and consequenses of their activities, but which none the le ss influences 
their course. (Giddens 1979:215-216) 

Det är dock enbart möjligt att studera det som aktörerna "inte vet" genom 
det som "de vet". Det finns med andra ord en empirisk praktisk aspekt av 
organiseringen och en mer analytisk teoretisk aspekt. Resten av detta 
kapitel ska ägnas åt att ge organiseringsbegreppet ett klarare innehåll vad 
gäller båda dessa aspekter. I nästkommande avsnitt behandlas framförallt 
den praktiska aspekten i term er av handlingsprocesser medan diskussio
nen i de senare avsnitten har ett mer teoretiskt analytiskt innehåll i termer 
av handlingsmönster och handlingslogik. 

Organiseringens processuella förlopp - handlingsprocesser 

Interaktionen, handlingarna, kan på en praktisk nivå vara av en mängd 
olika typer. Det kan vara allt från att tala i telefon till att delta i möten, 
genomföra resor, fördela pengar eller gräva diken. Den tidigare dis
kussionen har inte explicit behandlat olika typer av handlingar eller för
sökt kategorisera handlingar i olika grupper. Detta har varit medvetet 
eftersom frågan i sig blir mindre och mindre intressant desto mer 
betydelse som ges processen men något bör ändå sägas om olika typer av 
handlingar som kan ingå i handlingsprocesserna. Nedan ska olika typer av 
handlingar diskuteras; dels handlingar i termer av utförande, dels i ter
mer av prat och dels i termer av beslut. 

I vardagsspråk görs det ofta en skillnad på handling och prat (t ex i 
uttryck av typen "i ord och handling", "sluta prata - gör någonting") där 
de två antas vara kvalitativt skilda. I den mening som genom process
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perspektivet getts handling är denna åtskillnad emellertid inte primärt 
intressant. Även prat, diskussion, debatt, samtal etc är att "göra någon
ting" och kan vara en central del i en (näringslivspolitisk) handlings
process. I vissa sammanhang, t ex i riksdagen, är "produktionen av prat" 
den huvudsakliga sysselsättningen (Czarniawska-Joerges 1988:107-111, 
Brunsson 1986:33f0-

Om pratet kan sägas att det i vissa situationer uppträder som ett referat av 
vad som utförts; "vi har gjort..."; ibland som en diskussion om vad som 
bör eller ska utföras och ibland som ett "eget" utförande; "jag förklarar 
mötet öppnat" (jfr Czarniawska-Joerges 1988:13). Pratet kan därmed ge 
betydelse till det som utförts eller ska utföras och uttrycka de värderings
sammanhang inom vilket utförandet har skett. Så som tidigare diskussion 
har visat är detta dock inte förbehållet pratet allena, även handlingar i ter
mer av utförande innebär ett uttryck för värderingsmässiga sammanhang 
och betydelser. Prat och utförande är därmed att betrakta som olika typer 
av handling snarare än som olika fenomen. 

Utförande och beslut betraktas i traditionell beslutsteori som ett (Simon 
1971), dvs utförandet antogs i princip följa naturligt på beslutet. Moder
nare beslutsteoretisk forskning har problematiserat förhållandet mellan 
beslut och utförande (jfr Sahlin-Andersson 1986) och därvid kommit att 
betrakta dem som två skilda aktiviteter (Brunsson 1985) snarare än som 
varandras spegelbilder. Utförandet formas inte nödvändigtvis så som 
impliceras av ett visst beslut, det är inte heller självklart att beslutet tas 
innan utförandet och, i extremfallet, behöver det inte ens finnas en logisk 
koppling mellan beslut och utförande (jfr Cohen m fl 1972, March & 
Olsen 1976, March 1981, March 1988). Om beslutet och utförandet inte 
med självklarhet kan betraktas som rationellt på varandra följande bör 
även den kvalitativa skillnaden mellan dem ifrågasättas. 

Prat, beslut och utförande kan därmed betraktas som olika typer av hand
ling snarare än som kvalitativt skilda fenomen (jfr Czarniawska-Joerges 
1985). Det kan vara nödvändigt att skilja de olika typerna av handling åt 
om det är en typ av handling som explicit är föremål för studier eller om 
relationerna mellan de olika typerna är av primärt intresse (jfr t ex 
Rombach 1986, Czarniawska-Joerges 1988, Brunsson 1989). 

Någon sådan explicit fokusering har ej gjorts i denna studie varför jag inte 
ser någon anledning att göra en kvalitativ åtskillnad mellan prat, beslut 
och utförande. Det är sammanhanget som är det intressanta och samman
hanget bör av naturlighet innehålla både prat, beslut och utförande. När vi 
här talar om handlingsprocesser avses med andra ord den naturliga bland
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ningen mellan handlingar i form av prat, beslut och utförande. När så 
behövs kommer hänvisningar till endera av dem att göras. 

En empiriskt bestämd handlingsprocess är sålunda en bestämning av ett 
visst empiriskt meningsfullt sammanhang. Detta är uppbyggt genom 
interaktion och är, för att vara meningsfull, i någon mening igenkänd som 
en sammanhållen enhet. Processer i denna bemärkelse kan vi kalla empi
riska handlingsprocesser, eller enklare uttryckt handlingsprocesser. 
Den kommunala näringslivspolitikens handlingsprocesser bör benämnas 
utifrån det arbete som görs och de uppgifter som hanteras. På en nivå kan 
vi påstå att hanteringen av den näringslivspolitiska uppgiften är en hand
lingsprocess men i det fall de agerande mer exakt definierar olika upp
gifter inom näringslivspolitiken bör även forskaren använda dessa 
benämningar. 

T ex kan arbete med vissa utvecklingsprojekt, med lokalfrågor eller med 
bidragsansökningar definieras som olika uppgifter. Dessa benämningar 
utgör i så fall de meningsfulla handlingsprocesserna. Resonemanget kan 
liknas vid det Berg m fl (1975:34) för om handlingslinjer. 

Att resa till Rimini är en handling i sig sammansatt av ett antal smärre handlingar. Man 
löser biljett, växlar pengar, packar väskan ... Oftast ser omgivningen bara dessa smärre 
handlingar men det är ju fortfarande meningsfullt att tala om "resa till Rimini" som en 
enhet när så behövs. Vi menar något med uttrycket och då är det en realitet för 
oss...Det är därför visst skäl i att snar are tala om handlings/i/t/er än enbart handlingar. 
(Berg m fl 1975:34) 

En handlingslinje definieras utifrån den "röda tråd" som håller samman 
ett flertal enskilda handlingar. Weick (1979) ser den grundläggande prak
tiska interaktion mellan individer som grunden för den organiserade 
verksamheten. Enligt Weick konstitueras olika interaktionssystem genom 
organiseringen runt olika uppgifter. När interaktionen försvinner upphör 
även interaktionssystemet att verka. Detta innebär dock inte att en hand
lingsprocess alltid och med nödvändighet är bestämbar till att sluta eller 
starta vid en viss tidpunkt, däremot är den med nödvändighet utsträckt i 
tiden. 

Giddens (1979:61f) anlägger en liknande syn och menar att strukturfunk
tionalistiska utgångspunkter innebär en separation mellan struktur och 
funktion i akt och mening att möjliggöra studier av struktur och funktion 
var för sig. Detta är dock inte möjligt vid studier av sociala sammanhang 
eftersom struktur och funktion där uppträder som "ett", dvs en social 
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struktur upphör att existera i det ögonblick som den upphör att fungera. 
Berger & Luckman (1966:69) beskriver social ordning som en produkt 
av individer eller rättare sagt: "...an ongoing human production.". All 
ordning (eller sociala strukturer) upphör därför i konsekvensens namn 
när interaktionen upphör, eller som Silverman (1970:134) uttrycker det: 
"Man makes the social world. The existence of society depends upon it 
being continuously confirmed in the action of its members." Tanken är 
även förenlig med det Crozier & Friedberg (1980) benämner "system of 
action". Ett "system of action" definierar de som: 

...a structured human ensemble which employs relatively stable game mechanisms to 
coordinate the actions of its participants. It furthermore maintains its structure, i.e., the 
stability of its games and the relationsships among them, by means of mechanisms of 
regulation. These, in turn, form the content of still other games. (Crozier & Friedberg 
1980:153) 

Ett system av handling menar de måste kunna definieras empiriskt, dvs 
med utgångspunkt i "...real social groupings..." (Crozier & Friedberg 
1980:157). Systemet måste också sas bevara sig själv genom vissa regle
rande mekanismer. Dylika system kan finnas i många olika sammanhang 
men organisationer är en speciell "plats" för handlingssystem tack vare 
den formalisering av vissa strukturer och vissa regler samt den fördelning 
av ansvar som sker inom den organisatoriska ramen. Det som Crozier & 
Friedberg betonar, förutom att systemet i sig innehåller handlande, är att 
detta samtidigt avspeglar de strukturella förhållanden som aktörerna 
inordnar sig under. 

En tolkning av ovanstående är att det, likt Lundquist (1984) skulle kunna 
vara möjligt att diskutera dels vad som är strukturellt tvingande och dels 
vad som är strukturellt möjligt. De vid en viss tidpunkt tänkbara hand
lingarna skulle komma att vara de som finns "mellan" det tvingande och 
det möjliga. 

De strukturellt tvingande handlingarna är de som inte kan "väljas bort" 
om organiseringen ska kunna fortgå eller om uppgiften ska kuna han
teras fortsättningsvis medan de strukturellt möjliga handlingarna är det 
som, utöver det tvingande, kan göras (Lundquist 1984:14). Vi kan tänka 
oss att om man inom näringslivspolitiken genomför en handlingsprocess 
som befinner sig "ovan" det möjligas gräns skulle någon form av reaktion 
försöka tvinga tillbaka handlingsprocessen. Ett tydligt "brott" skulle 
kunna vara ett åsidosättande av kommunallagen som ledde till en fällande 
dom medan andra mindre självklara brott t ex s kulle kunna vara ett sam
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arbetsprojekt med industrin som inte leder till något konkret resultat. 
Efter en tid skulle det framgå tydligare och tydligare att den pågående 
handlingsprocessen i någon mening gick utöver det möjligas gräns. 

Om den nedre gränsen underskrids, dvs att man inte gör det som är 
tvingande, skulle vi på liknande sätt kunna tänka oss att en reaktion upp
stod. Detta förhållande kan exemplifieras med om en kommun vägrade 
hantera vissa stödmedel som de enligt lag har att hantera eller om de kon
sekvent lät bli att reagera på nedläggningar av företag i kommunen. 

Det finns dock förhållanden som komplicerar det ovan till synes "enkla" 
resonemanget. För det första är inte de strukturella gränserna "givna" och 
även om de vore det är det långt ifrån självklart att aktörerna har upp
fattat dem. Dessutom finns det inget som talar emot slutsatsen att grän
serna i sig är till för att brytas. Många kommuner med en besvärande 
arbetsmarknadssituation är ofta tvunga att sätta sitt hopp till att det till 
synes strukturellt bestämda kan brytas och handlingsprocesserna kanske 
konsekvent går ut på detta. Det är därmed högst oklart vad som kan avses 
med "strukturellt". Är det näringslivsstruktur, offentliga stödstrukturer, 
politiska, ekonomiska, personella eller mentala strukturer eller...? 

Men även om resonemanget är svårt eller omöjligt att s a s tillämpa så vi
sar den en viktig konsekvens av den tidigare diskussionen. Vi har redan 
konstaterat att de yttre begränsningar som finns, inte påverkar hand
lingarna mekaniskt och av detta följer att det är genom definition eller 
tolkning av ramarna som begränsningen sker. Även Silverman 
(1970:133f, 153) för ett liknande resonemang genom att agerandet med 
nödvändighet inkluderar den kunskapsmassa ("stock of knowledge") som 
aktörerna har vid ett visst tillfälle. De strukturella ramarnas betydelse 
definieras därmed empiriskt genom de handlingsprocesser som aktörerna 
involverar sig i (jfr Weick 1979:130ff) vilket egentligen är samma argu
ment som tidigare anförts angående akausaliteten, dvs det är inte möjligt 
förrän i efterhand att konstatera på vilket sätt olika förhållanden påverkat 
handlingsprocesserna. 

Resonemanget riskerar dock att bli trivialt om slutsatsen är att "det man 
har möjlighet att göra är det som man gör" eller "det man gör är det man 
kan göra". I en mening är båda slutsatserna givetvis riktiga men det som 
återstår att förstå är frågan om hur handlingsprocesserna har utformats 
och utvecklats. Vad det är som gör att handlingsprocesserna utvecklas i en 
viss riktning och att de utformas på ett visst sätt. I Crozier & Friedbergs 
(1980) termer kan detta liknas vid att efterfråga de förhållanden med 
vilka the system of action dels hålls samman och dels utvecklas/utformas. 
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Ett första steg för att finna ett svar på denna fråga är nedanstående dis
kussion av de abstraherade aspekterna av p rocessbegreppet - handlings
mönstren. 

Organiseringens processuella mönster - handlingsmönster 

Vi har tidigare konstaterat att en handlingsprocess inte löper fram som en 
slumpmässig kedja av handlingar. Handlingsprocesserna är i stället struk
turerade på vissa sätt, de förlöper utifrån vissa ramar och med en viss 
inriktning och det finns fog för att påstå att handlingsprocesser i sig ger 
uttryck för dessa mönster. Vi närmar oss därmed det som Giddens (1979) 
menade att aktörerna inte alltid är medvetna om men som likväl påverkar 
deras agerande. 

Att det förekommer någon form av mönster i handlingarna är ett inte alls 
ovanligt antagande inom organisationsteorin. Argumentet om det "be
stående" i det processuella stöds även av det som tidigare sades om pro-
cesstrukturer såsom ett uttryck för det som med ett visst tidsperspektiv 
ändå förefaller till en viss del stabilt i handlingsprocesserna (jfr Holm
quist 1980). Detta uttrycker Weick (1979:3) som att organiseringen 
bygger upp olika "regler" och "konventioner" som uttrycks i interaktio-
nen mellan aktörerna. Denna organiseringens "grammatik" är i sig på sikt 
föränderlig men samtidigt ett uttryck för det mönster inom vilket hand
lingsprocesserna formas. 

Ett mönster uppträder vid jämförelser, dels vid jämförelsen i tid (vid 
olika tidpunkter i samma process) och dels i rum (mellan olika handlings
processer). Vikten av jämförelse bygger på det enkla faktum att det som 
bara händer en gång inte kan uttrycka ett mönster. Giddens beskriver 
detta mönsterbyggande i termer av "structuration" vilket uttrycker 

Conditions governing the continuity or transformation of structures, and therefore the 
reproduction of systems. (Giddens 1979:66) 

Giddens "theory of structuration" är ett ofta återkommande tema i hans 
böcker, t ex i Giddens (1979), och är en "icke-funktionalistisk" tolkning 
av förhållandet mellan aktör och struktur. Det finns många sätt att beskri
va kärnan i structuration. Giddens själv ger begreppet flera betydelser 
men som en central aspekt för han fram att structuration uttrycker dels 
dualiteten hos strukturer och dels sociala förändringars orientering i tid 
och rum. Varje socialt skeende har med andra ord en tidsmässig och en 
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rumslig dimension som inte förmås fångas av de strukturfunktionalistiska 
skolbildningarna. 

Silverman (1970:210-213) uttrycker liknande tankegångar i sin dis
kussion om patterns of interaction. Mönstren är uttryck för vissa defini
tioner av interaktionens ramar. Det behöver inte finnas någon överens
kommelse som befäster mönstret, det kan vara implicit och mycket oklart 
i individers medvetande men ändock vara ett uttryck för det sätt varpå 
interaktionen ordnas. 

Begreppet "regel" används i vissa sammanhang i en betydelse liknande 
den som ovan getts mönster (se t ex Silverman 1970:212, Crozier & 
Friedberg 1980:61) men utan den regulativa effekt som vanligtvis till
skrivs regler (jfr även Giddens 1979:67). Ett liknande resonemang kan 
föras beträffande normer. En norm är en föreskrift som den handlande i 
någon mån har att följa. Regnéll (1982:57-58) ser i sig ingen skillnad 
mellan en norm och en regel, båda ställer krav på en viss inriktning på 
handlandet. Däremot menar han att "mänskliga" regler alltid lämnar en 
relativt stor frihet åt individen. 

Begreppet "handlingsmönster" uttrycker inte heller den strikt regulativa 
effekten. Handlingsmönster antyder i stället något som är frukten av det 
som gjorts och görs snarare än begreppet regel som antyder tvång för 
framtida handlingar. Mönstret är något som de agerande är "inne i" och 
som de, eftersom det är ett mönster, även fortsättningsvis kan komma att 
vara en del av. 

Johansson-Lindfors (1989:241) ser organisationers beteendemönster, 
beteende i den betydelse som här lagts i begreppet handling, som uttryck 
för den orientering av beteendet som ägt rum. Mönstren uttrycker på så 
sätt en inriktning, en situationstolkning och för handlingarna styrande 
förhållanden (jfr Crozier & Friedberg 1980) och endast i så motto är de 
regler. Som teoretiskt begrepp kan handlingsmönstren ses som ett sätt att 
bringa ordning i handlingsprocesserna genom att vissa centrala egen
skaper i handlingsprocesserna begreppsliggörs i t ermer av mönster. 

Handlingsmönster är därvid inte detsamma som strategi i det fall vi med 
strategi menar en medveten önskan om att handlingarna ska ha en viss 
karaktär eller utföras på ett visst sätt. Strategibegreppet som har sina 
rötter i långsiktsplanering innebär, i sin tillämpade form, ett försök att 
genomföra vissa handlingar på ett visst sätt givet ett visst mål (jfr Bengts
son & Skärvad 1988:11-19). Strategi är i så motto ett ledningsbegrepp för 
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att styra eller koordinera handlingar, alternativt för att skapa handlings
mönster, i relation till en viss önskvärd framtida situation vilket inte med 
nödvändighet behöver svara upp mot vad som i ovanstående diskussion 
lagts i begreppet handlingsmönster. Handlingsmönstren växer fram 
snarare än planeras och mönster etableras oavsett om det finns en med
veten och fastlagd strategi eller inte. 

Strategibegreppet har även använts i andra betydelser som starkare 
betonar strategi som någonting (processuellt) framväxande. Mintzberg 
(1988) diskuterar utifrån detta betydelsen i planerad, framväxande res
pektive realiserad strategi och konstaterar att de tre formerna kan skilja 
sig åt. Den framväxande och så småningom realiserade strategin påverkas 
av andra förhållanden än de som ledningen kan ta hänsyn till vid utform
ningen av den planerade strategin. Den realiserade strategin har så till 
vida fler beröringspunkter med handlingsmönster än den planerade men 
oavsett benämningarna fokuserar strategibegreppet verksamhetsrela-
terade målsättningar och verksamhetens position relativt andra verksam
heter (t ex konkurrenter) snarare än den organiserade sociala interak-
tionens "egna" handlingsmönster. 

Strategibegreppet har ovan betraktats ur ett verksamhetsperspektiv men 
begreppet kan även appliceras på individer eller grupper. I betydelsen 
individuell strategi är strategi att jämföra med det som tidigare sagts om 
individuella intentioner (eller intentionala objekt). I en organiserad social 
interaktion är dessa centrala, framförallt ur ett strikt individorienterat 
perspektiv, och en nödvändig förutsättning i det perspektiv som diskute
rats i detta kapitel (jfr Crozier & Friedberg 1980:117). På gruppnivån 
kan förekomsten av olika individuella strategier förklara dynamiken i 
gruppen (Weick 1979:9Iff) t ex genom den konvergens eller diskonver
gens mellan olika mål och medel som uppträder. 

Handlingsmönster uttrycker emellertid i första hand det sätt varpå den 
organiserade sociala interaktionen genomförs och inte den framtida situa
tionen som interaktionen kan komma att leda till (det verksamhetsrela-
terade strategibegreppet) eller interaktionens plats i olika individers 
intentionala objekt (det individrelaterade strategibegreppet). Därutöver 
är handlingsmönster inte primärt i behov av en jämförelse med verksam
hetens position relativt andra verksamheter (även om det kan vara en för
klaring) eller med en jämförelse av olika personers individuella strategier 
i och utanför den aktuella sociala interaktionen. Detta innebär att be
greppet handlingsmönster inte direkt definieras relativt omgivningen 
eller relativt olika individuella situationer utan i första hand relativt den 
organiserade sociala interaktionen. 
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För att mönstret ska kunna karaktäriseras som ett mönster bör vi emeller
tid ställa vissa krav. Här kan vi ta hjälp av den diskussion som Weber 
(1983) för omkring adekvans vid sociologiska studier. En kausal för
klaring är enligt Weber uppbyggd av två delar, meningsadekvans och 
kausal adekvans. Meningsadekvans föreligger om en sekvens av hand
lingar tillsammans, enligt det sätt varpå vi vanligen tänker, bildar ett 
meningssammanhang. Meningsadekvansen kan på så sätt kopplas till 
handlingsprocessema. 

Kausal adekvans föreligger om det är sannolikt att sekvensen upprepas 
och med en viss sannolikhet förlöper på samma sätt. Weber uttrycker den 
kausala förklaringens innebörd på följande sätt: 

Att ge en kausalförklaring innefattar alltså ett konstaterande av att ett visst inre eller yttre 
skeende följs av ett bestämt annat skeende (eller uppträder samtidigt med detta) med en 
viss sannolikhet, som är på något sätt bestämbar, och i det sällsynta idealfallet är 
numeriskt bestämbar. (Weber 1983:9) 

Kausalitet i sociologisk bemärkelse är således beroende av både den speci
fika innebörden av fenomenet (meningsadekvans) och den mer allmänna 
(kausal adekvans). Om det inte finns någon meningsadekvans föreligger 
endast ett (ofta) obegripligt statistiskt samband och om förhållandet är det 
motsatta, dvs att det enbart föreligger meningsadekvans, blir fenomenet 
en partikulär företeelse som inte uppträder mer än en gång. 

Denna kausalitet är enligt min mening förenlig med det tidigare ställ
ningstagandet om handlingen som akausal. Den sociologiska kausaliteten 
som diskuterats är kausal genom en viss kontinuitet eller "social ordning" 
inom de ramar där handlingens frihetsgrader finns men den är inte av 
denna anledning deterministisk. Det förtjänar dock att påpekas att Weber 
inte ansåg de fenomen som enligt denna definition inte kan förklaras 
kausalt som oviktiga eller irrelevanta för sociologisk forskning. Däremot 
får sådana fenomen en annan innebörd för forskningen, t ex som förut
sättningar, anledningar, stöd etc till förståeliga (kausala) sociala samman
hang. 

Hos Weber är de s k idealtyperna exempel på idealt kausala situationer 
utan egentlig verklig motsvarighet. Att skapa idealtyper innebär enligt 
Weber "att ur den konkreta verkligheten abstrahera de element som 
avspeglar fenomenet i dess 'idealiska' eller mest 'rena' form" (Hughes & 
Månsson 1988:47). Idealtypsbegreppet innebär m a o att klargöra och 
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klarlägga en central egenskap eller central form hos det studerade socio
logiska fenomenet. 

Exempel på idealtyper som Weber diskuterar är dels de historiska ideal
typerna av "engångskaraktär"; renässansen, den västerländska kapita
lismen och den protestantiska etiken; och dels de icke tidsbundna och icke
historiska idelatyperna, t ex idealtyper för auktoritet; karismatisk, tradi
tionell eller rationellt-legal auktoritet. Idealtyper är i d enna användning 
begrepp som inte i sin rena form finns representerade i verkligheten men 
som var och en framhäver vissa rena former hos ett fenomen. Framförallt 
uttrycker en idealtyp en situation eller en ordning som är både menings
adekvat och kausalt adekvat även om idealtypen i sig "...uppträder i verk
ligheten kanske lika sällan som en fysikalisk reaktion som uträknats under 
antagande om ett absolut tomrum." (Weber 1983:15, jfr även Lundqvists 
förord till Weber 1983:XXIV, Johansson 1972:38, Hughes & Månsson 
1988:54ff). 

Det är inte möjligt att jämställa det som ovan kallats handlingsmönster 
med det som Weber diskuterar som idealtyper men däremot har det prin
cipiella resonemanget om adekvans bärighet även på de s k handlings
mönstren. Medan handlingsprocesserna bör vara meningsadekvata så bör 
mönstren uttrycka en kausal adekvans. Detta innebär att handlingsmönster 
och handlingsprocesser är intimit sammanknippade. Mönstren finns inte 
per se utan är en följd av de pågående och tidigare pågående handlings
processerna. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att mönster kan ändras, ersättas 
och/eller förnyas. De är inte för alltid givna och det är inte strikt deter
ministiska. De är därvid inte regulativa relativt handlingsprocesserna utan 
snarare är det så att mönstren reproduceras genom handlingsprocesserna. 
Förändring i mönster byggs sålunda upp genom förändringar i handlings
processer. Åter kan det påpekas att mönstren uttrycker det sätt varpå 
handlingsprocesserna genomförs och inte primärt vad handlingspro
cesserna berör. Därav följer att innehållet i, eller inriktningen av, hand
lingsprocesserna kan förändras utan att detta nödvändigtvis innebär för
ändrade handlingsmönster. 

I och med detta ska vi gå över till det sätt varpå handlingsprocesser och 
handlingsmönster kan bindas samman, på vilket sätt organiseringen (i 
termer av processer och mönster) kan betraktas som en logisk helhet. Den 
fortsatta diskussionen kommer därför att på ett mer övergripande plan 
diskutera organiseringen som fenomen. 
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Organiseringens sammanhållande kraft - handlingslogiken 

Den ekonomiska rationaliteten 

För att förklara vad det är som håller samman handlingsprocesserna, 
kreerar mönster och skapar kontinuitet i organiseringen ska vi ta utgångs
punkten i begreppet rationalitet. Rationalitet är grunden i traditionella 
förklaringar av komplicerade förlopp och skeenden, av den enkla anled
ningen att det som är rationellt också är begripligt. Detta påstående kan 
även finna näring i det faktum att inga handlingsprocesser eller mönster 
uppstår i ett vakuum, handlingarna ges betydelse, de fogas till varandra 
och de tycks hänga samman på ett sätt som för att verka meningsfullt bör 
kunna beskrivas som rationellt. 

Rationaliteten är ett värde i sig, speciellt i den västerländska kulturen och 
även organisationsteorin kan ses som en i grunden rationell teori, uttryckt 
som sökandet efter rationella metoder för ledning/styrning, anpassning 
och effektivitet. Rationalitet är därmed även en grund för att förstå 
organisering. 

Det är dock inte självklart vad detta innebär. I traditionell ekonomisk 
teori innebär ett rationellt handlande att individen i varje valsituation 
maximerar sin egen nytta och att hon har preferenser som förutom att de 
är medvetna även är hierarkiska. Denne homo economicus och för
klaringsvärdet av den rational choice-teori som han företräder kan dis
kuteras. Homo economicus är egentligen en harmlös figur så länge han 
används som ett stöd för resonemang omkring ekonomiska förlopp på en 
hög aggregeringsnivå men han förvandlas snabbt till en anomali när hans 
kvalitéer används för att förstå den enskilde individens val och hand
lingar. 

Rational choice benämns av bl a Månsson (1989:67) som en "handlings
teori" vilket inte ska förväxlas med den innebörd som i denna studie har 
getts handlingsteori. Rational choice är en subjektteori (i meningen att den 
behandlar subjektet - individen) men det är på intet sätt en interaktiv 
teori i och med att all individuell handling förs tillbaka på individens strä
van efter egoistisk nyttomaximering: "Som individuell handlingsteori blir 
den därför problematisk. Den spärrar förståelsen för det kollektiva, 
interaktiva eller samhälleliga i varje mänsklig handling." (Sjöstrand 
1985:64) 



59 

Rational choice bygger på att det nyttomaximerande målet är givet och att 
handlingarna väljs så att nyttan maximeras. Detta kan t ex gälla ekono
misk eller politisk nytta (vid politiska val). Förutom att antagandet om 
nyttomaximering som mål är problematiskt så innebär det uppenbara 
problem att bestämma "nytta". Det förutsätter att handlingens utfall kan 
förutsägas i kvantitativa termer och att detta är känt för aktören. Homo 
economicus blir till "...en blixtsnabb kalkylator av lust och olust som far 
omkring som ett litet homogent lyckojagande klot under intrycket av 
stimuli som kastar honom än hit och dit men samtidigt lämnar honom 
oberörd." (refererat av Veblen i Sjöstrand 1985:62) 

Den enda förklaring av handling som detta kan leda till är att det individen 
gör är det rationellt riktiga i syfte att uppnå vissa mål. Människan gör med 
andra ord det hon gör därför att det är vad hon vill göra. 0sterberg 
(1989) för ett liknande resonemang när han hävdar att homo economicus 
leder till triviala förklaringar: 

Vissa allmänna tolkningar av handlingslivet är på samma gång uppseendeväckande och 
intetsägande... Som exempel kan nämnas allmänna utsagor om att vaije människa väger 
förlust mot vinst när hon handlar...eller att alla människor strävar efter att uppnå lust 
och därför alltid gör det som de har (mest) lust till... Det vi har lust till bestäms som det 
vi faktiskt gör och därmed får vi ett påstående om att vi alltid gör det vi gör... 
(0sterberg 1989:16-17) 

Dessa invändningar kan sammanfattas med att rational choice inte inne
bär att vi kan förstå mänskligt handlande (jfr Sjöstrand 1985:73ff). 
Kritiken kan utvecklas utifrån de olika antaganden som rationalitet i 
denna absoluta bemärkelse innebär. Det är t ex inte troligt att en individ 
kan bedöma den "förväntade nyttan" av si tt handlingsval eftersom detta 
innebär ett mycket komplext kalkylerande av egnas och andras handlingar 
och utfall av handlingar (jfr Simon 1971:131-135). Det verkar dessutom 
mindre troligt att individen alltid skulle agera utifrån att maximera 
egennyttan (dvs egoistiskt), ibland kan saker och ting genomföras för att 
det är tvunget, intressant, trevligt, vackert eller därför att det gagnar 
andra (jfr Gustafsson 1981). 

De empiriska iakttagelserna av beslutsfattande har visat på detta (Simon 
1971; March & Simon 1958) och lett till att den fullständiga rationaliteten 
i beslutsteorin övergetts till förmån för den begränsade rationaliteten 
(bounded rationality). Det instrumentella syftet, dvs vissa medel är ratio
nella givet vissa mål, kvarstår men vägen dit går via satisfiering av nytta i 
stället för optimering. Sökandet efter handlingsalternativ slutar när ett 
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"nog bra" alternativ har identifierats. Vad som är rationellt bestäms i 
detta fall av vad som är begränsat rationellt, dvs så rationell som individen 
kan vara. 

Thompson (1967) för ett liknande resonemang i det att han diskuterar 
möjligheterna att hantera den osäkerhet som är förknippad med besluts
situationer. Det finns uppenbara begränsningar i möjligheterna att erhålla 
kontroll över beslutsförutsättningarna vilket leder till att bedömningar, 
kompromisser och inspiration i olika situationer kan vägleda besluts
fattandet (Thompson 1967:169-174) som blir situationsbundet likväl som 
bundet till de aktörer som deltar. 

I och med övergivandet av den absoluta rationaliteten tvingas vi ta till 
andra typer av rationalitet. Individens subjektiva rationalitet skiljer sig 
från den objektiva, det som är rationellt för organisationen eller grupper 
behöver inte vara det för individen eller för andra grupper, rationaliteten 
kan vara avsiktligt eftersträvad av individen eller den kan vara omedve
ten. Rationalitetens konturer flyter ut mot olika bestämningsgrunder och 
olika kontexter, begreppet blir alltmer subjektivt. 

Därutöver är det som Brunsson (1985:12-13) diskuterar möjligt att 
ifrågasätta tre centrala antaganden om rationalitet som berör kopplingen 
mellan beslut (val) och efterföljande handling (utförande). Detta är an
tagandena om konsistens (beslutsprocess, beslut och utförande som en 
sammanhängande enhet), sekvens (utförande föregås av beslut som före
gås av beslutsprocess) och kausalitet (beslutet "orsakar" med nödvändig
het utförandet). Alla tre antagandena är möjliga att vederlägga, egentligen 
enbart genom det sedan tidigare gjorda konstaterandet att utförande och 
beslut är två skilda aktiviteter som kan ske frikopplat från varandra. 
Kopplingen dem emellan är i traditionellt rationellt tänkande förutsatt och 
en norm för beslutsfattande men i empirisk forskning vederlagd (jfr 
March 1981, Brunsson 1989). 

Mot en socialt grundad bestämning av rationalitet 

Den normativa nyttomaximerande synen på rationalitet kan, även om 
rationaliteten betraktas som begränsad, endast i en viss omfattning förse 
oss med förståelse för hur handlandet byggs upp i processer och mönster. 
Weber (1983) ges viss vägledning ut ur detta dilemma, givet att vi vill 
hålla kvar vid rationalitetsbegreppet. Rationell är en handling enligt 
Weber om den är klart orienterad mot ett visst mål (t ex ökad försäljning 
med tio procent) eller mot ett visst värde (t ex trohet, plikt, ära). Han 
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skiljer med andra ord mellan målrationalitet och värderationalitet och 
målrationella respektive värderationella handlingar. 

Weber skiljer även ut s k affektiva (grundad i emotionella tillstånd, t ex 
ilska, kärlek) och traditionella handlingar (grundade i seder och bruk). 
Affektiva och traditionella handlingar ser Weber såsom på gränsen till 
vad som är meningsfulla handlingar p g a frånvaron av rationalitet i hand
landet. Weber anser dock inte att de meningslösa handlingarna inte ska 
studeras (Weber 1983:18) men de kan inte utgöra grunden för den socio
logiska vetenskapen. Beträffande de värderationella handlingarna finns 
ett i princip obegränsat antal möjliga kriterier för rationalitet. En mål
rationell handling ligger i betydelse nära nyttomaximeringen även om 
målet inte är givet medan den värderationella handlingen är rationell i sig 
själv genom att den bekräftar eller syftar till att vara på ett visst sätt. 

Även den i Webers termer traditionella handlingen kan dock ses som 
rationell i och med att den orienterar sig i förhållande till en norm, en 
sedvänja eller en traditionellt förankrad förväntning (jfr Winch 1958). 
Den så bestämda normativa handlingen är därför även den möjlig att in
ordna under rationalitetsbegreppet. Det är med andra ord så att männi
skan förutom att sträva efter nyttomaximering även kan genomföra saker 
och ting därför att vi eftersträvar eller orienterar oss etiskt, moraliskt 
eller mot vissa normer i omgivningen. Vi "vill", vi "bör" och vi "behö
ver" handla (jfr Gustafsson 1988) av fler skäl än enbart nyttomaximering. 
Detta är även Sens (1977) huvudsakliga invändning mot den "rational 
fool" som hon anser att homo economicus representerar. Sens huvud
argument är att individen kan ha ett "commitment" (engagemang) som i 
en valsituation (inför en handling) är avgörande för handlingen: 

The characteristic of commitment with which I am most concerned here is the fact that it 
derives a wedge between personal choice and personal welfare, and much of traditional 
economic theory relies on the identity of the two. (Sen 1977:329) 

Engagemang leder därmed rationalitetsbegreppet bort från att enbart be
dömas i relation till handlingens instrumentality. Vad Sen gör är att inte 
betrakta nyttomaximering som liktydigt med engagemang (vilket var ett 
grundantagande i den ekonomiska teorin). Sen anser dock inte att detta 
behöver innebära ett övergivande av rationalitet som begrepp, det handlar 
i stället om olika former av rationalitet. Engagemang understryker den 
sociala bestämningen av vad som är rationellt. 
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Även Habermas (jfr Månsson 1989:309-316) skiljer ut olika grunder för 
rationalitet vid sidan om den målrationella och menar att människor 
orienterar sig till olika "världar", den objektiva (sakförhållanden), den 
sociala (normer och värderingar) och den subjektiva (känslor och för
hoppningar). Relativt den objektiva världen förhåller vi oss sakligt (mål-
rationellt), mot den sociala förhåller vi oss normativt och till den subjek
tiva förhåller vi oss expressivt. Handlingar kan relatera sig till olika 
"världar", ändamålsstyrt gentemot den objektiva, normativt gentemot den 
sociala och dramaturgiskt mot den subjektiva (Månsson 1989:31 lf) och 
således vara rationella på olika sätt eller på olika grunder. Det gemensam
ma i det mänskliga handlandet är inte det instrumentella värdena utan det 
kommunikativa, strävan efter att nå samförståelse eller intersubjektivi-
tet. 

Olson (1971) har dock utifrån analyser av framförallt fackliga och 
politiska organisationer antagit att indivden agerar utifrån ett egenintresse 
som, även om det inte nödvändigtvis behöver vara ekonomiskt, innebär 
att det i grunden är mycket svårt att åstadkomma kollektiv handling. 
Oavsett om en enskild gruppmedlem deltar i handl ing eller ej så kommer 
hon att åtnjuta eventuella fördelar som gruppen erhåller. Ju större grupp
en är desto mindre viktig blir varje enskild medlems aktivitet och ökande 
storlek inverkar därmed menligt på möjligheten att åstadkomma kollektiv 
handling. Olson bortser från värderationellt handlande och begreppet 
"commitment" ryms inte i hans teori. En grupp som hålls samman med 
hjälp av (enbart) de deltagandes engagemang är inte rationell. 

...the occasional band of committed people who continue to work through their 
organizations for admittedly lost causes. Such a labor of love is not rational, at least 
from the economic perspective, for it is pointless to make sacrifices which by definition 
will be ineffective...where nonrational or irrational behavior is the basis for a lo bby, it 
would perhaps be better to tur n to psychology or social psychology than to economics 
for a relevant theory. (Olson 1971:161) 

Som Abrahamsson (1986:88) påpekar, har Olson på avgörande punkter 
kritiserat etablerade samhällsvetenskapliga perspektiv om att organisa
tionsfenomenet är i någon mening självklart om det finns gemensamma 
intressen. I Olsons perspektiv måste förekomsten av organisationer för
klaras snarare än frånvaron av dem. Å andra sidan kan vi hävda att Olson 
samtidigt visar på svårigheten med egenintresset som grund för rationa
litetsbegreppet. Organisationer, utan starka maktmedel, är i princip en 
omöjlighet enligt Olsons perspektiv. Samtidigt finns det dock organisatio
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ner och organiseringsprocesser som inte bara kan bygga på den totala 
makten - något mer än egenintresset måste ligga bakom. 

Möjligen ligger en del av problemet i avgränsningen av vilka samman
hang som ska ses som meningsfulla. En "hel" organisation är kanske en 
omöjlighet om vi betraktar den utifrån de handlingsprocesser och de 
handlingsmönster som uppträder. Det ligger i organiseringsbegreppets 
natur att de meningsfulla sammanhangen är avgränsade via de inter-
aktionssystem som etableras och dessa motsvarar mer sällan en "hel" for
mell organisation (jfr Weick 1979) utan snarare vissa delar, vissa upp
gifter. En fackförening som i Olsons termer inte kan åstadkomma 
"kollektiv handling" kan mycket väl ha t ex en ledningsgrupp, en för
handlingsgrupp etc där handling i organiserad form är högst naturlig och 
frekvent. Rationaliteten bör i så fall sökas i dessa organiserade samman
hang snarare än för en enbart formellt sammanhållen struktur. 

Crozier & Friedberg (1980:206) antar en dylik position när de utvidgar 
rationalitetsbegreppet till att bli en bedömning relativt den situation som 
den handlande befinner sig i, det system eller den struktur inom vilken 
handlingen utformas. Enligt Crozier & Friedberg (1980:25) kan man 
hävda att allt beteende är rationellt och begreppet blir i praktiken oin
tressant men den viktiga ingrediensen i deras resonemang är att rationali
teten måste bedömas utifrån den situation, det system som handlingen är 
en del av likväl som den grupp som den handlande tillhör och det 
rationalitetsanspråk som individen har (jfr Hjern 1978:17). 

Diskussionen har visat att det är nödvändigt att ge tillåtelse för socialt 
orienterade grunder för handling och dessa är inte med nödvändighet 
målrationella utan kan snarare vara grundade i engagemang och/eller 
normer. Sjöstrands (1985) slutsats efter en genomgång av rationalitets
begreppet är att människan måste betraktas som interaktiv och sam
mansatt av flera olika grunder för sitt handlande. 

Handlingslogik - en intera ktiv rationalitet 

Vi står alltså inför en situationsbunden och social bestämning av rationa
litet, grundad t ex i normer, engagemang och värden. Ett sätt att förstå 
detta är anknyta till den under 1980-talet framväxande forskningen kring 
organisationskultur, ideologi m fl besläktade begrepp (jfr Alvesson & 
Berg 1988). Utifrån det perspektiv som diskuterats i detta kapitel kan 
kulturforskningen tolkas så att vad som är möjligt att göra, vad som bör 
göras och vad som är organiseringens uppgift är inte beroende av en 
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(begränsad) rationalitet i traditionell bemärkelse utan av de värderingar, 
normer, "symboler", världsbilder mm som för stunden är dominerande i 
organiseringen. Teoriområdet är dock mångfacetterat till sin karaktär 
och det finns en stor variation i teoretiska såväl som empiriska fokuse
ringar vilket gör det svårt att betrakta kulturforskningen som ett enhetligt 
teorifält (jfr Smircich 1983, Allaire & Firsirotu 1984, Alvesson & Berg 
1988). 

Kulturbegreppet i sig antyder emellertid att en organisation kan betraktas 
som en enhetlig och sammanhängande kulturell gemenskap med, på ett 
djupt plan liggande, distinkta värderingar. Denna värderingsgemenskap 
kan ges vissa s k kulturella uttryck i riter, symboler, ritualer, ceremonier, 
mytbildning etc (jfr t ex Louis 1981:251). Enhetligheten i kulturbegrep
pet betonas framförallt i den rent "management"-inriktade litteraturen 
där företagets kultur i princip betraktas som ett redskap i händerna på 
företagsledningen. Kultur blir då något som kan skapas genom vissa åt
gärder (t ex genom etablering av vissa uttryck för en önskad kultur) för 
att därefter leda till att individer agerar i enlighet med detta (jfr Deal & 
Kennedy 1982). Kulturen reduceras då till en determinand av samma slag 
som förklaringar inom strukturfunktionalistiska teoribildningar (jfr 
Allaire & Firsirotu 1984). 

Förutom "risken" för strukturfunktionalistiska förklaringar minskar 
möjligheterna att betrakta motsättningar och gränsöverskridande inter-
aktion om den enhetliga "kultursynen" antas. Detta gör att den grund
läggande värderingsgemenskapen kan ifrågasättas till förmån för inkon
sistens, tvetydighet och heterogenitet (jfr t ex Alvesson & Melin 1987, 
Martin 1987, Sköldberg 1990). Johansson-Lindfors (1989) väljer därvid
lag att betrakta organisations/deo/og/ som utgående från företagsledarna 
(i små företag) och konstaterar att den dominerande ideologi och de 
därmed sammanfallande värderingarna inte behöver delas av samtliga 
organisationsmedlemmar. Däremot är, menar hon, ideologin uppfattad av 
organisationsmedlemmarna (Johansson-Lindfors 1989:200-203). Detta 
gör att konfliktförekomst blir ett fenomen som kan förklaras genom en 
analys av ideologi i termer av ideologins kontrollerande betydelse. Vid 
sidan om denna betydelse har ideologin även en orienterande betydelse, 
dvs den anger hur situationer bör tolkas och vilka handlingar som bör 
prioriteras. Ideologin erbjuder därmed en sorts rationalitet till hand
landet. 

Rationalitet är även Brunssons (1985) utgångspunkt och han menar att den 
i organisationen förhärskande ideologin kan ses som det som skänker 
rationalitet till handlingar fastän dessa kan framstå som beslutsirratio-
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nella. Motivation, förväntningar och engagemang (commitment) ser han 
som beståndsdelar i ideologin med vars hjälp en ideologiskt grundand 
handlingsrationalitet kan byggas upp (Brunsson 1985:18-21, 174ff). Be
roende på ideologins karaktär, t ex i termer av konsistens och grad av tyd
lighet, blir organisationsmedlemmarna mer eller mindre handlingskraf
tiga. 

Brunsson (1989) utvecklar resonemanget och konstaterar att omgiv
ningen ofta är inkonsistent, dvs de krav som ställs på organisationen är 
motsägande. Detta innebär att idé- och handlingssystemen i en organi
sation kan vara relativt löst kopplade till varandra och att prat, beslut 
respektive handling kan vara inkonsistenta relativt varandra (Brunsson 
1989:168ff, jfr även Cohen m fl 1972, Rombach 1986) i syfte att hantera 
olika normer. Detta bör inte betraktas som en dysfunktion utan som det 
sätt varpå organisationer de facto fungerar. Idé- och handling kan därför 
med fördel separeras för att förbättra möjligheterna att hantera inkonsi
stenta normer. 

Den disintegrativa aspekten av organisationer är central även hos Weick 
(1976) och Orton & Weick (1990) som betraktar organisationer som 
"loosely coupled systems". De menar att organisationer inte nödvändigt
vis, eller ens vanligvis, kan betraktas som integrerade verksamheter utan 
snarare bör ses som system av enheter, individer och nivåer som är löst 
kopplade till varandra (jfr även Zey-Farrell 1981:196ff, Brunsson 
1986:38ff). Den fokusering av s k institutionella omgivningar som bl a 
Meyer & Scott (1983) gör leder fram till att organisationen har att han
tera olika förväntningar och kan göra detta genom att på olika sätt separe
ra t ex formell struktur från den verkliga verksamheten, att visa upp en 
fasad men göra något annat. 

Inkonsistens i omgivningens krav på verksamheten leder även till att mål
sättningarna blir oklara eller att de kopplas till vissa aktörer, situationer 
eller tidpunkter snarare än till hela verksamheten (jfr Brunsson 1986, 
Sahlin-Andersson 1986). Det finns även en oklarhet om förhållandet 
mellan medel och mål, dvs på vad sätt handling kan åstadkommas och 
relateras till vissa effekter (jfr Thompson 1967:17Off, March & Olsen 
1976). Mål blir därmed, vilket konstaterats tidigare, inte alltid styrande 
för handling utan det är nödvändigt att handla utan att det finns några 
egentliga målsättningar (jfr Lindblom 1959:156-159, March 1981). Där
utöver tillkommer oklarhet om vilka som egentligen deltar och vilken roll 
de har i processen (Sahlin-Andersson 1986:50). 
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Rationell blir, med de ovan presenterade utgångspunkterna, något som 
man försöker ge sken av att vara snarare än något som man är. De ratio
nella modellerna, t ex för beslutsfattande, har därför sin främsta förtjänst 
i att de ger aktörer möjlighet att framställa sig själva som rationella (jfr 
Weick 1985:110). Kanske är det, som Silverman (1970:196) skriver, 
speciellt viktigt att hålla fram den formella rationaliteten när man som 
kraftigast bryter mot den. Då har rationaliteten blivit ett värde i sig och 
inte något som aktörerna verkligen är. 

De olika disintegrativa aspekterna av organisationsfenomenet som rela
terats ovan är dock, som Brunsson påpekar, "rationella" givet en hand
lingsansats. Detta beror i grunden på att handlingsansatsen tar hänsyn till 
hur aktören i praktisk handling hanterar oklarheter i organiseringen. 
Oklarheten kan ses som framträdande i två grundläggande former; tve
tydighet och osäkerhet. Tvetydighet innebär att olika förhållanden, olika 
händelser och situationer vanligtvis kan ges olika innebörder och till
skrivas olika betydelse. Osäkerheten däremot berör det som ska göras, 
vilket handlingsalternativ som ska genomföras och på vilket sätt detta ska 
göras, (jfr Thompson 1967, March & Olsen 1976, Weick 1979). 

I organiseringen är aktörerna tvungna att i handling hantera detta och ge 
handlingarna en betydelse och en "plats" i ett större sammanhang. Detta 
innebär att det genom handlingarna och interaktionen byggs upp en 
"handlingslogik" som ett uttryck för den interaktion som har ägt rum. 
Detta till skillnad från den i "kulturforskningen" understundom fram
förda tesen att det är handlingarna som är ett uttryck för bakomliggande 
värderingar/normer (jfr Alvesson & Berg 1988). 

Handlingslogikens innebörd kan belysas med hjälp av Weicks (1979) dis
kussion av organiseringen såsom uppbyggd av tre olika processer; enact
ment, selection och retention. Enactment, som saknar en entydig svensk 
översättning (!), är det som producerar tvetydigheten. Det avser det, i 
Weicks termer, sociala "skapandet" av omvärlden som sker genom att 
aktören agerar "i" omgivningen. Valet (selection) innebär ett val av vissa 
tolkningar eller vissa uppfattningar som tas in för vidare behandling 
medan inlärningen (retention) betecknar uppbyggandet av erfarenhet. 

Smircich & Stubbart (1985:726ff) använder enactment för att karaktäri
sera hela den process som Weick delar upp på tre olika delar. Sentensen är 
dock densamma; genom handling skapas gripbara och meningsfulla en
heter av "världen" som sedan ligger till grund för inlärning, erfarenhets
uppbyggnad och senare handlingar (jfr Daft & Weick 1984). Enactment 
(om vi med det avser hela processen från handling till inlärning) innebär 
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enligt Smircich & Stubbart "...a combination of attention and action..." 
(Smircich & Stubbart 1985:726). Enactment berör med andra ord både 
det konkreta handlandet och den uppmärksamhet mot olika frågeställ
ningar, olika aspekter av miljön och olika sätt att arbeta som detta innebär 
(jfr även March & Olsen 1976:47ff). 

Den erfarenhet och den inlärning som blir följden av möten mellan 
aktörer och situationer som "kräver" interaktion (jfr March 1988:335ff) 
är vad som kan benämnas en ur den sociala interaktionen genererad 
handlingslogik. Logikbegreppet markerar därvid tydligare än rationa
litet att det är något ur interaktion och situationer skapat som avses. Den 
mer eller mindre fasta måttstocken som rationalitet antyder är ersatt av en 
till interaktion och situation bunden logisk uppbyggnad (jfr Daudi 
1984:32-33). 

Handlingslogiken är de övergripande idéer som omger organiseringen 
och som har genererats utifrån den sociala interaktionen och de situatio
ner som interaktionen, genom "...a combination of attention and 
action...", har hanterat. Det är det logiska "kitt" som kan förklara orga
niseringens historia och som kan ge vägledning inför dess framtid (jfr 
March 1988:335ff). Handlingslogiken skiljer sig från handlingsmönstren 
genom att de senare är ett uttryck för en viss ordning i handlings
processerna medan logiken är en logisk "teori" omkring organiseringen 
(jfr Argyris & Schön 1978). 

Det är, som tidigare sagts, den sociala dimensionen - organiseringen - som 
är i fokus och det är till organiseringen som handlingslogiken relateras 
snarare än till de strategiska överväganden som enskilda aktörer kan 
tänkas ha som grund för sin delaktighet i interaktionen (jfr Daudi 
1984:32-33). Handlingslogiken byggs med andra ord upp utifrån flera 
aktörers handlingar, interaktionen mellan aktörer och de situationer som 
organiseringen har att hantera. Handlingslogiken går sålunda utöver en
skilda individers handlingar men detta hindrar naturligtvis inte att enskil
da aktörer kan ha ett avgörande inflytande över organiseringens utform
ning och utveckling. 

Det kan vara värt att noterat att handlingslogik inte i sig behöver leda till 
att handling underlättas eller till att handling fokuseras relativt vissa 
framtida önskvärda tillstånd. Någon värderingsmässig enhetlighet eller en 
gemensam normuppfattning förutsätts inte heller med handlingslogik-
begreppet. Logiken kan vara hämmande för handling likväl som den kan 
underlätta handling. I vilken utsträckning det ena eller andra förhållande 
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råder är dock analytiska frågeställningar som kommer att hanteras i de 
följande kapitlen. 



4 

Det teoretiska perspektivet i sammanfattning 

I detta kapitel kommer studiens teoretiska perspektivet att i korthet sam
manfattas. Syftet är att uppsummera den tidigare diskussionen inför den 
empriska redovisningen. Genomgången är, som ovan sades, summarisk 
och tar enbart upp centrala sentenser medan fylligare argumentationen är 
utelämnad. 

Denna studie tar sin utgångspunkt i att den vardag som den kommunala 
näringslivspolitikens aktörer möter är komplex och i vissa stycken svår 
att hantera. Studiens problem formulerade i kapitel ett utifrån detta på 
följande sätt: hur utformas och utvecklas den näringslivspolitiska verk
samheten i kommunerna? Problemet behandlar den näringslivspolitiska 
"produktionsprocessen" vilket kan åskådliggöras med nedanstående figur. 

YTTRE INRE YTTRE 

PROBLEM -Produktion" av LÖSNINGAR/ ^ 
.. och kommunal AKTIVITETER 

MOJLIGHETER näringslivspolitik 

Figur 4:1 Näringslivspolitikens inre respektive yttre sidor 

Det är med andra ord den "inre" sidan av näringslivspolitiken som i första 
hand berörs och studiens syfte är att bygga upp en handlingsteoretisk för
ståelse för organisering samt att med hjälp av denna analysera hur den 
näringslivspolitiska verksamheten i några utvalda kommuner utformas 
och utvecklas. Kapitel två ägnades i första hand åt att utveckla problem
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ställningen relativt näringslivspolitikens innehåll, inriktning och utveck
ling. Därvidlag kan det konstateras att näringslivspolitiken under de 
senaste decennierna utvecklats mot en större andel kommuner med offen
siva/pådrivande snarare än med defensiva/stödjande ambitioner. Oaktat 
detta är dock spridningen stor mellan olika kommuner och speciellt vid 
kris kan många kommuner tänka sig att återgå till defensiv krisbekämp
ning. Aktiviteterna inom näringslivspolitiken kan omfatta allt från att till
handahålla industrimark till att i bolagsform driva företagsutvecklande 
verksamhet. Även om näringslivspolitikens betydelse anses ha ökat under 
de senaste decennierna är det enbart ett fåtal personer inom den kommu
nala förvaltningen som engageras i näringslivspolitiken. Detta bidrar till 
att samverkan med företag, myndigheter och andra ofta ses som efter
strävansvärt och nödvändigt. 

Det finns dock en grundläggande komplexitet i den kommunala närings
livspolitiken. Komplexiteten kan belysas genom de motsättningar som 
finns mellan vad kommunerna enligt lag och praxis får göra inom 
näringslivspolitiken, genom vad kommunerna kan göra utifrån de egna 
förutsättningarna och genom vad kommunerna bör göra relativt de krav 
som reses från företag och medborgare i den egna kommunen. 

På ett principiellt plan kan denna komplexa situation vidare förstås utifrån 
den framväxande förhandlingsekonomin, de oklara roller som olika aktö
rer har, de allt oftare förekommande mellanorganisatoriskt arbetsuppgif
terna i samhället, de många och olika aktörer som arbetar med närings
livsutvecklande uppgifter, den ambivalent hållningen från statens sida, 
den oklara legala situationen och de oklara "sambanden" mellan mål och 
medel inom näringslivspolitiken mm. Kapitel två, vars innehåll berörts 
ovan, fokuserade sammanfattningsvis i första hand allmänna förhållanden 
och förutsättningar relativt vilka näringslivspolitiken utvecklas och utfor
mas. Kapitlet infogade så till vida studiens problem i ett större samhälle
ligt sammanhang. 

Den komplexitet som den näringslivspolitiska verksamheten karaktärise
ras av måste hanteras i praktisk handling av olika aktörer; kommunala 
politiker/tjänstemän, företagare, myndighets- och föreningsrepresentant
er etc. De sammanhang som genom dessa aktörers handlingar fogas sam
man har inte med nödvändighet sin hemvist i e tablerade organisations
strukturer utan kan vara gräns- och rollöverskridande i olika avseenden. 
För att kunna förstå och analysera hur den näringslivspolitiska verksam
heten i prakt isk handling utformas och utvecklas krävs därför teoretiska 
utgångspunkter och teoretiska begrepp som gör det möjligt att processu-
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ellt följa hanteringen av näringslivspolitiken. Studien och analysen måste 
därvidlag frigöras från de statiska beskrivningar av den näringslivs
politiska verksamheten som blir följden av att utgå från formella orga
nisationers gränser och/eller domäner. I kapitel tre diskuterades en social 
handlingsteoretisk ansats för att förstå och analysera den kommunala 
näringslivspolitiken. 

Utgångspunkten för detta var begreppet handling och utifrån en inledande 
diskussion om handlingens grundläggande karaktär utvecklades den hand
lingsteoretiska förståelsen för organiserade sammanhang. Det konstatera
des att individuell handling är en medveten och intentioneil företeelse som 
emellertid formas inom vissa sociala ramar. Tre utgångspunkter för att 
förstå social interaktion poängterades. För det första är det enskilda hand
lingars relation till varandra och det meningsskapande som detta får till 
följd som är intressant snarare än enskilda handlingar var för sig. För det 
andra är det de interaktionssystem där aktörerna ingår som är intressanta 
snarare än de enskilda aktörerna i sig. För det tredje har de meningsfulla 
sammanhangen sin grund både i strukturella förhållandens påverkan och 
begränsning av handlingsmöjligheter likväl som i den intentionelit age
rande individens påverkan. 

När en verksamhet organiseras för att hantera en viss uppgift är detta en 
speciell typ av social interaktion som kan benämnas organiserad social in
teraktion. Denna kan förstås med utgångspunkt i begreppet organisering 
snarare än i det strukturella begreppet organisation. Organiseringen kan 
beskrivas i termer av handlingsprocesser, dvs social interaktion kring 
olika frågeställningar eller olika uppgiftsområden, handlingsmönster, 
dvs det mönster i s ättet att interagera som kan utläsas ur handlingspro
cesserna samt handlingslogik som övergripande idéer i organiseringen. 

Handlingsprocesser är empiriskt bestämda och bygger på de meningsfulla 
sammanhang som den organiserade sociala interaktionen formar sig 
kring. Det är med andra ord utifrån den faktiska uppgiftshanteringen som 
de aktuella handlingsprocesserna kan bestämmas. De visar sålunda på 
vilket sätt som aktörerna "operationaliserar" sin övergripande uppgift i 
form av sammanhängande handlingar. Handlingsmönstren är en tolkning 
av ordningen i processerna, med andra ord en tolkning av hur aktörerna 
agerar inom de olika handlingsprocesserna. Handlingsmönstren fram
träder i princip först när olika handlingsprocesser jämförs med varandra. 
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Både processer och mönster kan sägas visa på konsekvenser av organise
ringen men frågan om vad som håller samman organiseringen kan dock 
inte besvaras utifrån process och mönsterbegrepp i sig. Traditionellt anses 
den inneboende rationaliteten i organiserade sammanhang även kunna 
förklara hur och varför verksamheten formas på vissa sätt. Nyare forsk
ning har dock ifrågasatt det traditionella rationalitetsbegreppet som för
klaring till varför en verksamhet utformas på ett visst sätt. Dels har 
rationaliteten i sin traditionella utformning svårt att fånga dynamiken och 
pluralismen i organiseringsprocesser och dels saknas i praktiken ofta de 
rationella egenskaper som förutsätts. 

Försök att utveckla rationalitetsbegreppet leder till att det sönderfaller 
och ges en alltmer relativ och subjektiv innebörd, dvs vad som är en ratio
nell handling är beroende av individens preferenser, av situationen, av 
aggregeringsnivå etc. Rationaliteten ges med andra ord en socialt präglad 
innebörd. I den s k organisationskulturforskningen antas kulturella eller 
ideologiska värden eller normer vara grunden för handling, dvs att orga
niseringen utformas i relation till dominerande värden. Detta är dock inte 
heller ett problemfritt synsätt. Organiseringsprocesser och organisationer 
har visat sig ha ett flertal disintegrativa kännetecken beroende på grund
läggande oklarheter om mål, om relationer mellan mål och medel och om 
vilka individer som egentligen deltar och i vilka roller. Det finns med 
andra ord en betydande tvetydighet och osäkerhet i organiseringen som 
aktörerna är tvungna att hantera i handlingsögonblicken. 

Med detta som grund hävdades att det i organiseringen byggs upp en 
handlingslogik som ett uttryck för det sätt varpå olika handlingar hanteras 
i relationer mellan aktörer och i olika situationer. Handlingslogik som 
övergripande idéer kring organiseringen är därmed det analytiska be
grepp som kan öka förståelsen för näringslivspolitikens utformning. Den 
logik som är sprungen ur det sociala sammanhanget "ersätter" på så sätt de 
traditionella rationalistiska förklaringarna till varför en viss verksamhet 
hålls samman. 

Kapitel tre utvecklade, i e nlighet med ovanstående, förståelsen för det 
som i figuren ovan benämndes som "produktion av näringslivspolitik". 
Synen på "produktionen", eller organiseringen, utvecklades genom de 
ovan relaterade begreppen; handlingsproceser, handlingsmönster och 
handlingslogik; likväl som "produktionen" öppnades upp mot de i figuren 
omgivande problemen/möjligheterna å ena sidan och lösningarna/aktivi
teterna å andra sidan. Organiseringen sker inte avskilt från omgivande 
förhållanden utan som en del av dessa förhållanden. 
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I figurens form kan det teoretiska perspektivet sammanfattas genom att 
den inledande figuren utvecklas relativt de begrepp och förhållanden som 
tillkommit i kapitel två och tre. Nedanstående figur är sålunda att betrakta 
som en "förfining" av den tidigare presenterade. 

Förhandlingsekonomisk 
omgivning Oklara roller 

Mänga/olika aktörer 

PROBLEM och 
MÖJLIGHETER 

Handlingslogik 

Handlingsmönster 

Handlingsprocesser 

Mellanorganisatoriskt 
arbete 

LÖSNINGAR/ 
AKTIVITETER 

"Näringslivets" krav 

Oklara legala 
förhållanden 

Otydlig statlig hållning 

Figur 4:2 Sammanfattning av det teoretiska perspektivet relativt den 
inledande problematiserande figuren 

Perspektivet utgör, som tidigare sagts, i första hand en ansats för att stu
dera och analysera avhandlingsproblemet. De två föregående kapitlen ut
vecklar så till vida ett teoretiskt perspektiv som ligger till grund för de 
empiriska studierna och den därefter följande analysen. De kunskapsteo
retiska ställningstaganden har enbart flyktigt berörts även om diskussion
en i kapitel tre innebar att vissa ställningstaganden de facto gjordes. I 
nästkommande kapitel fokuseras därför dels de kunskapsteoretiska fråge
ställningarna och dels den forskningsstrategi som ligger till grund för det 
empiriska och analytiska arbetet. 
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Kunskapsteoretiska och forskningsstrategiska 
ställningstaganden 

Det sociala handlingsteoretiska perspektivet som presenterats innehåller i 
sig ett flertal ställningstaganden av ontologisk (dvs synen på "varandet", 
tillvarons yttersta beskaffenhet) och epistemologisk (dvs ställningstagan
den angående kunskapsbildning) karaktär samt ställningstaganden angåen
de synen på den mänskliga naturen. Detta kapitels första del kommer att 
ägnas en fördjupad diskussion kring avhandlingens grundläggande anta
ganden relativt ett vidare kunskapsteoretiskt sammanhang. Diskussionen 
utmynnar i en kunskapsteoretisk precisering av studiens teoretiska 
perspektiv. 

I kapitlets andra del kommer de forskningsstrategiska överväganden som 
väglett forskningsarbetet att presenteras. Avsnittet inleds med ett ställ
ningstagande till förmån för den begreppsligt-induktiva kunskapsmodellen 
relativt den hypotetiskt-deduktiva. Därefter klargörs fallstudieansatsens 
innebörd, urvalet av fall och hur data samlats in, presenterats och analy
serats. 

Objektiv förklaring eller subjektiv förståelse 

Kunskapsteoretiska motsättningar 

Social handlingsteori är inte i första hand en teori om organisationer 
eller organisering utan en teori för att studera social interaktion. Silver
man skriver med anledning av detta: 

The Action approach... can most usefully be seen as a method of analysis rather than a 
theory. It offers a frame of reference from which can be derived a series of related 
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questions about the nature of social life in any organisation. Only empirical studies can 
provide the answer to these questions but the material wh ich they accumulate can be 
referred back to a consistent analytical structure. (Silverman 1970:222-223). 

Ansatsen innehåller såtillvida begrepp som, med utgångspunkt i synen på 
individer som intentionella, medvetande och handlande aktörer, fungerar 
som utgångspunkt för empiriska studier. Även Donaldson (1985), som är 
en av den sociala handlingsteorins argaste kritiker, håller med om att 
social handlingsteori framförallt är en ansats för studier av organisa
tioner. Donaldsons slutsats är att det därmed saknas en teoretisk förståelse 
för studieobjektet i sig. Han skriver i sin sammanfattning av kritiken mot 
handlingsteorin bl a följande: 

It claims to study organizations but in practice is confined to inter-individual and inter-
group action. Most of the properties and process es distinctive of organizations, their 
structure and their outcomes, are not only not studied, they are denied as fit topics of 
sociological enquiry...What the Social Action approach leads to is a set of low-level 
generalizations which overstate the role of conscious choice and understate social, 
structural and psychological determinations. (Donaldson 1985:112-113) 

För Donaldson är bristen på generaliserbarhet och teoretisk distinktion 
besvärande. Dessutom vänder han sig mot den programmatiska fram
toningen som handlingsteorin har, dvs handlingsteorins anspråk på att 
vara den "enda" lämpliga ansatsen. Det finns dock, menar Donaldson, ett 
värde i att ta hänsyn till de tolkningar som aktörerna själva gör (t ex vid 
studier av konflikter) men som ensam förklaring blir den sociala hand
lingsteorin "naiv" (Donaldson 1985:113). Mot detta kan Silvermans kritik 
av systemteorin ställas. Silverman ser systemteorin som alltför statisk och 
tyngd av begränsande antaganden som försvårar förståelsen: 

The Systems approach, in assuming that organisations' exists as instruments for the 
attainment of valued future states' has limitied its elf unnecessarily by tending to play 
down the political status concerns of those concerned and by imp lying that goals and 
actions are largely conditioned by the problems of the organisation and by role-
expectations as defined by the formal structure. (Silverman 1970:40-41) 

Uppenbarligen har Silverman och Donaldson motsatta ståndpunkter vad 
gäller synen på förutsättningarna för kunskapsbildning omkring organi
serade sammanhang. De representerar två skilda kunskapsteoretiska 
ståndpunkter där Donaldson gör sig till talesman för systemteorin medan 
Silverman representerar en social handlingsteori. De två ståndpunkterna 
är inte exklusivt organisationsteoretiska utan kan återföras till skilda kun
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skapsideal inom samhällsvetenskaperna i allmänhet. Distinktionen dem 
emellan kan beskrivas i olika termer och det finns även fler positioner än 
de två som kort refererats ovan. Bjerke (1989) ger en sammanfattning av 
sex olika perspektiv inom samhällsvetenskapen utifrån olika dimensioner 
vilka visas i figuren på nästa sida. 

Den första dimensionen är av ontologisk natur, dvs antaganden om till
varon och dess natur, den andra dimensionen berör synen på den mänsk
liga naturen. Den tredje och fjärde dimensionen är av epistemologisk 
karaktär, dvs utgör ställningstaganden om hur kunskap skapas och om 
forskarens sätt att förhålla sig till det studerade. Den femte dimensionen 
är av rent metodologisk karaktär, överst i figuren finns dessutom en kon
tinuerlig "skala" utsatt som löper från den vänstra sidans objektivistiska 
förklaringar till den högra sidans subjektivistiska förståelse. 

Figuren spänner över ett vitt fält av, uppenbarligen oförenliga, stånd
punkter inom de olika dimensionerna. Längst till vänster återfinns det 
strikt positivistiska perspektivet som betraktar verkligheten som en ob
jektiv struktur och längst till höger finns fenomenologin som hävdar att 
verkligheten endast finns i individernas medvetande. 

I sin renodlade form är båda ytterlighetsperspektiven svåra att ha som 
grund för empiriska studier inom samhällsvetenskapen. Fenomenologin, 
som ursprungligen var en icke-empirisk filosofi om medvetandet, under
känner i princip all form av reell och objektiv verklighet. I "världen" 
finns ingenting ety det enbart är den subjektiva idévärlden som existerar 
(jfr Månsson & Sköldberg 1983:525ff, Bjerke 1989:228ff, 260ff). 
Positivisimen, som har sina rötter i d en empiriska filosofins reaktion mot 
metafysisk spekulation, strävar efter att med hjälp av hypotestestning/-
falsifikation uppställa kausala lagar för hur verkligheten fungerar. Det 
påtagliga, det objektiva, det verifierbara och det strikt empiriskt logiska 
är centralt för positivistisk kunskapsproduktion (jfr Johansson & Lied-
man 1981, Månsson & Sköldberg 1983:443ff). 

Den i figuren nedan, övergripande dimensionen, objektiv förklaring -
subjektiv förståelse, antyder att de olika perspektiven förhåller sig till 
varandra på ett kontinuerligt sätt snarare än som exakta positioner. Det är 
med andra ord en gradvis förskjutning mellan de objektivt inriktade 
ansatserna och de mer subjektivt orienterade och var på "skalan" en viss 
ansats kan placeras är i första hand beroende av de ontologiska och 
kunskapsteoretiska ställningstagandena. 
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Figur 4:1 Perspektiv inom samhällsvetenskaperna (Källa: Bjerke 
1989:158, egna kursiveringar) 
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Objektiva ontologiska antaganden innebär att verkligheten antas existera 
som något reellt och från individers tolkningar självständigt. Vidare ses 
människans beteende som ett uttryck för reaktioner på vissa strukturella 
förhållanden medan individen i sig själv är passiv. En objektiv kunskaps
teori innebär att forskaren bör sträva efter generaliserbar och "sann" 
kunskap som uttrycker den strukturella ordning som finns i samhället och 
i de sociala sammanhangen. Sanningen är beroende av det sätt varpå data 
kan sägas vara reella fakta och oberoende av forskarens mätningar och 
egna preferenser. 

Subjektiva ontologiska antaganden innebär att individen genom sina 
handlingar och sina tolkningar konstituerar samhället och "samhällslivet", 
individen är självständig och har ett syfte med sitt agerande och en 
betydelse för sociala situationer. Individen och "verkligheten" är därmed 
intimt förknippade med varandra och det senare existerar enbart genom 
den tidigare. Subjektiva kunskapsteoretiska utgångspunkter innebär att 
det är individer och individers agerande, tänkande och medvetande som 
måste vara föremål för analys. Forskaren bör med andra ord tolka indivi
der och det sammanhang där de finns och bör därvid ta hänsyn till de 
omständigheter som individerna agerar under och de tolkningar som de 
gör. Data är, med en subjektiv ansats, föremål för tolkning och de är både 
teoriberoende och beroende av den enskilda forskaren. 

För att exemplifiera kan systemteorin sägas vara en objektiv inriktning 
som har haft mycket stort genomslag i sociologin i allmänhet likväl som 
inom organisationsteorin. Den öppna systemsynen, socio-tekniska organi
sationsteorier, contingency-teori och reursberoende-teori kan sägas ha en 
gemensam bakgrund i en underliggande systemteori. Mer subjektiva in
slag finns i etnometodologiska och fenomenologiska studier av organisa
tioner, i kulturteorier, kognitiva organisationsteorier och symbolism. 
Även symbolisk interaktionism, socialpsykologisk, kunskapssociologi och 
olika former av s k Verstehen-inriktad forskning är förenliga med sub
jektiva utgångspunkter. 

Även om ovanstående är en förenklad bild ger det ändå en viss upp
fattning om det spektra inom vilket olika samhällsvetenskapliga perspek
tiv kan formas. Även om det med vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
kan vara möjligt att formulera relativt exakta perspektiv är det inom de 
tillämpade vetenskaperna svårt att upprätthålla gränserna. Detta ger i 
Johansson-Lindfors (1989:15ff) termer upphov till en filosofisk ambi
valens inom de tillämpade disciplinerna. Åsikten "både och" tenderar att 
återkomma i samhällsvetenskapliga forskares ontologiska och kunskaps
teoretiska diskussioner. Så även hos Silverman och Donaldson som tidi
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gare fick exemplifiera två motsatta organisationsteoretiska perspektiv. 
Donaldson skriver t ex att "...we are 'for' Social Action Theory in 
principle..." (Donaldson 1985:113) och Silverman säger för sin del att 
"They [systemteori och social handlingsteori] seem merely to stress one 
side or other of the same coin..." (Silverman 1970:40). 

Även om systemteorin i högre utsträckning är objektivt inriktad medan 
handlingsteorin söker sina utgångspunkter i subjektiva ställningstaganden 
så sker i båda fallen en argumentation som för respektive perspektiv mot 
mitten; systemteorin försöker fånga in sociala processer och sociala/-
individuella förhållanden medan handlingsteorin söker förankra sin 
analys i strukturella ramar/ förutsättningar. Detta är inte detsamma som 
att påstå att olika organisationsteoretiska perspektiv egentligen är likar
tade. Resonemanget ska tolkas så att de olika perspektiven, trots sina skill
nader, inte befinner sig i var sin ände av någon tänkt "skala", utan att de 
snarare söker sina positioner "runt mitten". Detta framgår även av 
Burrell & Morgans (1979) ofta citerade indelning av sociologi och orga
nisationsteori i fyra huvudsakliga paradigm. Indelningsgrunderna utgörs 
dels av dimensionen objektiv - subjektiv och dels av dimensionen regu
lativ - radikal vilket visas, tillsammans med deras benämningar, i figuren 
nedan. 

The sociology of 
radical change 

Subjective 

Radical 
humanism 

Radical 
structura
lism 

Interpreta
tive 
sociology 

Functiona
list 
sociology 

Objective 

The sociology of 
regulation 

Figur 4:2 Olika organisationsteoretiska/sociologiska paradigm (Källa: 
Burrell & Morgan 1979:29, något modifierad) 

De ansatser som är dels objektiva och dels regulativa benämner dt funk
tionalistiska (functionalist sociology) och i detta paradigm inkluderas 
både systemteori och handlingsteori. Funktionalismen karaktäriseras av 
ett flertal underliggande antaganden varav det centrala är: 
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It is a view which assumes a continuing order and pattern. It is geared to providing an 
explanation of what is...the overall endeavour is to provide an explanation of why the 
social fabric of society tends to hold together. (Burrell & Morgan 1979:107) 

De ser dock skillnader mellan olika skolbildningar inom det funktionalis
tiska paradigmet, vissa skolbildningar, t ex handlingsteori, befinner sig i 
det subjektiva "gränslandet" (Burrell & Morgan 1979:122) medan andra, 
t ex systemteori, är mer entydigt objektivt inriktade. Det funktionalistiska 
paradigmet har ett relativt stort omfång och stora delar av det som van
ligtvis innefattas i begreppet organisationsteori är delar av samma para
digm. Den debatt som refererades inledningsvis mellan systemteori och 
handlingsteori blir i Burrell & Morgans termer en "inomparadigmatisk" 
debatt. 

Van de Ven & Joyce (1981:430ff) definierar liksom Burrell & Morgan 
olika perspektiv med utgångspunkt i två dimensioner. Den ena dimen
sionen delar upp olika perspektiv utifrån huruvida strukturella eller 
individuella/processuella aspekter fokuseras vilket benäms som deter
minism (i de fall strukturen antas ge förklaringar) respektive voluntarism 
(i de fall individuella/processuella aspekter fokuseras). Den andra dimen
sionen utgår ifrån huruvida fokus är på en mikronivå (individuella 
organisationerT grupper eller personer) eller en makronivå (aggregat av 
organisationer). I deras schema, som visas i figuren nedan, kategoriseras 
handlingsteori som en voluntaristisk teori på mikronivå medan bl a sys
temteori klassificeras som en deterministisk teori likaledes på mikronivå. 

Macro level 

Deterministic 

Natural 
selction 
view 

Collective 
action 
view 

System-
structural 
view 

Strategic 
choice 
view 

Voluntaristic 

Micro level 

Figur 4:3 Olika organisationsteoretiska/sociologiska perspektiv (Källa: 
Van de Ven & Joyce 1981:430, något modifierad) 
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Alla skolbildningar i Van de Ven & Joyce klassificering, förutom en, är 
funktionalistiska enligt Burrell & Morgan. Van de Ven & Joyce anser 
därvidlag att det finns större skillnader mellan olika perspektiv än vad 
Burrell & Morgan menar (Van de Ven & Joyce 1981:429f) men det kan 
även uttryckas som att Burrell & Morgan ställer "högre" krav för att en 
skolbildning ska definieras som subjektiv/voluntaristisk. Burrell & Mor
gans schema har således en större spännvidd där ytterligheterna kan liknas 
med ytterligheterna i Bjerkes indelning medan Van de Ven & Joyce gör 
en "noggrannare" klassificering inom ett mindre vidsträckt område. 

Det som därmed kan sägas förena systemteorin och den sociala handlings
teorin är den funktionalistiska inriktningen, dvs strävan efter att förklara 
eller förstå hur en viss samhällelig företeelse hålls samman och hur den 
utvecklas. Dock är det som, Burrell & Morgan (1979:108) skriver stora 
skillnader mellan olika skolbildningar inom det funktionalistiska paradig-
met vilket inte minst den inledande diskussionen om systemteori kontra 
handlingsteori visade och som även uttrycks i den Van de Ven & Joyce 
klassificering. Skillnaderna kan, ytligt sett förstås i de dimensioner som 
Bjerke använde sig av, dock utan att i någotdera fallen söka positionerna 
mot ytterligheterna (jfr även Van de Ven & Joyce 1981:431). 

Resonemanget skulle kunna föras längre och inkludera även andra klassi
ficeringar av skolbildningar med avseende på deras ontologiska och 
epistemologiska hemvist, t ex med utgångspunkt i Morgan (1986), Scott 
(1987) eller Sköldberg (1990). Med ovanstående som grund kan det dock 
konstateras att det framförallt är två gränsdragningar som är särskilt 
intressanta för att positionera den handlingsansats som används i denna 
studie. För det första förhållandet till de fenomenologiska och därmed 
genuint subjektiva skolbildningarna och för det andra andra förhållandet 
till de objektivt strukturella eller systemteoretiska skolbildningarna. 

Den handlingsteoretiska ansatsens subjektivitet 

Av det redan presenterade teoretiska perspektivet har det framgått att 
utgångspunkterna i stora drag är subjektivt orienterade. Det är dock en 
fundamental skillnad mellan att å ena sidan förklara sociala fenomen 
genom enskilda individers medvetande och tänkande eller att å andra 
sidan förklara fenomenen genom individers handlingar och interaktion. 
Båda ansatserna är i sig subjektiva till skillnad från en utgångspunkt i 
strukturella förhållanden men de skiljer sig ändock åt beträffande i vilken 
mening de är subjektiva. 
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Medvetandesubjektiviteten, om uttrycket tillåts, tar sin utgångspunkt i 
fenomenologiska antaganden och måste betrakta varje enskild individs 
medvetande som unikt och problematiskt och har som ett naturligt pro
blemområde det sätt varpå medvetandet byggs upp hos individer. Vid stu
dier av organisationer eller organiserade sammanhang, i dess sociala 
betydelse, uppstår det en svårighet att analytiskt förflytta fokus "från" 
medvetandet "till" det organiserade sammanhanget. Handlingssubjektivi
teten, å andra sidan, måste betrakta varje handling som i sig unik men 
såsom utförd i ett samspel med andra aktörers handlingar. De med
vetandestrukturer som ligger bakom handlingen är av sekundärt intresse 
eftersom det intressanta är det som flera individer i ett socialt samspel gör 
eller inte gör. Denna studies ansats är subjektiv med utgångspunkt i hand
lingar och social interaktion snarare än med utgångspunkter i enskilda 
individers medvetande och/eller tankevärld. Detta innebär även att det är 
den sociala interaktionen som analysen kommer att behandla och inte 
individuellt medvetande eller tänkande. 

Återstår så att dra gränsen mellan den subjektiva handlingsansatsen och 
den objektivt strukturella eller sy stem teoreti ska ansatsen. Det är en miss
uppfattning att en subjektiv ansats i allt måste tvingas avstå från struktu
rella förklaringar och strukturella data. Det är trots allt så att, i och med 
att vi lämnat det individuella medvetandet som exklusiv social byggherre, 
även har lämnat ståndpunkten att de strukturella förhållandena blott och 
bart är en konstruktion av medvetandet. I stället är det förenligt med 
handlingsansatsen att betrakta samhället som impregnerat av historiskt 
uppbyggda strukturer inom vilka aktörer verkar. Variationerna av hand
lingar inom vissa strukturer bestäms dock inte i första hand determinis
tiskt utan genom den betydelse som, i den sociala interaktionen, ges olika 
strukturella förhållanden. (Giddens 1976, jfr även Louis 1981) 

Denna betydelse tilldelas i grunden genom individers tolkning och 
meningstillskrivande och det finns därmed inga objektiva "sociala fakta" 
som väntar på att bli upptäckta. Den verklighet som "omger" inter
aktionen är inte i första hand materiell utan sociomateriell (jfr Andersson 
1982) i den mening att omgivningen ges en betydelse, ett subjektivt 
"värde" av individer. Den subjektiva sidan av social interaktion är därmed 
central vilket kan härledas tillbaka till en voluntaristisk syn på den mänsk
liga naturen (jfr Van de Ven & Joyce 1981). 

Detta till skillnad från den objektivt strukturella ansatsen som fokuserar 
avgränsade systems övergripande utveckling i termer av förändrade 
egenskaper eller relationer inom systemet eller mellan system. Handlings
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subjektiviteten skiljer sig även från det strukturfunktionalistiska anta
gandet att strukturen i sig kan förklara dess funktion eftersom en dylik 
förklaring innehåller ett stort mått av determinism relativt den sociala 
interaktionen (jfr Giddens 1979). 

Konsekvenserna av en voluntaristisk ståndpunkt har utvecklats i kapitel 
tre. Organisationen som formell struktur sades bli mindre intressant som 
studieobjekt. Den strukturella organisationen postulerar en "plats" där 
handlingar kan utföras men den är inte den enda plats där detta kan ske. 
Eftersom avhandlingens problemställning fokuserar det sätt varpå en viss 
verksamhet (näringslivspolitik) utformas och utvecklas är det viktigt att 
kunna "följa" handlingarna oberoende av formella organisationsgränser. 
Lösningen sades vara att ta utgångspunkten i det processuellt orienterade 
begreppet organisering som fokuserar handlingarnas sammanhang 
snarare än strukturellt betingade sammanhang. Betydelsen av detta fram
står som särskilt viktig när verksamheten som ska studeras, dvs närings
livspolitik, i sig är gränsöverskridande. 

Nästa frågeställning berör det sätt varpå kunskap kan vinnas om organise
ring samt vilken typ av kunskap som erhålles. Detta har implicit behand
lats i kapitel tre genom de begrepp som använts för att förstå organise
ring. Hur detta ska hanteras metodologiskt kommer att behandlas i nästa 
avsnitt. 

Forskningsstrategi 

Forskningsstrategin är det verktyg som forskaren har för att lösa sitt pro
blem och uppfylla sitt syfte. Forskningsstrategin är därvidlag att betrakta 
som länken mellan problem, syfte och teoretisk förståelse å ena sidan och 
datainsamling och dataanalys å andra sidan. Vad gäller de forskningsstra
tegiska ställningstagandena ska dessa därmed ske med det tydliga syftet att 
vägleda och underlätta den vetenskapliga problemlösningen. Redovis
ningen av forskningsstrategin syftar till att göra de forskningsstrategiska 
ställningstagandena trovärdiga samt att visa att datainsamling och analys 
skett på ett vederhäftigt sätt. 

Den teoretiska förståelsen, som framförallt utvecklats i kapitel tre, och 
vars grundläggande antaganden diskuterats i detta kapitels första avsnitt 
ger implikationer för utformningen av forskningsstrategin. Strategin 
måste därvidlag svara upp mot de krav som kan ställas med utgångspunkt i 
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den teoretiska förståelsen. Frågan är därför, enkelt uttryckt, på vilket sätt 
kunskap om den sociala interaktionen ska samlas in, presenteras, tolkas 
och analyseras. 

En induktiv och kvalitativ ansats 

Principiellt kan två skilda kunskapsmodeller urskiljas; dels den logiskt-
deduktiva och dels den begreppsligt-induktiva kunskapsmodellen (jfr 
Eneroth 1984). Den förstnämnda bygger på att utifrån teoretiska model
ler och begrepp deducera antaganden eller hypoteser om det problemom
råde som ska studeras. Hypoteserna operationaliseras därefter och prövas 
empiriskt. Den sistnämnda, den begreppsligt-induktiva modellen, innebär 
att forskaren utifrån observationer, som så rikt som möjligt visar olika 
aspekter av företeelsen, skiljer ut specifika kvalitéer hos företeelsen som i 
sin tur sammanfattas till begreppsliga beskrivningar och utgör grund
stommen i en empiriskt genererad teori om företeelsen. 

De två modellernas skillnader beskrivs av Dahlgren m fl (1988) som 
bevisets respektive upptäcktens väg. Benämningen bevisets väg syftar på 
den vikt som vid hypotetiskt-deduktiva ansatser läggs på operationalise-
ring, prövning, evaluering och kontroll medan upptäcktens väg syftar på 
den begreppsligt-induktiva modellens fokusering på olika och många 
aspekter av en företeelse, begreppsliggörande och generering av teore
tisk kunskap. 

För detta arbete har det inte varit möjligt att ställa upp hypoteser eller att i 
övrigt forma en à priori-teori. Det teoretiska arbetet har inriktats på att 
formulera ett perspektiv ur vilket den empiriska verkligheten kan 
betraktas. Detta har sin bakgrund i föregående avsnitts kunskapsteoretiska 
diskussion. Kunskap om social interaktion som är knuten till individers 
definintioner av sin verklighet och till den betydelse som läggs i hand
lingar och interaktion kan svårligen fångas deduktivt. Detta på grund av 
att den deduktiva ansatsen "fråntar" individerna den subjektiva roll som 
tidigare betonats och dessutom avgränsar uppfattningarna om inter-
aktionens innehåll till de deducerade hypotesernas/antagandenas omfång. 

Om den deduktiva modellen kräver en genuin teoretisk beläsenhet innan 
data samlas in så är inte detta krav lika tydligt vid induktiva ansatser. Den 
teoretiska basen är nödvändig för att ge forskaren en perspektivistisk 
utgångspunkt men oavsett i vilken utsträckning detta görs är det vid 
induktion centralt att närma sig empirin lyhört och öppet (Glaser & 
Strauss 1967, Crozier & Friedberg 1980:259ff, Lincoln & Guba 1985). 
Det induktiva argumentet kan förvisso drivas till slutsatsen att teoretisk 
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förföreståelse helt bör undvikas vilket dock är en övertolkning av den 
induktiva ansatsens innebörd. 

För det första är det naturligtvis omöjligt att undvika förförståelse, 
oavsett om denna är nedskriven eller ej, för det andra är det inte teori i sig 
som är besvärande utan den eventuella förekomsten av à priori-antagan-
den som kan följa av teoretisk beläsenhet. Detta uttrycks av Johansson 
Lindfors på följande sätt: 

...en kunskapsbildare har och må ste ha förföreställningar. Ingen kan fungera som en 
tabula rasa i den empiriska situationen. Vad som betonades var dock att förföreställ
ningarna inte bör fungera som en a priori-teori som skall testas utan som ett perspektiv 
som ska fyllas med hjälp av den empiriska verkligheten...Viktigt är därför att förhålla 
sig öppen och lyhörd inför den empiriska verkligheten. (Johansson-Lindfors 1989:68) 

Det sociala handlingsteoretiska perspektivet samt de begrepp och sam
manhang som utvecklats är att betrakta som det teoretiska perspektivet 
varmed den empiriska verkligheten ska betraktas. Med denna perspekti-
vistiska syn på den teoretiska förförståelsen ställer det sig svårt att utnyttja 
en kvantitativ datainsamlingsteknik. Detta beroende på att kvantitativa 
tekniker, t ex surveymetodik, förutsätter att ett antal antaganden kan 
formuleras och operationaliseras i förväg vilket med nödvändighet leder 
till en begränsning av lyhördheten och öppenheten. 

Fallstudier 

Förvisso är det inte möjligt att på formellt logiska grunder knyta den 
hypotetiskt-deduktiva kunskapsmodellen till kvantitativa datainsamlings-
och analystekniker och den begreppsligt-induktiva modellen till kvalita
tiva tekniker men det får anses vara de allra mest vanliga kombina
tionerna (jfr t ex Eneroth 1984). För föreliggande arbete har det varit 
naturligt att arbeta med en kvalitativ ansats eftersom det inte varit möjligt 
att i förväg definiera vilka som deltagit i interaktionen eller på vilka 
grunder som interaktionen byggts upp. Det har med andra ord varit nöd
vändigt att närma sig empirin intensivt och selektivt (medelst fallstudier) 
snarare än extensivt och på bredden (t ex medelst surveyundersökning). 

Kravet på djup snarare än bredd gör att fallstudiemetodiken är att 
föredra. Fallstudiemetodik innebär att man som forskare under en tidspe
riod sätter sig in i, och följer ett studieobjekt. Under denna tid försöker 
man lära sig så mycket som möjligt om fallet och betrakta så många 
aspekter som möjligt av den företeelse som studien avser. Det finns även 
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tillfällen att arbeta aktivt med att ta fram data, t ex genom intervjuer, 
deltagande observation etc. Fallstudien förser oss således med en mängd 
data om ett fåtal studieobjekt och dessa data speglar många olika "varia
bler" hos objektet (jfr Yin 1984) vilket kan jämföras med surveyansatsen 
som omfattar många observationer (många "objekt") men ett mindre antal 
variabler (Wahlbin 1988). Denna åtskillnad är måhända klargörande men 
egentligen är fallstudiemetodiken inte uppbyggd kring ett resonemang om 
variabler och observationer på ovanstående sätt. Det är snarare så att 
forskaren vid fallstudier intresserar sig för utveckling, förändring och 
helhet snarare än för enskilda variablers värde. 

Det första valet som måste göras vid fallstudiemetodik är att definera vad 
det är som ska anses konstituera ett fall. Studieobjektet i detta fall har 
tidigare sagts vara "verksamheten" kommunal näringslivspolitik, inte en 
kommunal organisation. Det intressanta, och det som konstituerar varje 
fall, är därmed sätt varpå den näringslivspolitiska verksamheten har 
hanterats i respektive kommun. Den näringslivspolitiska verksamheten 
är på så sätt det som bygger upp vart och ett av fallen. Detta ställningsta
gande kan finna stöd i den implementationsforskningsansats som dis
kuteras av bl a Hjern & Porter (1983) och Hjern & Hull (1982) och som 
accepterar det faktum att problem i samhället inte är organisatoriskt 
bundna och inte heller primärt handhas av avgränsade organisatoriska 
enheter. 

En organisation eller en organisatorisk enhet kan vara ansvarig, t ex ha ett 
genomförandeansvar eller ett ekonomiskt ansvar, utan att för den skull 
vara den enda eller den viktigaste "problemhanteraren". Inte minst tydligt 
är detta med tanke på den förhandlingsekonomiska kontext som omger 
samhällsproblemen. Hjern & Hull beskriver ansatsen på följande sätt: 

Implementation research analyses the pol ity using organisational and me thodological 
constructs which do not correspond to those prescribed by the formal constitution. Its 
constructs must be agnostic to those of the formal constitution so that it can ful fil its 
remit of empirical constitutionalism. (Hjern & Hull 1982:114-115) 

Ett snarlikt resonemang i allmänna sociologiska termer återfinns i Silver
man (1985:77) där han diskuterar "reproduction of social structure". 
Reproduktionen av de sociala sammanhangen görs med forskningspro
blemet som utgångspunkt. Denzin (1983) för, ur en fenomenologiskt 
perspektiv, fram liknande synpunkter i termer av "structural practices" 
(jfr även Berg & Smith 1985) och Eneroth (1984) återkommer till det 
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nödvändiga i att ge de empiriskt definierade sammanhangen plats i data
insamlingen. Crozier & Friedberg diskuterar sin ansats som 

...to define, in successive stages, an object of study, through observation, comparison, 
and interpretation of the mainfold processes of interaction and exchange which 
compromise the life oft he system under analysis. (Crozier & Friedberg 1980:260-261) 

Det induktiva inslaget i diskussionen ovan är tydligt och, som hävdats tidi
gare, är en induktiv ansats även förenlig med ett växelspel mellan empiri 
och teori (jfr Crozier & Friedberg 1980:262). Teori och empiri måste 
kontinuerligt befrukta varandra. "Slutsatser" som formuleras under 
arbetets gång kan t ex ställas mot den kunskap som finns sedan tidigare 
och påverka den följande datainsamlingen (jfr Glaser & Strauss 1967). 

Genom att avgränsa fallen utifrån verksamheten kommunal näringslivs
politik är det inte nödvändigt att förutsätta ett visst omfång av närings
livspolitiken (t ex i termer av vilka organisatoriska enheter som är invol
verade). Det är inte heller nödvändigt att postulera hur näringslivspolitik
en bedrivs, i stället kan de induktiva ambitionerna uppnås genom att 
näringslivspolitiken successivt tillåts träda fram så som den de facto be
drivs av de involverade aktörerna. Den näringslivspolitiska verksamheten 
hör "hemma" i någon kommun och nästa fråga att ta ställning till är vilka 
kommuners näringslivspolitiska verksamhet som ska studeras. 

Val av kommuner 

I enlighet med det som sades tidigare är det djup snarare än bredd som är 
det centrala vilket gör att antalet fall blir begränsat, däremot blir engage
manget i varje fall i princip obegränsat. Detta är egentligen en upprepning 
av det tidigare konstaterandet att fallstudien innehåller många variabler 
men få observationer i motsats till surveyundersökningens få variabler 
men många observationer. Antalet fall som denna avhandling omfattar är 
tre, det tidsmässiga engagemanget i varje fall sträcker sig, med varierande 
intensitet, från tre till sex år. 

Det är av stor vikt att forskaren får access till de studerade fallen, att 
aktörerna "släpper in" forskaren, inte bara vid ett utan vid ett flertal till
fällen, och att det finns en öppen dialog mellan forskare och de praktiskt 
verksamma. Accessen är därvidlag för den kvalitativa metoden vad 
operationalisering och mätbarhet är för den kvantitativa men ändå är 
accessproblemet, enligt Gummesson (1988:29) relativt styvmoderligt be
handlat i traditi onell metodlitteratur. Gummesson menar att access till ett 
studieobjekt erhålls i förhå llande till insatsen och att den access som er
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hålls skiftar med metod och det sätt varpå forskaren associeras till studie
objektet. Eftersom den kvalitativa metoden i sig inte bygger på illusionen 
att forskaren ska kunna förhålla sig helt neutral och helt och hållet utanför 
det som studeras är det inte heller i första hand problematiskt att bli 
involverad i studieobjektet utan en möjlighet som bör utnyttjas om den er
bjuds. Forskarens delaktighet i det som studeras är ingenting som egent
ligen "väljs" utan det är "oundvikligt". 

Aktionsforskning är en benämning som brukar användas för att beskriva 
forskning där forskaren är delaktig i de skeenden som studeras. Forska
ren är här intimt involverad, t ex som konsult eller diskussionspartner. 
Det är inte helt problemfritt att delta och studera samtidigt och problemen 
med engagemanget från forskarens sida måste därför bedömas i relation 
till den access som på så vis erhålls. 

Access kan dock inte, även om access är en förutsättning, utgöra den enda 
urvalsprincipen. Wahlbin (1988:13) anger olika principer för hur fallen 
kan väljas; antingen så att de skiljer sig från varandra ("spread") eller så 
att de liknar varandra ("concentration") utifrån någon eller några beroen
de eller oberoende faktorer. Detta kan jämföras med Glaser & Strauss 
(1967:55ff) resonemang om att välja fall så att olikheterna både maxi
meras och minimeras. Valet mellan spridning eller koncentration eller en 
kombination av båda bör avgöras av forskningsproblemet och det teore
tiska perspektiv som utvecklats (jfr även Eneroth 1984:169ff). 

Fallen ska dock inte med nödvändighet väljas så att de är representativa 
för en större population eftersom varken representativitet eller genera
lisering i traditionell "kvantitativ" bemärkelse är intressant vid denna typ 
av studier. Förvisso kan man argumentera för att enbart välja ett fall (jfr 
Yin 1984) men det är trots allt möjligheten till komparation mellan de 
helheter som olika fall utgör som är en av fördelarna med djupa fall
studier (jfr Wahlbin 1988). 

Ett syfte med en induktiv kunskapsmodell har tidigare sagts vara möjlig
heten att fånga upp många olika aspekter av en företeelse. Med anledning 
därav borde fallen sinsemellan representera olika sätt att hantera närings
livspolitiken. För att underlätta komparationen borde fallen å andra sidan 
i någon mån vara likartade. Detta leder till ett urval av kommuner där de 
olika fallen representerar olika sätt att hantera näringslivspolitiken men 
där den lokala omgivningen är någorlunda likartad. 
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Det ska dock sägas att ett urval i enlighet med ovanstående inte har dragits 
ur en rikspopulation utan de "möjliga" kommunerna har avgränsats av de 
tidigare nämnda accessmöjligheterna. Innan och under tiden som det här 
föreliggande avhandlingsproblemet växte fram etablerades kontakter med 
olika kommuner genom konsult-, utrednings- och informationsuppdrag. 
De kommuner som har varit föremål för studier är, som nämndes ovan, 
tre stycken. I två av de tre kommunerna inleddes arbetet i förstone via 
kontakter som konsult/diskussionspartner och i den tredje på uppdrag av 
en statlig myndighet. I var och en av kommunerna gjordes, med något 
olika utgångspunkter, en analys av näringslivspolitiken som sedan av
rapporterades till de ansvariga. Därefter genomfördes ytterligare studier, 
nu utan det inledande konsult/ utredningsengagemanget. 

Arbetet som konsult/utredare gav i de tre fallen en inledande access till 
näringslivspolitiken. Genom "aktionsforskningen" etablerades kontakt
ytor som var möjliga att utnyttja i de senare faserna. Access är naturligt
vis svårt att "mäta" och/eller verifiera men det är samtidigt så att ju mer 
förtrogen man är med den studerade företeelsen desto lättare är det att 
bedöma värdet av den information som erhålls och desto lättare är det att 
kontrollera uppgifter och att vara "rakt på sak". Den inledande nära och 
interaktiva konsult/utredarrollen och den efterföljande rollen som 
forskare har därvidlag varit värdefull för att undvika en alltför stark 
bindning eller lojalitet till kommunerna samtidigt som det gett en god 
access. 

Hanteringen av näringslivspolitiken är olika i de tre ko mmunerna. I en av 
kommunerna hanteras näringslivspolitiken med stor försiktighet och det 
är under de senare åren som näringslivspolitik uppmärksammats som ett 
viktigt insatsområde. I den andra kommunen har näringslivspolitiken 
tvärtom varit ett område som uppmärksammats av kommunalpolitiker 
och företagare under de senaste 30 åren och som med tiden kommit att få 
relativt tydliga ramar. I den tredje kommunen, slutligen, är näringslivs
politiken ett område med oklara ansvarsområden och med, relativt sett, 
många personer involverade. 

Vad gäller den lokala miljöns struktur och utveckling visar kommunerna 
upp likheter. Samtliga tre kommuner är små och har färre än 25.000 
invånare. I relativa termer skiljer sig kommunernas folkmängd förvisso 
åt men relativt hela populationen kommuner i landet är de små. Närings
livet i de tre kommunerna har traditionellt varit uppbyggt kring någon av 
basnäringarna och de tre kommunerna har i någon mening upplevt (och 
upplever) problem av generell "glesbygdskaraktär". De traditionella bas



90 

näringarna har i samtliga kommuner kommit att successivt minska i 
betydelse och även om utvecklingen skett kontinuerligt över tiden har det 
förekommit uppblossande kriser. Kommunernas litenhet gynnar dess
utom överblicken och det har med en relativt liten insats varit möjligt att 
skaffa en bild av hela kommunen. 

De kommuner som var möjliga men som inte medtagits i denna studie var 
antingen strukturellt annorlunda (t ex storstadskommuner) och/eller hade 
en näringslivspolitik som i stora drag liknade någon av de tre ovan 
beskrivna. De kommuner som kommit att ingå i studien är anonymisera-
de. Detta har varit en uttrycklig önskan från två av kommunerna och för 
att göra framställningen enhetlig har även den tredje kommunen anony-
miserats. De kommer därför att presenteras under namnen Ös tå, Sydvik 
och Västfors. 

Datainsamling genom intervjueri samtal, dokument och deltagande 

De inledande kontakterna med de tre kommunerna ägde, som tidigare 
nämnts, rum utifrån något olikartade syften. Gemensamt var dock att 
arbetsuppgiften i samtliga fall innebar en genomgång och analys av kom
munens näringslivspolitik. De första kontakterna med Västfors ägde rum 
1984, med Sydvik 1986 och med Östå 1987. Arbetsgången var likartad i 
de tre kommunerna och i samtliga fall skrevs en rapport avseende kom
munens näringslivspolitiska situation. 

I Västfors, som studerades på uppdrag av en statlig myndighet, skrevs en 
rapport som 1985 presenterades för kommunalråd samt ledande tjänste
män inom näringslivspolitiken (samt för den uppdragande myndigheten). 
I Sydvik skrevs en rapport som 1987 presenterades för kommunstyrelsens 
arbetsutskott och även föredrogs vid speciella företagarträffar. I Östå 
skrevs en rapport som under våren 1988 föredrogs inför kommunstyr
elsen, en av arbetsgrupperna inom näringslivspolitiken samt vid ett möte 
för företagare. 

Datainsamlingen i var och en av kommunerna har utgått från den for
mella centrat inom den kommunala organisationen, dvs kommunalråd, 
näringslivssekreterare (om sådan funnits) och kanslichef. Nya intervju
personer har erhållits utifrån tidigare intervjuer. Antalet intervjuer har 
utökats på detta sätt till den punkt när nya personer inte längre dykt upp 
eller att de, av olika anledningar, bedömts som ytterligt perifera. Syftet 
med detta tillvägagångssätt har varit att konsekvent "rulla upp" närings
livspolitikens handlingsprocesser. 
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Genom intervjuerna har de agerande fått komma till tals och beskriva sin 
situation och sin syn på näringslivspolitiken, kommunen och annat av 
intresse. I samtliga fall har de inledande intervjuerna gått ut på kartlägg
ning av kommunens problem och möjligheter, näringslivspolitiken (nu 
och tidigare), målsättningar/visioner/resultat, personella/ekonomiska 
resurser, den näringslivspolitiska organisatoriska överbyggnaden (for
mella enheter, arbetsgrupper etc) och den intervjuade personens eget 
engagemang och olika roller i näringslivspolitiken. De därpå följande in
tervjuerna har skett med den inledande kunskapen som grund. Ju längre 
"ut" från näringslivspolitikens centra som aktörerna befunnit sig, desto 
bättre har min kunskap om näringslivspolitiken varit. Detta har under
lättat intervjuerna med perifera personer och personer som haft ett 
begränsat intresse för näringslivspolitiken. Efter detta har de centrala 
aktörerna intervjuats ånyo och vid detta andra tillfälle har frågorna byggt 
på större kunskap och insikt än vid det första tillfället och därmed kunnat 
riktas bättre likväl som svaren har kunnat tolkas med ett större djup. 

Föutom de personer som på ovanstående sätt har kommit att intervjuas 
har det även genomförts intervjuer med representanter för samtliga 
större företag samt några av de mindre företagen i kommunen, oavsett 
om de varit direkt involverade i näringslivspolitiken eller ej. Detta i syfte 
att få en bild av de olika handlingsprocesserna även från de hos vilka 
resultaten av näringslivspolitiken i slutändan ska märkas. I vissa fall har 
dessa intervjuer varit korta och relativt översiktliga, i andra fall har 
många åsikter ventilerats. I samtliga kommuner har de centrala aktörerna 
intervjuats ytterligare en eller flera gånger efter detta. 

Kontakterna med de olika kommunerna har, efter de inledande 
intervjuserierna, skett med vissa intervall som framförallt har bestämts av 
vad som utifrån förhållanden i kommunen varit lämpligt och möjligt. När 
något har "hänt" (nedläggningar, personbyten, kriser, nya projekt etc) så 
har, i den mån det har varit möjligt, besök i kommunen gjorts. Besök har 
även gjorts när personer i kommunerna har tagit kontakt. Kontakterna 
med Östå har varit mycket täta under hela perioden alltsedan 1987 och 
intervjuer och samtal har genomförts löpande. Med Sydvik har kontak
terna varit något mindre täta och koncentrerade till vissa perioder då 
intervjuer har genomförts. Med Västfors har kontakterna varit som 
"tätast" vid två tillfällen, 1985 och under 1989. Under senare delen av 
1989 och början av 1990 gjordes en uppsummering och uppdatering av 
det totala datamaterialet vilket innebar både kompletterande intervjuer 
och kompletterande dokumentsökning. 
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Intervjuer/samtal kan klassificeras på olika sätt; formaliserade intervjuer, 
öppna intervjuer, löst strukturerade intervjuer, djupintervjuer, samtal (se 
t ex Eneroth 1984:101ff, Whyte 1984:97ff, jfr även McCracken 1988). 
Skillnaderna mellan de olika formerna är i första hand struktureringsgra
den där den formaliserade intervjun innebär att frågorna är konstruerade 
i förväg och att svaren, i extermfallet, direkt kan kodas i förhandsbe
stämda svarsalternativ. Öppna och löst strukturerade intervjuer är inte på 
samma sätt designade i förväg utan bygger snarare på att ett eller flera i 
förväg bestämda problemområden tas upp till diskussion. Djupintervjun 
ska frilägga den intervjuades medvetna och omedvetna förståelse för pro
blemet (jfr Höjer 1986) medan samtalet i princip är helt och hållet ostruk
turerat förutom att ämnet för samtalet möjligen är givet. 

Intervjuerna har inledningsvis varit översiktliga och upplagda utifrån 
olika allmänna teman. Dessa teman har av naturliga skäl inte varit lika ak
tuella andra och tredje gången som samma person intervjuats vilket har 
gjort att intervjuerna fått fler och fler inslag av samtal vid de senare till
fällena. De så uppbyggda intervjuerna/samtalen har i stället kommit att 
präglas av den situation som den aktuella kommunen och personen be
funnit sig i. 

I denna studie har, vilket nämndes ovan, en frågeguide omfattande olika 
teman använts, dock utan den styrning i frågor och svar som den for
maliserade intervjun kräver. Det har därvid varit en ambition att genom 
intervjun dels gå igenom vissa teman och dels att låta den intervjuades eget 
intresse och egna uppfattning vägleda hur lång tid och hur "djupt" varje 
område behandlats. Intervjuerna har även, förutom de allmänna och 
generella frågeområdena, innehållit specifika frågor angående t ex när 
saker och ting gjordes, vem som var involverad, kostnader etc etc. De 
specifika frågorna har syftat till att närmare klargöra olika förhållanden 
av vikt för att kunna redogöra för näringslivspolitiken. 

Intervjusituationen är en social situation där förtroendet och säkerheten i 
relationen mellan intervjuad och intervjuare samt den kunskap som var 
och en besitter är centralt för resultatet. Det är därför viktigt att konsta
tera att en öppen djupintervju inte kan kvantifieras eller kodifieras på 
samma sätt som formaliserade intervjuer. Olika intervjuare kan på så sätt 
inte ersätta varandra. Slutsatsen är att den samlade erfarenheten och 
kännedomen om kommunerna som över tiden har erhållits förhoppnings
vis även lett till att intervjuerna blivit förtroendefulla och underbyggda av 
allt bättre kunskap om allmänna förhållanden. Detta gör det även naturligt 
att intervjusituationen, som nämndes ovan, får alltmer karaktär av samtal 
vid andra, tredje etc gången som intervjuare och intervjuad möts. 
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I stort sett samtliga "förstagångsintervjuer" har spelats in på band. Band
spelare har inte använts i lika stor utsträckning vid påföljande intervjuer 
med samma person. Bandspelare har inte heller använts i de fall den inter
vjuade speciellt motsatt sig detta, vilket skett vid ett fåtal tillfällen. Samt
liga intervjuer har skrivits ut ordagrant för att underlätta senare bearbet
ning. 

I tablån på nästa sida visas, för var och en av kommunerna, vilka katego
rier av personer som intervjuats. Det framgår även vilka som intervjuats 
mer än en gång. Att antalet intervjuade och kategorier av intervjuade 
skiljer sig åt mellan de olika kommunerna är naturligt eftersom närings
livspolitikens omfång varit olika. 

De personliga intervjuerna har kompletterats med dokumentstudier i 
respektive kommun. Beslutsprotokoll har samlats in över en period av tio 
år (1979 - 1989) och därutöver har en allmän genomgång av arkiv
material skett. Dokumentsökningen har pågått parallellt med intervjuerna 
och har förutom protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse 
och arbetsutskott även inkluderat protokoll från speciella (arbets-)grup-
per (i de fall de fört protokoll), de handlingar som i förekommande fall 
bilagts protokollen samt dokument, i den mån det förekommit, som pro
ducerats av företag, företagarföreningar, länsstyrelse etc. 

Arkiv (framförallt kommunens) har även besökts i syfte att vederlägga 
eller belägga uppgifter som i intervjuerna har visat sig vara osäkra, 
tvetydiga eller otydliga på något sätt, t ex genom att olika aktörer gett 
markant olika skildringar av en viss aktivitet eller om de varit osäkra på 
tidpunkter etc. I dylika fall har dokumentsökning avsett skrivelser, 
motioner, utredningar, brev etc som diarieförts. I Sydvik har protokollen 
rent allmänt haft större betydelse än i de övriga kommunerna eftersom 
näringslivspolitiken under en längre tid "drivits" genom kommun
styrelsen, i Östå har protokollen haft en marginell betydelse eftersom 
situationen där är den motsatta. 

Data har även hämtats in genom deltagande i olika typer av möten, t ex i 
kommunstyrelsen, arbetsgrupper i näringslivspolitiska frågor och före
tagarföreningar. I Sydvik har deltagande ägt rum vid några av kommun
styrelsens och dess arbetsutskotts sammanträden samt vid träffar med en 
grupp av näringslivsföreträdare och politiker vid tre olika tillfällen. I 
Östå har det rört deltagande i några kommunstyrelsesammanträden, 
träffar med arbetsgrupper inom näringslivspolitiken och möten med 
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företagarföreningen samt, vid ett tillfälle, deltagande i ett s k lunchmöte 
med politiker och företagare. I Västfors har denna typ av deltagande varit 
mindre frekvent och i princip inskränkt sig till några träffar med ledande 
tjänstemän. 

Intervjuer med: 
-kommunalråd 
-oppositionsråd (el motsvarande) 
-övrig majoritetspolitiker 
-övrig oppositionspolitiker 
-kanslichef 
-näringslivschef 
-näringslivssekreterare 
-VD kommunalt bolag 
-teknisk chef 
-planeringschef 
-ekonmichef/drätselkamrer 
-personalansvarig 
-fritidschef 
-rektor/studierektor grsk/komvux 
-företagare/platschefer (antal) 
-företagarförening (SHIO) 
-fackförening 
-arbetsförmedling 
-utvecklingsfond 
-länsstyrelse 

Östå 

,1,2 

10 

X1 *3 
yl 

S yd vik 

X 1  X  X  
v i  

X  

X  

10 
X  

Västfors 

v i  

xl,5 x6 
vi 

X  

15 
X  

X  X  

1) Personen i fråga har intervjuats vid mer än ett tillfälle 
2) Personen är både oppositionsråd och studierektor. 
3) Personen är både arbetsförmedlingens platschef och övrig majoritetspolitiker. 
4) Personen är både kanslichef och VD kommunalt bolag. 
5) Personen är både näringslivschef och VD kommunalt bolag och var under en tid även drätselkamrer/-
ekonomichef. 
6) Personen är både näringslivschef och VD kommunalt bolag. 

- Flera än ett x inom en kategori innebär att kategorin innehåller fler än en person. Varje x skilt av 
mellanslag motsvarar således en person som intervjuats. Beträffande kommunalråden, näringslivsche f 
och VD kommunalt bolag är detta beroende på att skifte på posten ägt rum under perioden. Beträffande 
oppositionspolitiker är det representanter från olika partier, beträffande rektor mm är det dels skolchef/-
rektor grundskolan och dels studierektor komvux och beträffande fackförening olika föreningars 
representant. 

Datasammanfattning och inomfallsanalys 

Datasammanfattning syftar på det sätt varpå det empiriska materialet 
sammanfattas och presenteras. Det är den "ordning" med vilken empiris
ka rådata sorteras. Datasammanfattningen kommer att göras utifrån be
greppet handlingsprocesser. Inomfallsanalysen är steget efter datasam
manfattningen och omfattar en första analys av vart och ett av fallen för 
sig. Detta kommer att göras utifrån begreppet handlingsmönster. 
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Det har tidigare konstaterats att det är den näringslivspolitiska verk
samheten i termer av handlingsprocesser som utgör fallstudiernas kärna. 
Av den begreppshierarki som diskuterades i kapitel tre; handling - hand
lingsprocess - handlingsmönster; är det alltså handlingsprocesser som är 
empiriskt "tillgängliga". Den enstaka handlingen har ett lågt värde om den 
inte sätts in i ett sammanhang. Det sistnämnda begreppet - hand
lingsmönster - är framförallt ett analytiskt begrepp som kräver hand
lingsprocesser som sin grund. 

Redovisningen av fallstudierna kommer därför att göras utifrån hand
lingsprocesser. För att definiera vilka handlingsprocesser som ska redo
visas har tre principer varit vägledande: 

1) En process bör uppfattas som en naturligt avgränsad handlingsprocess 
av respondenterna. 

2) De processer som ingår ska pågå "nu", dvs de ska inte vara helt och 
hållet historiska utan ha en tidsmässig utdräkt som innefattar den period 
som studerats. 

3) Antalet processer begränsas till de processer som under det empiriska 
arbetet framträder som centrala för näringslivspolitiken under den 
aktuella perioden. 

Den första principen innebär att det måste finnas ett empiriskt stöd för val 
av redovisade processer så till vida att respondenterna känner igen sin 
verklighet i materialet. De olika handlingsprocesserna är med andra ord 
att betrakta som sammanfattningar av det datamaterial som intervjuer mm 
har gett. Handlingsprocessernas rumsliga omfång (dvs de olika aktörerna 
som varit involverade) har sökts genom en s k "snow-ball"-teknik (jfr 
Elmore 1979). Utgångspunkten har varit den kommunala förvaltningens 
tjänstemän (t ex näringslivssekreterare) och kommunens ledande majori
tets- och oppositionspolitiker. Utifrån deras beskrivningar och hänvis
ningar har andra aktörer inom den kommunala förvaltningen och de poli
tiska församlingarna, i när ingslivet, hos myndigheter (t ex länsstyrelsen) 
och organisationer i övrigt (utvecklingsfond, företagarföreningar mm) 
som varit delaktiga i handlingsprocesserna kontaktats. På detta vis 
ringades handlingsprocesserna in. 

Anledningen till att kommunens politiker och tjänstemän utgjort start
punkt är dels föreställningen att de rimligtvis borde ha en uppfattning om 
näringslivspolitik och dels det faktum att det krävs någon form av kopp-
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ling till kommunen för att vi ska kunna tala om kommunal näringslivs
politik. 

Den andra principen, om handlingsprocessernas tidsmässiga omfång, 
innebär att handlingsprocesserna ska vara aktuella, dvs ha en tidsutdräkt 
som sträcker sig över den tid som studien omfattar. Handlingsprocesserna 
kan med andra ord inte definieras utifrån vad som var en viktig hand
lingsprocess om än den var "oerhört viktig". Detta hindrar givetvis inte 
att processernas historik infogas i beskrivningen men "sorteringen" görs 
med utgångspunkt utifrån vad som är centralt idag. 

Handlingsprocesserna är vanligtvis inte så tydligt orienterade i tiden att 
det är möjligt att definiera en exakt start- eller sluttidpunkt. Det är inte 
heller så att handlingsprocesserna nödvändigtvis är tydligt åtskilda. Sam
ma handling, nutida eller historisk, kan ha haft betydelse för flera pro
cesser och återfinns i så fall på mer än ett ställe. Redogörelserna är av 
naturliga skäl innehållsrikast i " nutid", inte minst av den anledningen att 
det finns flest förstahandsuppgifter för de aktuella handlingsprocesserna. 

Den tredje principen, om antalet processer, innebär att antalet processer 
utökas till dess att antalet antingen når ett naturligt tak (dvs det finns inte 
fler relevanta och naturligt avgränsade processer) och/eller till dess det är 
möjligt att se mönster i de beskrivna processerna och ytterligare process
er framstår som perifera inom den kommunala näringslivspolitiken. 

En ambition är att genom en inledande "rambeskrivning" ge läsaren en 
möjlighet att följa tillämpningen av dessa principer. Detta innebär att 
varje fall inleds med en översiktlig beskrivning av kommunen och dess 
historik samt en likaledes översiktlig kronologisk redovisning av närings
livspolitiken i den aktuella kommunen. Efter denna genomgång följer 
redovisningar av de handlingsprocesser som valts ut. Processbeskriv
ningarna syftar till att mer i detalj redovisa processerna, dess utgångs
punkter, aktörer och resultat. Varje processbeskrivning är ordnad krono
logiskt och innehåller, på olika sätt, både detaljerade beskrivningar av 
enstaka handlingar och händelser samt mer svepande beskrivningar av 
utförda handlingar. 

Den på ovanstående sätt uppbyggda fallbeskrivningen rapporteras i 
kapitel sex, sju och åtta för att sedan i kapitel nio följas av en inomfalls-
analys som har sina utgångspunkter i ett sökande efter sådant som är 
karaktäristiskt för de tidigare processbeskrivningarna, det som kallats 
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mönster i handlingsprocesserna.Denna del är abstraherad i förhållande 
till den tidigare och innehåller beskrivningar av en mer allmän karaktär 
av hur näringslivspolitiken hanterats. 

Mönstren söks genom ett interaktivt arbete relativt handlingsprocesserna 
och de bakomliggande intervjuerna och dokumenten. Först sker ett 
sökande efter lämpliga begrepp att karaktärisera handlingsprocesserna 
med, därefter söks ytterligare stöd för dessa begrepp i empirin (även i de 
"rådata" som ligger till grund för fallredovisningen). Detta har i vissa fall 
lett till inhämtande av ytterligare data om oklarheter förelegat och en 
gradvis precisering av mönstren. 

Mönstren är sålunda genererade inom vart och ett av fallen och är grund
läggande kvalitéer som åsätts hanteringen av näringslivspolitiken. Genom 
fallanalysen rör vi oss i riktning mot en teoretisk förståelse vars innebörd 
kommer att utvecklas i den avslutande analysen. Det är i den avslutande 
analysen som det huvudsakliga tolkningsarbetet redovisas och det är där 
som empirin på ett tydligare sätt relateras till teori. Fallanalysen blir i 
detta sammanhang en första analys av det empiriska materialet. Den 
principiella uppläggningen av fallbeskrivningarna och inomfallsanalysen 
kan därmed schematisera på nedanstående sätt. 

Mönster i 
Rambeskrivning Handlingsprocesser handlingsprocesserna 

Historik. 
Näringslivs

politikens 
framväxt. 

Process A 
Process B 

Karaktäristiska 
för d e 

redovisade 
handlings

processerna. 

Historik. 
Näringslivs

politikens 
framväxt. 

> > 

Karaktäristiska 
för d e 

redovisade 
handlings

processerna. 

Figur 4:4 Delar i datasammanfattningen och inomfallsanalysen 

Utvecklad analys - teorigenerering 

Den slutliga analysen är uppdelad i två huvudsakliga delar. Inledningsvis 
görs en komparativ analys av näringslivspolitiken i de tre kommunerna. 
Komparationen syftar till att jämföra det sätt varpå den näringslivspolitis
ka organiseringen sett ut i de tre kommunerna. I detta kapitel diskuteras 
och jämförs det sätt varpå mönstren kan förklara skillnader i utf ormning 
och utveckling av den näringslivspolitiska verksamheten. 

Komparationen sker genom jämförelser av de olika handlingsprocesser 
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som näringslivspolitiken omfattar likväl som utifrån jämförelser av fallen 
i sin helhet. Diskussionen visar hur mönstren i handlingsprocesserna kan 
knytas till den utformning och den utveckling som näringslivspolitiken 
har haft. Därefter förskjuts intresset till organiseringen i sin helhet och 
intresset fokuseras till teoriutveckling, dvs hur har, i teoretiska termer, 
den logik sett ut varmed organiseringsprocesserna utformats och utveck
lats. 

Analysarbetet är ett i många stycken tidskrävande och kreativt arbete. 
Dessutom är det svårt att hävda att en viss slutsats är "rätt" eller "fel" 
medan det däremot är möjligt att argumentera för att en viss tolkning är 
rimlig snarare än orimlig. Genom en god argumentation och en god 
förankring i redovisad empiri samt i relevant teori är det en ambition att 
presentera en analys som förutom "rimlig" även är "läsvärd". 

Tolkningsarbetet, i termer av "meningstillskrivande" är egentligen ett 
kontinuerligt arbete och tolkning kan därför inte med självklarhet skiljas 
från den empriska redovisningen. Johansson-Lindfors (1989) beskriver 
detta som ett förhållande mellan systematik och meningsskapande i 
arbetet. På den "empirinära" nivån, i fallbeskrivningarna, dominerar 
systematiken framför meningsskapandet. Ett visst mått av menings-
skapande finns dock även här. I mitt fall är handlingsprocesserna som 
"sorteringsbegrepp" grunden för systematiken i uppbyggnaden av fall
redovisningarna. Benämningarna på de olika handlingsprocesserna och 
det sätt varpå data förts till olika processer innebär dock samtidigt att ett 
visst meningsskapande arbete utförts även om benämningarna i sig är 
givna i ett, vad som kan kallas, "empiriskt" språk. 

I inomfallsanalysen är den meningsskapande delen av arbetet större men 
även i denna fas är benämningarna som förs fram tydligt empiriskt för
ankrade och givna i ett språk som, i första hand, är empiriskt grundat. I 
den slutliga analysen dominerar meningsskapande och ett teoretiskt språk, 
i och med att tolkningar och utvecklingar av de tidigare resonemangen 
utgör huvudparten av arbetet. 

Även om meningstillskrivande dominerar i denna slutliga fas så saknas 
inte systematik, eftersom även detta arbete präglas av vissa arbetspro-
cedurer genom komparationsförfarandet och anknytningen till logik. 
Skillnaderna mellan datasammanfattning (fallbeskrivning) och analys 
(teorigenerering) kan beskrivas på följande sätt där ringarnas storlek 
symboliserar den relativa vikt som systematiken respektive menings-
skapandet har haft. 
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DATASAMMANFATTNING Fallbeskrivningar 

systematik menings-
skapande 

tolkning via olika 
datasam manfattn ings-
metoder 

TEORIGENERERING •> Teori eller tankesätt 

systematik meningsskapanc tolkning via 
-jämförande analys 
-andra teorier 

Figur 4:5 Datasammanfattning och teorigenerering (Källa: Johansson-
Lindfors 1989:95) 

Centralt i meningsskapandet är begreppsbildningen. Som nämdes ovan 
angående mönsterbegreppen sker begreppsbildningen interaktivt och i 
samarbete mellan data, fallbeskrivningar och teori. Begreppen växer 
fram i denna process och avspeglar en inre logik från empiriska data via 
mönsterbenämningarna och vidare till den slutliga analysen. Under ana
lysprocessens gång kan vissa begrepp komma att nyanseras eller visa sig 
felaktiga och så småningom dyker nya, bättre begrepp upp. Analysen på
går på ett dylikt sätt under en längre tid och mot olika mål, med olika 
hastighet och på ett ibland väl och ibland mindre väl strukturerat sätt. 
Analysarbetet kan därför ses som en ständig ömsesidighet mellan kreativa 
"språng" och logiska här- och slutledningar i enlighet med figuren nedan. 

Figuren sammanfattar samtidigt de olika kapitlens förhållande till var
andra med avseende på den uppgift som vart och ett av kapitlen har. I de 
tre nästkommande tre kapitlen presenteras den näringslivspolitiska verk
samheten i Östå, Sydvik och Västfors, i nu nämnd ordning. I kapitel nio 
presenteras inomfallsanalysen för vart och ett av fallen i termer av 
mönster i handlingsprocesserna. Kapitel tio innehåller den komparativa 
analysen och kapitel elva den teoretiskt orienterade analysen. I kapitel 
tolv, slutligen, presenteras lärdomar av empirisk/praktisk natur som kan 
dras av detta arbete. 
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Figur 4:6 Begreppsutveckling 

Datakvalité vid induktiv a fallstudier 

Den datamängd som analysen har haft som grundmaterial omfattar inter
vjudata, dokument av skilda slag samt egna erfarenheter och egen insikt 
vunnen dels genom deltagande i olika aktiviteter och dels genom den 
allmänna kännedom om de olika kommunerna och näringslivspolitiken 
som vistelserna och kontakterna har skänkt. Hur ska kvalitén på data
material och analys bedömas? Först och främst skiljer sig kvalitéts-
kriterierna åt mellan olika typer av data. Eneroth (1984:94) skiljer mellan 
data om företeelsens innebördstruktur (förståelsedata) respektive före
teelsens materiella aspekter (sinnesdata) medan Johansson Lindfors 
(1989:79) menar att djupintervjuerna ska ge tillgäng till både den inter
vjuades språkproduktion och till information. Analogt med dessa uppdel
ningar kan vi skilja på data av typen fakta och av typen förståelse. 

Den första kategorin, fakta, berör data om t ex tidpunkter, kostnader, 
speciella händelser (t ex nedläggningar, personskiften, beslutsdatum, 
mötestillfällen etc etc). Dylika data har till syfte att göra redovisningen av 
handlingsprocesserna vederhäftig och konsistent samt utgöra underlag för 
förståelsedata. I den mån det har varit möjligt har dylika data kon
trollerats mot dokument och/eller genom flera muntliga uppgifter. 

Den andra kategorin, förståelsedata, är de omdömen, attityder, värde
ringar, subjektiva beskrivningar och analyser av förlopp som de inter
vjuade ger. Ofta är förståelsedata kopplade till den förra kategorin genom 
de betydelser som ges olika fakta. Förståelsedata är den viktigaste data-
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typen i och med att det är dessa som speglar synen på de organiserade 
sammanhangen. Dylika data är inte av den typen att de i första hand kan 
eller bör "beläggas" eller "vederläggas" genom andra informationskällor. 
Däremot är det av vikt att bedöma trovärdigheten. Har respondenten talat 
om vad han/hon verkligen tycker, har de vilsefört, gissat eller förtigit? 

Genom kontinuerliga kontakter, genom att låta respondenterna läsa 
igenom redogörelsen för handlingsprocesserna och genom att försöka 
upparbeta förtroendefulla intervjusituationer kan trovärdigheten hos för
ståelsedata öka. Det finns dock inga patentmetoder eller standardlösningar 
på denna problematik men det är viktigt att påminna sig om fallstudiens 
speciella problematik och inte åsätta kvalitativa data och kvalitativ analys 
de kvalitétskriterier som gäller kvantitativa data och kvantitativ analys 
(jfr Eneroth 1984). Gummesson sammanfattar därvidlag i nio punkter de 
kvalitétskriterier han anser bör gälla för fallstudier: 

1. Ett forskningsprojekt ska genomföras så att läsaren själv kan dra slutsatser. 
2. Forskaren ska presentera sitt paradigm. 
3. Forskningen ska vara trovärdig. 
4. Forskaren ska ha adekvat access. 
5. Den allmänna användbarheten av forskningen ska klargöras. 
6. Forskningen ska innebära ett bidrag till kunska psuppbyggnad. 
7. Forskningsprocessen ska vara dynamisk. 
8. Forskaren ska vara engagerad och visa integritet. 
9. Som individ, ska forskaren uppfylla vissa krav som t ex att ha tillräcklig 

förförståelse, opartiskhet och ärlighet. 
(från engelska översatt sammanfattning av diskussion i Gummesson 1988:147-149) 

Ett flertal av kriterierna berör forskaren och forskningsprocessen sna
rare än data i sig. Detta är en följd av det faktum att data inte finns i ter
mer av "sociala fakta" utan att de måste förädlas genom forskarens syste
matisering och tolkningsarbete. Det studerade är inte fritt från påverkan 
av forskaren likväl som forskaren inte är fri från påverkan av studie
objektet. Det centrala kriteriet och grunden för de övriga är enligt min 
mening det första av de nio som Gummesson tar upp; att möjliggöra för 
läsaren att under genomläsningens gång bilda sig en uppfattning om det 
sätt varpå datasammanfattning och analys har genomförts. 

Detta, liksom flera av kriterierna i övrigt, handlar om forskningens tro
värdighet, vederhäftighet och överförbarhet (jfr t ex Louis 1980, Lincoln 
& Guba 1985). Trovärdigheten och vederhäftigheten kan bedömas rela
tivt den redovisade forskningsstrategin och relativt den återföring till 
kommunerna som skett under arbetets gång. Dessutom måste datasam
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manfattning och dataanalys redovisas på ett sådant sätt att de olika be
greppsbildningar som sker och de olika anlytiska perspektiv som anläggs 
framstår som relevanta och riktiga. 

Generaliseringsmöjligheter i "kvantitativa" termer är av ett begränsat in
tresse för att bedöma den kvalitativt genomförda analysens giltighet. 
Överförbarhet (som alternativ till generalisering) innebär att den vunna 
kunskapen kan användas för att förstå och analysera andra likartade situa
tioner. Därvidlag underlättas överförbarheten om den teoretiskt be
greppsliga nivån är hög. Å andra sidan minskar kopplingen till den 
aktuella empirin om nivån är alltför hög. Ambitionen har därför varit att 
genomföra analysen på en sådan nivå att kopplingar till fallen och tidigare 
analys kan göras men med en begreppsanvändning som tillåter över
föring, t ex för att förstå andra kommuners näringslivspolitik eller andra 
likartade situationer. I och med detta är diskussionen om kunskapsteore
tiska och forskningsstrategiska ställningstaganden slutförd och det är dags 
att presentera empirin och leva upp till det som sagts i detta kapitel. 
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Östå kommun 

Näringslivspolitikens framväxt 

Inledning 

Östå kommun är belägen i inlandet på gränsen mellan fjällvärlden och 
skogslandet. Kommunen har färre än 10.000 invånare och var under en 
knapp tioårsperiod sammanslagen med en grannkommun. Socialdemo
kraterna som varit motståndare till delningen hade en mycket stark 
majoritet bland väljarna i östå och när delningen av kommunen var ett 
faktum var flera ledande socialdemokratiska Östå-politiker tveksamma 
till att besätta förtroendeposter i den nya kommunen. Detta innebar en del 
förändringar i politikerkåren så att man kom att samlas kring de, ur olika 
partier, som var positiva till delningen. 

Den "nya" kommunen och dess arbetsformer arbetades fram under det 
sista året som storkommun då en parallell kommunal organisation tog 
form som slutligen tog över vid det följande årsskiftet. Under det året 
summerades mycket av erfarenheterna från storkommunen upp så att det 
goda skulle kunna behållas och det dåliga arbetas bort i den nya organisa
tionen. Samtidigt byggde man ett nytt hus för kommunalförvaltningen 
vilket har beskrivts som en viktig symbol för den nya kommunen som likt 
en fågel Fenix steg upp ur askan efter den gamla storkommunen. 

Liksom i många andra glesbygdskommuner har befolkningsmängden va
rit sjunkande. Näringslivsstrukturen har alltsedan 1930-talet dominerats 
av en basnäring och även om det sedan slutet av 1980-talet inte finns nå
gon gruva i drift i kommunen är beroendet fortsatt stort eftersom många 
pendlar till gruvor i grannkommunerna. Med anknytning till gruvindu
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strin finns ett högteknologiskt företag med både konsulttjänster och pro
dukter avsedda för gruvnäringen etablerad i kommunen. Näringslivet i 
övrigt domineras av e tt fåtal arbetsplatser inom trä- och verkstadsindu
stri. 

Näringslivspolitiken - en överlevnadsfråga 

Redan före kommunsammanslagningen hade man inom Östå kommun ar
betat med näringslivspolitik, framförallt i form av "raggning". Även 
storkommunen hade arbetat aktivt med näringslivsfrågor och hade ett in
dustribolag som med en VD i spetsen relativt fritt agerade i näringslivs
frågor. Det saknades inte heller exempel från andra kommuner som un
derströk vikten av att engagera sig i näringslivspolitik. Det var därför inte 
särskilt förvånande eller märkvärdigt att även nya Östå kommun be
stämde sig för att arbeta aktivt med näringslivsfrågor. 

Även i den lokala näringslivsstrukturen och den allmänna ekonomiska ut
vecklingen kunde man hitta argument för att kommunen borde arbeta 
med näringslivspolitik. Den sedan länge trygga gruvnäringen hade under 
andra halvan av 1970-talet börjat svikta i s ina grundvalar och den mest 
kännbara konsekvensen av detta var nedläggningen av ett gruvfält under 
andra halvan av 1970-talet. Vid det tillfället hade kommunen (dvs stor
kommunen) agerat för att rädda sysselsättningen dock utan några egentli
ga resultat, förutom att en industrilokal byggdes i närheten av de nedlagda 
gruvorna med förmånliga statliga lån. 

Industrin i övrigt var även den sviktande. En av de större verkstadsindu
strierna hade stora problem och hade genomgått en ackordsuppgörelse 
1979 och ställde in betalningarna i slutet av 1983 med påföljande konkurs 
och rekonstruktion under 1984. Ett företag, som var en följd av raggning 
under 1960-talet, gick i konkurs under 1983 vilket ledde till att kom
munen köpte lokalerna för en "billig penning". 

Senare delen av 1980-talet har inte inneburit några större förändringar av 
de grundläggande problembilderna som kort berördes ovan. Östå har 
fortsatt att vara beroende av gruvnäringen och dess utveckling och många 
har närt förhoppningen att Östå ska kunna fortsätta att vara en gruvort. 
Beroendet har därför inte varit något som man arbetat emot, tvärtom har 
en utvecklad gruvnäring setts som en förutsättning för en positiv utveck
ling i Östå. Flera av de större företagen inom övriga näringar hade i slutet 
av 1980-talet en relativt gynnsam och stabil utveckling även om vissa 
företag med gruvrelaterad verksamhet har haft en fortsatt besvärande 
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situation. Grunden i näringslivet har trots allt varit bräcklig i och med att 
det varit ett så litet antal företag som svarar för den övervägande delen av 
kommunens sysselsättning. 

Förutom de direkta företags- och branschrelaterade förhållandena har det 
även funnits allvarliga arbetsmarknadsproblem i kommunen. Till dessa 
hör den höga arbetslösheten i allmänhet och arbetslösheten bland kvinnor 
i synnerhet. Östå har under 1980-talet haft bland de högsta arbetslöshets
siffrorna i länet och det har funnits en etablerad opinion, främst bland ar
betslösa kvinnor, som kräver åtgärder. Det är likaledes ett faktum att i 
arbetslösheten ligger en potentiell utflyttningsvåg, dvs en snabbare 
avfolkning, vilket kommunen hittills inte känt av lika mycket som grann
kommunerna. Arbetslöshetssiffrorna sjönk emellertid under 1980-talets 
allra sista år vilket gjorde att arbetsmarknadssituationen såg betydligt 
ljusare ut. 

Östå är dessutom en mycket liten kommun och det har, både från staten 
och lokalt, ifrågasatts om en kommun egentligen kan fungera effektivt 
med ett så pass litet befolkningsunderlag som Östå har. För Östå kommun 
gällde det, efter delningen, att bevisa att detta var möjligt. Dessutom hade 
ett av argumenten för delningen varit att tillgodose Östås specifika behov 
och en naturlig del av dessa kom naturligtvis att formuleras i termer av 
näringslivets behov. Det fanns således starka argument för att kommunen 
skulle arbeta med näringslivspolitik. 

Även internt, politiskt, var enigheten stor vilket naturligtvis underlättades 
av den starka (s)-majoriteten i fullmäktige, som för övrigt har bestått 
även i de följande valen. Det har likaså rått en politisk samstämmighet 
också mellan blocken vilket bidragit till att det sällan varit någon fråga 
som varit föremål för en hård politisk debatt. I historiens ljus kan denna 
situation delvis ses som en "delningseffekt", de som efter kommundel
ningen var intresserade att besätta förtroendeposterna hade det gemen
samt att de såg positivt på delningen och att de ville arbeta för den nya 
kommunen. Sammanfattningsvis så har det allt sedan kommundelningen 
funnits goda argument för att kommunens skulle bedriva en aktiv 
näringslivspolitik både utifrån den lokala miljöns behov och internt den 
kommunala organisationen. Däremot så var det på intet sätt självklart 
hur detta arbete skulle bedrivas. 

Som en organisatorisk överbyggnad för näringslivspolitiken bildades vid 
kommundelningen ett kommunalt bolag, Östå Industri AB, med kom
munalrådet som styrelseordförande och kanslichefen som VD. Östå 
Industri avsågs att vara kommunens operativa organ i näringslivsfrågor 
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och man valde att, till skillnad från förhållandena i storkommunen, ha en 
nära koppling mellan bolaget och kommunstyrelsen. Vid delningen 1983 
var kommunstyrelsen och Östå Industris styrelse identiska, detta har 
emellertid förändrats senare eftersom förändringar i kommunstyrelsen 
inte följts av motsvarande förändringar i Östå Industris styrelse. Den nära 
kopplingen mellan bolaget och kommunstyrelsen samt östå Industris 
karaktär av kommunledningens operativa organ har dock kvarstått genom 
att VD-posten och ordförandeposten i bolaget alltsedan starten besatts 
med kanslichefen respektive kommunstyrelsens ordförande. 

Förutom industribolaget har naturligtvis kommunstyrelsen (som tillika är 
näringslivsnämnd) och kommunfullmäktige (som dessutom är östå 
Industris bolagsstämma) uppgifter med näringslivspolitiska förtecken. 
Uppdelningen av uppgifter mellan styrelse, fullmäktige och bolag följer 
först och främst lagstiftningen och så mycket som möjligt av det praktiska 
arbetet har skett i Östå Industri, informellt mellan kommunstyrelsens 
ordförande (kommunalrådet), oppositionsrådet och kanslichefen och/-
eller i projektgrupper. Detta, i många stycken informella, sätt att arbeta 
har givitetvis underlättats av den nära kontakten mellan de centrala 
aktörerna och de olika positioner som de har vid sidan om sina för
troendeposter. 

östå Industri har inte haft något egentligt "eget" liv utan bolaget har stött 
och drivit frågor som haft sin hemvist i andra fora, som kommit upp i 
andra sammanhang och/eller på initiativ av personer utanför Östå Industri 
och kommunledningen, östå Industri har i den meningen använts som en 
del i många olika handlingsprocesser men bolaget och bolagets arbete som 
sådant har inte haft en central roll för näringslivspolitiken i kommunen. 

Det enda som Östå direkt "ärvde" från storkommunen var en industri
lokal i närheten av ett nedlagt gruvfält. Till detta ringa lokalbestånd foga
des även en industrilokal som köptes strax efter kommundelningen. Till
handahållandet av industrilokaler har alltsedan delningen omtalats som 
den absolut viktigaste enskilda åtgärden som kommunen kan ägna sig åt 
för att stödja utvecklingen av det lokala näringslivet. Detta argument har 
dessutom framförts trots att det ända fram t o m en bit in på 1987 funnits 
lediga industrilokaler i kommunens ägo. Lokaler har således varit en 
viktig ingrediens i kommunens näringslivspolitik och har igenkänts som 
en egen och central uppgift för näringslivspolitiken. 

Lika naturligt som lokalfrågan var det att ta hand om de olika medel som 
på olika sätt kommer kommunerna tillgodo för näringslivsutveckling. 
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Bland dessa finns bl a bygdeavgiftsmedel och speciella bidrag från lands
tinget och utvecklingsfonden för företagsutvecklande insatser. Därutöver 
finns även statliga bidrag, t ex bidrag för arbetsmarknadspolitiska in
satser, som vanligtvis inte kan disponeras fritt av kommunerna utan är 
vikta för vissa speciella ändamål och som ska fördelas enligt givna regler. 
I den mån sådana resurser varit möjliga att fritt disponera har de över
förts till det kommunala industribolaget för att där fördelas ut till enskilda 
företag, bl a som stöd till mässdeltagande, upphandling av konsulttjänster 
etc. Kommunen deltar även naturligt i arbetet med ansökningar om 
lokaliseringsstöd som ska avgöras av länsstyrelsen. 

Runt dessa grundläggande kommunala uppgifter har efter hand allmän 
företagsutveckling utvecklats. Genom att kombinera de olika tillgängliga 
stöden med bidrag från kommunen och riktade insatser för t ex produkt
utveckling och mässdeltagande har man kommit att engagera sig "på flera 
fronter" i de flesta fall där företag ansökt om lokaliseringsstöd för ny
etablering eller utvidgning eller i de fall där verksamheter har avvecklats. 
Mycket av arbetet gentemot enskilda företag har skett genom kommunens 
industribolag, bakom "lyckta dörrar", och i samarbete med/på initiativ av 
utomstående konsulter, framförallt utvecklingsfonden. Företagsutveck
ling är därför ytterligare en av de centrala handlingsprocesserna. 

Utbildning har haft en central plats i näringslivspolitiken. Det har varit 
naturligt att engagera sig i dessa frågor av flera olika skäl. Dels finns det 
flera utbildningsanordnare representerade i kommunen; framförallt 
Komvux, Arbetsförmedlingen och Utvecklingsfonden; och dels har det 
funnits nära kopplingar mellan dessa anordnare. Komvux studierektor 
har varit vice ordförande i kommunstyrelsen, kommunalrådet (1983 -
1988) var tjänstledig skolchef och en av ledamöterna i kommunstyrelsen 
var chef för Arbetsförmedlingen i kommunen, Utvecklingsfondens kon
sult har genom bl a företagsutvecklingsinsatserna arbetat nära de övriga 
aktörerna. I syfte att samordna och förbättra utbildningsutbudet i kom
munen har de ovan nämnda samt ett antal företagare samlats i en 
utbildningsgrupp. 

De många aktiviteterna och det goda samarbetet till trots, eller kanske 
tack vare, har det inte funnits någon egentlig strategi för handlandet inom 
näringslivspolitiken. Det har inte funnits något dokument som identifierat 
näringslivspolitikens mål och medel. Detta har tidvis upplevts som pro
blematiskt och genom ett projektarbete under 1987-1988 togs ett 
näringslivsprogram fram, eller som man valt att kalla det: en strategisk 
marknadsplan. Arbetet med näringslivsprogrammet blev en viktig sam
manlänkande handlingsprocess där olika aktörer kunde uppdateras kon



108 

tinuerligt samtidigt som det gav möjlighet att se till helheten på ett annat 
sätt än tidigare. I arbetet involverades både företagare, tjänstemän, poli
tiker och myndighetsrepresentanter. Även sedan programmet formellt 
färdigställdes har det övergripande arbetet fortsatt. Näringslivspro
grammet har därmed av flera orsaker varit en viktig handlingsprocess. 

Det har även startats en del projektarbeten för att utreda och utveckla 
möjligheter inom avgränsade områden. I anslutning till gruvnäringen och 
till den relaterade områden har ett livaktigt arbete bedrivits kring idéen 
om Östå som ett mineralcentrum. Mineralcentrumsatsningarna har in
volverat många aktörer och har omfattat många olika idéer. Turism, 
kommersialisering av prydnads- och nyttosten, etablering av mineral
jakten till Östå är exempel på aktiviteter som inordnats under mineral-
centrumtanken. Mineralcentrum har tveklöst varit det viktigaste och mest 
centrala i näringslivspolitiken under de sista åren på 1980-talet. 

Även för andra områden har grupper bildats även om de varit långt ifrån 
lika aktiva eller lika framträdande som arbetet med mineralcentrum. En 
uppfinnarförening finns bildad genom vilken det är tänkt att framtagandet 
av nya produkter ska stimuleras. Uppfinnarföreningen har dock inte haft 
någon egentlig verksamhet. Rena informationsaktiviteter mellan kom
munen och företagen har till viss del skett genom mer eller mindre infor
mella sammanslutningar som t ex genom en lunchgrupp bestående av 
representanter för de tio största företagen samt kommunens ledande 
politiker och tjänstemän eller genom kontakter och samarbete med SHIO-
föreningen i kommunen. 

Sammanfattningsvis så har de viktigaste handlingsprocesserna varit föl
jande: lokaler, företagsutveckling, utbildning, näringslivsprogrammet 
och Östå mineralcentrum och det är dessa handlingsprocesser som vi i det 
följande ska studera mer i detalj. 

Handlingsprocesser i näringslivspolitiken 

Industrilokaler 

När Östå kommun skildes från grannkommunen 1984 fick man en kom
munal industrilokal i arv. Det var en lokal om 1.700 m2 utanför central
orten som hade byggts 1980 för att underlätta etableringar efter en gruv
nedläggning. Samma år som Östå blev egen kommun gick ett företag i 
centralorten i konkurs och den lokalen, om 4.000 m2, köptes av kom
munen. Köpet skedde, som ovan sagts, under den nya kommunens första 
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år och var något av ett elddop för kommunens näringslivspolitik eftersom 
konkursen innebar att östå kommun var tvungen att infria vissa borgens
åtaganden som storkommunen hade garanterat. 

Lokalen i centralorten byggdes om för totalt sex miljoner för att passa de 
företag som var tilltänkta hyresgäster. Lokalen fylldes snabbt med företag 
och 1989 fanns det sex hyresgäster. Lokalen har även byggts ut under 
1987 med ytterligare 1.200 m2 p g a expansionsbehov hos, framförallt ett 
av, företagen i huset. 

Till industrilokalen utanför centralorten, som byggdes med mycket för
månliga statliga bidrag, har kommunen däremot haft svårt att finna 
hyresgäster. Lokalen har i p rincip stått tom från 1980 till 1986-87. Vid 
det tillfället var kommunen emellertid tvungen att anpassa lokalen för att 
den skulle vara möjlig att använda, bl a var man tvungen att bygga om 
ventilationssystemen. Men detta ansåg kommunledningen det vara värt 
för att få lokalen uthyrd. 

Problemet med industrilokalerna har varit dualistiskt. Å ena sidan har 
det, åtminstone tidvis, funnits behov av lokaler men å andra sidan har det 
funnits lokaler lediga i den lokal som var belägen utanför centralorten. 
Östå Industris verksamhet tyngdes under de år som den lokalen stod tom 
av förlustposter för fastigheten som fungerade som en effektiv spärr mot 
tankar på nyproduktion eller köp av industrilokaler. 

Kommunalråd och kanslichef försökte i stället övertyga intresserade 
företagare att etablera sig utanför centralorten i den befintliga lokalen 
vilket ingen accepterade. Detta blev betungande på flera sätt, dels var för
lusterna för den perifera fastigheten betungande, även om finansieringen 
varit fördelaktig för kommunen, dels upplevde kommunledningen lokal
frågan som alltmer problematisk. Oron att näringslivet skulle uppfatta 
kommunen som "senfärdig" i fråga om industrilokaler fanns också. 

I diskussioner om näringslivspolitik framhåller bl a kommunalråd och 
kanslichef ofta hur viktig lokalfrågan är och att kommunen, av före
tagare, förutsätts kunna ordna lokalfrågan. När man inte kunnat ordna 
detta upplevs lokalerna som en än viktigare etableringsfaktor av kom
munledningen. I samband med detta beklagas ofta det faktum att man 
byggde en industrilokal utanför och inte i centralorten. Att lokalfrågan är 
central framgår inte minst att på allmänna frågor om näringslivspolitiken 
kommer samtliga mycket snabbt in på lokaler och även på specifika 
frågor om andra åtgärder glider det ofta lätt över på lokaler. 
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Detta har inneburit att när lokalen utanför centralorten slutligen fick en 
hyresgäst under 1987 kunde man mer aktivt leta efter fler lokaler i 
centralorten. "Plötsligt" fanns ett flertal lokaler lediga och tankar om ett 
nyproducerat hantverkshus fördes samtidigt fram. Inför framtiden förs 
också lokaler fram som det viktigaste området för näringslivspolitiken 
med argument av typen "nu måste vi ordna lokalfrågan". 

Under 1987 och 1988 fanns industrilokaler flera gånger med på agendan 
vid möten och sammankomster i både politiska församlingar, tjänste
mannagrupper och samarbetsgrupper. Vis av tidigare erfarenheter har 
man från kommunens sida varit tveksam till att bygga eller köpa lokaler 
utan att vara säker på att ha en hyresgäst. Däremot har man inte haft något 
emot att subventionera hyran eller att kommunalt bekosta ombyggna-
tioner. 

Under hösten 1988 och strax efter årsskiftet 1988/89 togs därför flera 
steg angående lokalfrågor. Två industrilokaler i centralorten köptes in för 
att tillfredsställa direkta lokalbehov för företag i kommunen. Den ena av 
lokalerna kommer dessutom att byggas om för företagets behov. Förutom 
de inköpta lokalerna fanns även långt framskridna planer på ett nybygge. 

Behandlingen av lokalfrågorna tog som synes tagit en ny vändning under 
slutet av 1988 då det inom en relativt kort tid blev aktuellt med flera 
lokalprojekt samtidigt. De involverade aktörerna deklarerar att detta var 
beroende av frågans vikt och på grund av att det funnits ett uppdämt 
behov av lokaler. Det är emellertid tydligt att det inträdde en förändrad 
syn på de egna möjligheterna att agera i samband med att lokalen utanför 
centralorten fyllts och genom den pragmatiska principen att varje lokal 
som köps eller byggs i princip ska vara uthyrd innan affären påbörjas. 
Detta gjorde att kommunen även fortsättningsvis förutsattes ha ett lokal
behov eftersom det i princip inte skulle komma att finnas någon ledig yta. 
Lokalfrågan fortsatte därmed att vara en "ödesfråga", den viktigaste en
skilda faktorn för näringslivets fortsatta positiva utveckling. 

Lokaler har skötts med största intresse och engagemang från kommun
ledningens sida, även om det inte alltid har varit aktuellt eller möjligt med 
någon förändring av lokalbeståndet. Likaså har kraven från näringslivet 
varit tydliga i d enna fråga, dels från de hyresgäster som man redan har 
och från näringslivets representanter och från potentiella företagare. 
Frågan har därför aldrig varit vilande utan ju längre tid som gått utan att 
något hänt (dvs utan att nya industrilokaler anskaffats) desto mer ödes
mättad tycks frågan ha blivit. 
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Företagsutveckling 

Företagsutveckling har inte varit en enda avgränsad handlingsprocess i 
den meningen att den lett fram till ett enda slut utan det är snarare en 
beteckning på återkommande processer som har haft det gemensamt att de 
utgår från ett enskilt företag och syftar till utveckling i enskilda företag. 
Vid dessa förlopp finns i allmänhet utvecklingsfondens konsult med som 
den centrala aktören, biträdd av kanslichefen och ibland även kommunal
rådet. östå Industri har vanligtvis använts som operativ enhet i de fall 
företagsutvecklingen helt eller delvis finansierats med kommunala medel. 
Vanligtvis har det rört sig om en blandad finaniering så att företagets, 
kommunens och utvecklingsfondens insatser i görligaste mån har samord
nats. 

Företagsutveckling har dock, även om det över tiden är skilda företag 
som är föremål för företagsutvecklingsinsatser, varit en typ av handlingar 
som betraktas som homogena och relaterade till varandra. Detta är 
orsaken till att företagsutveckling här tas upp som en egen handlings
process som benämning på de samordnade insatser som gjorts utifrån 
enskilda företags behov. 

Samarbetet med Utvecklingsfonden har gett både kommun, företag och 
fond större möjligheter att umgås, även vid andra tillfällen än vid före
tagskriser eller nyetableringar. Det kan dessutom vara lättare att skapa 
resurser för vissa satsningar om kommunen, fonden och företaget kan 
arbeta gemensamt. För kommunens representanter, framförallt kansli
chefen, har samarbetet även inneburit att det varit lättare att hålla sig in
formerade om kommunens företag, deras problem, möjligheter och 
framtidsutsikter. 

Fondens konsult har aktivt arbetat med att söka upp företag likväl som 
företag sökt sig till fonden, t ex inför investeringar, expansion, ny
etablering eller kris. Vid de möten som fonden haft med enskilda företag 
har kanslichefen i många fall deltagit i någon fas. Kommunen har på så 
sätt åtminstone haft tillgång till viss information om vad som varit på gång 
i kommunens företag. I praktiken har fonden kunnat agera utifrån att 
även kommunen (Östå Industri och kanslichefen) är delaktig och villig att 
stödja vissa delar av satsningar i enskilda företag även om kanslichefen 
inte deltagit i samtliga samtal och utredningar omkring företagets verk
samhet. 



112 

På detta vis har olika lösningar kunnat tas fram som inneburit att resurser 
hämtats från olika håll. Fonden har kunnat ställa upp med lån och bidrag 
för t ex produktutveckling och marknadsundersökningar samt tillsam
mans med kommunen hjälpa till med ansökan om lokaliseringsbidrag, 
kommunen har kunnat finanisera mässdeltagande och viss konsultupp
handling, tillsammans med Arbetsförmedlingen och Komvux har vissa 
utbildningsbehov kunnat lösas och slutligen har kommunen eventuellt 
kunnat lösa lokalbehoven. 

Det kan i och för sig ha funnits möjligheter att ifrågasätta kompetensen 
inom kommunen i vissa frågor men detta har inte förefallit att vara något 
större problem (för företagsutvecklingen) eftersom eventuellt bristande 
kompetens vanligtvis har kunnat kompletteras genom kontakter med 
fristående konsulter, myndigheter etc. De kommunala tjänstemännen och 
politikerna har inte varit aktiva i det konkreta företagsutvecklande arbetet 
och de har därmed inte gett sig ut för att själva kunna lösa alla företags
anknutna problem. Däremot har de varit informerade om vad som plane
rats och det har funnits en organisatorisk överbyggnad (Östå Industri) för 
att kunna kanalisera det kommunala stödet till enskilda företag. 

Möjligheten för de kommunala tjänstemännen och politikerna att ställa sig 
vid sidan om utan att för den skull möta kritik för "att man inte gör något 
för enskilda företag" har varit möjligt genom att, framför allt, utveck
lingsfondens konsult de facto har varit en del av den kommunala närings
livspolitiken. Genom att identifiera honom som en del av näringslivspoli
tiken har det gett kanslichef och kommunalråd en möjlighet att inte 
engagera sig mer än nödvändigt i frågor där man inte har kompetens. 

Det som förtjänar att poängteras i detta sammanhang är inte enbart att 
företagsutvecklingen har utgått från enskilda företag eller att åtgärder 
utförts i samarbete mellan utvecklingsfonden och kommunen (industri
bolaget) m fl. Dessa fakta är delvis självklara med tanke på den sam
arbetsform som rent allmänt råder inom näringslivspolitiken i Östå. 

Det som kan ges uppmärksamhet är det sätt varpå företagsutvecklingen 
har förutsatt en delegation och "avpolitisering" av näringslivspoltiken. 
Åtgärderna har blivit möjliga att driva som så tydligt avgränsade delar 
genom den "in blaco fullmakt" och de fria ekonomiska resurser som kom
munstyrelsen gett Östå Industri (dvs kanslichefen och kommunalrådet). 
Det faktum att samarbetet även hjälpt till att ge kommunen legitimitet 
gentemot näringslivet har förvisso underlättat detta ställningstagande. I 
delegeringen av ekonomiska resurser har även ingått att "ställa in" andra 
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tänkbara handlingsprocesser som t ex bygdeavgiftsmedel och anslag från 
landstinget/utvecklingsfonden hade kunnat användas till. 

Även för IKS-medel och glesbygdsstödsansökningar har arbetsgången 
varit likartad med den skillnaden att beslutet formellt tillstyrks genom 
politiska beslut. I dessa fall har dock ärendet ofta avgjorts som en del av 
en företagsutvecklingsinsats och har i så måtto varit avgjort innan det nått 
kommunstyrelsen för det formella godkännandet. 

Det har på intet sätt varit självklart att företagsutveckling i östå alltid lett 
till framgång och tillväxt för de aktuella företagen. Det finns naturligtvis 
en mängd andra faktorer som i slutändan har haft inverkan på resultatet 
av utvecklingsinsatserna. Karaktäristiskt för de företagsutvecklande in
satserna har dock varit den självklarhet med vilken man arbetat gemen
samt med dylika utvecklingsuppgifter. Det har funnits ett grundmurat 
förtroende mellan fondens konsult och kanslichefen som gjort att kon
sultens och kommunens resurser kunnat samordnas och användas som 
delar i samma handlingsprocess. 

Utbildning 

Utbildning har varit en av de mest konkreta uppgifterna inom närings
livspolitiken samtidigt som det är en mycket komplex uppgift att sam
ordna behov och utbud så att både arbetslösa, arbetstagare med behov av 
vidareutbildning och företagare blir nöjda. Bilden kompliceras ytterli
gare av att det finns ett flertal organisationer, både statliga, kommunala 
och privata, som bedriver utbildning och som är tänkbara att engagera för 
utbildningsfrågor. 

I Östå har det funnits en mycket nära koppling mellan näringslivspolitiken 
och utbildning tack vare att två av kommunstyrelsens ledamöter arbetar 
med utbildningsfrågor. Den ena som studierektor för Komvux (kommun
styrelsens vice ordförande och oppositionsråd) och den andre som chef 
för Arbetsförmedlingens kontor i kommunen (ledamot av kommunsty
relsen) samt att kommunalrådet (1983 - 1988) såsom tjänstledig skolchef 
hade en lång erfarenhet av utbildningsfrågor. Utbildning har sålunda även 
naturligt varit en central del av näringslivspolitiken. 

Utbildningsfrågorna har emellertid traditionellt behandlats funktionellt, 
dvs var och en har sysslat med sitt. Arbetsförmedlingen har drivit kurser 
på uppdrag av länsarbetsnämnden och ibland anlitat Komvux för genom
förandet, Utvecklingsfonden har bedrivit kurser och Komvux har bedrivt 
utbildningar inom ramen för sin verksamhet. Kommunen i övrigt har inte 
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aktivt bedrivit någon utbildningsverksamhet även om man i vissa fall har 
stött genomförandet av kurser. 

I stort var detta situationen från kommundelningen 1983 och några år 
framåt. Ett steg mot en ökad integration av arbetet med utbildningsfrågor 
inom kommunen togs i och med bildandet av en utbildningsgrupp 1985 
där representanter från Komvux, Arbetsförmedlingen, kommunen (indu
stribolaget) och näringslivet kom att ingå. Bildandet av gruppen hade 
föregåtts av en diskussion om utbildningsfrågor och ett medvetande om 
"...att det borde gå att samordna utbildningsaktiviteterna på något sätt...". 
Dylika diskussioner hade dykt upp vid ett flertal tillfällen. 

Arbetsförmedlingen och Komvux hade samarbetat i projekt tidigare, for
mellt på så sätt att Komvux genomfört kurser på Länsarbetsnämndens 
(arbetsförmedlingens) uppdrag och med elever som rekryterats genom 
arbetsförmedlingen. Dessutom hade ett större projekt för att skapa året-
runt-sysselsättning inom skogsnäringen genomförts i samarbete mellan 
bl a Komvux och arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens (och länsar
betsnämndens) engagemang i de arbetslösas situation förändrades delvis 
under 1980-talet, vilket det ovan relaterade projektet är ett exempel på, 
mot mer mål- och projektinriktat utbildningar än tidigare. Arbetsför
medlingen har även i större utsträckning försökt vara en resurs för både 
företag och arbetstagare/arbetslösa. Detta är inte specifikt för östå men i 
och med nya signaler från överordnade myndigheter öppnades möj
ligheter, som så att säga fanns på diskussionsstadiet, för arbetsförmed
lingen i Östå. 

Komvux hade å sin sida börjat arbeta med en del uppdragsutbildningar 
under 1985, bl a språkkurser, och var på så sätt inne i en förändrings
period. Komvux såg detta som en viktig del av sin verksamhet men hade 
samtidigt knappa resurser och ett digert kursutbud inom den reguljära 
verksamheten. 

Ett ökat samarbete var därför naturligt och fyllde syften både för Kom
vux och arbetsförmedlingen. Genom kommunstyrelsen och tidigare sam
arbeten kring utbildning hade dessutom berörda personer ofta kontakt 
med varandra och fick således många tillfällen att dryfta dessa frågor. 
Vad man egentligen gjorde var därmed att "flytta" diskussionerna om ut
bildningsfrågor till ett eget forum, utbildningsgruppen, och till den 
gruppen även knyta representanter för näringslivet. Någon förändring i 
sak av handläggning, samarbetsformer etc innebar detta inte i förstone. 
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På samma sätt som i andra projektarbeten har detta inneburit att man har 
kunnat koordinera aktiviteter så att industribolagets satsningar på utbild
ning (t ex stöd för enskild att delta i företagarutbildning på annan ort) och 
AF:s utbildningar riktade mot samma målgrupp inte kolliderar eller 
överlappar varandra i någon strörre utsträckning. Några formaliserade 
former för hanteringen av utbildningsfrågorna i gruppen finns egentligen 
inte och gruppen har heller inga egna fast resurser. Gruppens arbete har 
inte heller inneburit någon förändring av t ex huvudmannaskap för olika 
utbildningar. 

Det som gruppen har påverkat är snarare valet av vilka olika utbildningar 
som ska prioriteras av olika huvudmän samt den ämnesmässiga och tids
mässiga spridningen av olika utbildningar, dvs samordningen. På så sätt 
har t ex behovet av utbildning inom geologiområdet kunnat planeras i 
samarbete med stenbearbetande företag och utifrån de då arbetslösas 
situation. Utbildning inom vårdområdet har kunnat planeras så att de både 
tillfredsställer arbetsförmedlingens och Komvux behov. Utbildnings
gruppen kan därmed sägas ha funnit sin uppgift som samordnare av redan 
existerande utbildningar medan det visat sig svårare att utveckla något 
"eget", något "nytt". Engagemanget i gruppen har möjligen varit för 
svagt för detta. 

Ett försök att skapa en ny utbildningsform genom utbildningsgruppen är 
dock det program för samordnad utbildning som under 1989 togs fram av 
studierektorn för Komvux (dvs oppositionsrådet och kommunstyrelsens 
vice ordförande) och kommunens skolchef (dvs det före detta kommu
nalrådet 1983 - 1988). Det var med andra ord två politiska "motståndare" 
som tog fram förslaget. Idén byggde på att samordna olika företags 
specifika utbildningsbehov genom etablering av grupper som tillsammans 
med utbildningsanordnare kunde samordna behov i företag med olika 
kurser, reguljära eller nya. Programmet var en ansats för att försöka ut
nyttja utbildningsgruppens samordnande funktion. Idén mottogs positivt 
men kom inte att leda till någon egentlig aktivitet utan fick fortsättningsvis 
vila i en "positiv atmosfär" utan att den direkt blev utsatt för kritik eller 
vidare bearbetning. 

Slutligen kan vi konstatera att utbildningsfrågor betraktats och behandlats 
som en enhetlig process inom kommunens näringslivspolitik. Utbild
ningsfrågorna har en naturlig och stark ställning hos de centrala aktörer
na inom näringslivspolitiken vilket de delvis förklarar med att utbildning 
i sig är viktigt men som även kan ses som en följd av deras personliga bak
grunder som i många fall inkluderar arbete med utbildning i någon form. 
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Näringslivsprogram 

Östå kommun saknade efter delningen ett skrivet näringslivsprogram. 
Arbetet bedrevs utifrån de ramar som fanns (ekonomiskt, personellt etc) 
och med hjälp av de projekt som verkat intressanta eller möjliga. Anled
ningen till att något näringslivsprogram aldrig har skrivits kan sökas i 
flera omständigheter. 

Dels var kopplingen mellan den, efter delningen, operativa delen av 
näringslivspolitiken och den politiska delen stark och något program 
behövdes därför inte av politiska insyns- eller styrningsskäl. Dels var den 
första tiden efter delningen hektisk på många andra områden eftersom 
samtliga förvaltningar var nya och rutiner skulle byggas upp på många 
olika platser i den kommunala organisationen. I den uppbyggnaden var 
inte ett näringslivsprogram särskilt nödvändigt eller prioriterat. Det var 
heller inte möjligt att delegera framtagandet av ett näringslivsprogram 
utan skulle det göras skulle kommunens ledningen vara aktivt involverad. 

Detta senare faktum betingades både av att man ville undvika "misstagen" 
från storkommunen och att det som gjordes näringslivspolitiskt var (och 
är) en fråga för kommunens högsta ledning, dvs kommunalråd, ledande 
politiker och kanslichef. Som tidigare har beskrivits var kommunled
ningen vid denna tidpunkt mycket starkt samlad runt det faktum att kom
munen hade blivit självständig. Enigheten runt det riktiga i detta, som 
även fanns kvar flera år senare, gjorde att konflikterande frågor sköts 
undan och att det inte behövdes speciellt utarbetade program vare sig för 
att visa att man drev politik eller för att säkra att vissa aktiviteter genom
fördes såsom beslutat. 

Enigheten runt kommundelningen gjorde att den kommunala organisatio
nen upplevdes som "liten". Tidigare hade Öståpolitikerna tänkt i termer 
av Östå och grannkommunen men nu var Östå ensam på scenen och man 
behövde bara ta hänsyn till det som rörde den egna kommunen. Allt 
föreföll enklare även om det var många svårigheter med att bygga upp en 
ny organisation. 

Så småningom, under 1984-1985, väcktes tanken om att kommunen borde 
ha en handlingslinje inom näringslivspolitiken, en övergripande strategi 
för sitt arbete. Vid den tidpunkten hade gruvföretaget aviserat ytterligare 
neddragningar i gruvnäringen likväl som andra företag i kommunen 
aviserade neddragningar. Något måste göras! Men vad och hur? Det var 
uppenbart att enbart kommunens resurser inte räckte för att på en ad hoc-
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basis utveckla kommunen vidare men kanske skulle ett överlagt närings
livsprogram underlätta prioriteringar av insatser. 

En "kris" med andra ord. Kommunen var nu uppbyggd, smekmånaden 
var över och samtidigt började viktiga stödpunkter inom industrin att 
svikta. Det hade de i och för sig gjort redan tidigare men nu var det östå 
kommun som ensam hade att ta hand om detta. 

Någon helhjärtad insats förmådde emellertid kommunalråd och kansli
chef inte att genomföra och utan deras fulla engagemang kunde inte heller 
någon annan initiera ett arbete. Det fanns dock inget särskilt tryck 
(politiskt eller från näringslivet) på dem att agera för att ta fram ett 
näringslivsprogram så försöket inskränkte sig till att skicka efter program 
från andra kommuner, studera dessa och konstatera att ett näringslivspro
gram kunde i princip se ut "hur som helst". De insamlade programmen 
var från några få sidor till tjocka utredningar och frågan om varför ett 
näringslivsprogram skulle skrivas och hur detta skulle skrivas inställde 
sig därmed. Frågorna besvarades inte fullständigt och arbetet dog ut efter 
en kortare tid. 

Arbetet var dock inte utan mening trots detta. Från flera håll, både från de 
som var direkt inblandade och från de som bara "hörde talas om att ar
betet försiggick", anges att man då fick klart för sig att det var flera olika 
frågeställningar omkring näringslivspolitiken som man inte hade tänkt på. 
Sättet att arbeta med frågorna hade sas lett till insikten om att man var i 
behov av kunskap, en insikt som, åtminstone till viss del, hade saknats 
tidigare. Det var t ex frågor om det lokala näringslivets struktur, inrikt
ning och utveckling. Det bestående intrycket av försöket med att ta fram 
ett näringslivsprogram var sålunda att ett program behövdes. 

1985 visste, som sagt var, emellertid ingen hur ett sådant skulle se ut. Det 
finns en motvilja mot att göra något "bara för att göra det" (detta gäller 
även andra handlingar) vilket ytterligare bidrog till att stanna upp arbetet. 
Detta kan uttryckas som att om det fanns tveksamheter om varför kom
munen skulle ha ett program så behövdes antagligen inget. Samtidigt så 
förstod kommunalråd, kanslichef och andra att det nog skulle behövas 
men framförallt för att kunskap behövdes, inte för att programmet som 
dokument behövdes. I brist på "kunskap om vad man behövde kunskap 
om" lämnades arbetet därhän. Det avslutades inte, det dog ut. 

Under samma period genomfördes en organisationsutredning som inte 
aktualiserade näringslivsfrågor. Inte heller i det personalutvecklingspro
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gram som antagits senare har ansvaret för näringslivsfrågorna behandlats 
speciellt. Dessa två aktiviteter har alltså inte relaterats till frågan om 
näringslivsprogram, eller näringslivspolitiken överhuvudtaget. Närings
livspolitiken kom därmed att bli den största enskilda fråga som inte hade 
behandlats övergripande i organisationen. Detta under samma period som 
näringslivets utveckling alltmer framträdde som den stora överlevnads
frågan för kommunen. 

Tiden var därför på många sätt mogen när Utvecklingsfondens kommun
ansvarige konsult 1986 tog upp frågan i sina kontakter med kommunalråd 
och kanslichef. Konsulten ansåg att kommunen behövde ett instrument 
som angav riktlinjer för vad, hur, varför och när saker och ting skulle 
göras. Kort sagt, det som behövdes var en marknadsplan för Östå kom
mun. En marknadsplan! Ordet gav svar på de tidigare obesvarade frågor
na och det låg nu nära till hands att metaforiskt börja betrakta kommunen 
som ett företag, näringslivspolitiken som en produkt och näringslivet som 
en marknad. Marknadsplanen knöt ihop detta och i själva metaforen låg 
svaret på vad det hela skulle innehålla. Idén om "företaget Östå kommun" 
etablerades och skänkte önskvärd legitimitet åt kommunens sätt att arbeta 
med näringlivsfrågor. 

Konsulten var en starkt drivande kraft med ett stort förtroende både hos 
kommunens ledning och hos aktörer utanför den kommunala organisatio
nen (t ex bland småföretagare och myndighetspersoner). Han ställde krav 
på kommunen, han formulerade frågor, han resonerade, övertalade och 
var en initierande och pådrivande kraft. 

I de diskussioner som fördes omkring detta i kommunledningen ansåg 
man att man själva inte hade möjlighet eller tid att genomföra ett sådant 
arbete vilket gjorde att en utomstående konsult engagerades för att ta fram 
och sammanställa material för näringslivsprogrammet. Detta följdes av 
ett KS-belut i juni 1987 där det formellt beslutades att ta fram ett närings
livsprogram på ovan nämnda sätt. Informellt var beslutet redan fattat och 
förankrat hos oppositionsrådet, ledamöter av KS och Östå Industris 
styrelse samt representanter för näringslivet. 

Till projektet, som efterhand fick arbetsnamnet, "Östå - nära framtiden", 
knöts en referensgrupp vars uppgift var att kontinuerligt styra och 
stämma av projektet. Referensgruppen bestod av kommunalrådet, opposi
tionsrådet, kanslichefen/VD Östå Industri, AF:s platschef, UF:s konsult 
samt representanter från SHIO och ett av de större företagen i kom
munen. Projektet genomfördes under 1987/88 och avrapporterades vid 
återkommande referensgruppsmöten, SHIO-möten och lunchgrupps-
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möten. Det slutliga förslaget till marknadsplan presenterades i maj 1988 
och efter en del ytterligare arbete fastställdes marknadsplanen av kom
munfullmäktige i oktober 1988 som riktlinjer för kommunens arbete med 
näringslivsfrågor. 

Referensgruppen var sammansatt så att den omfattade de personer som 
vanligtvis hade varit inblandade i näringslivspolitiken. De var den grupp 
inom vilken konsensus måste skapas för att kunna driva en näringslivs-
politisk fråga. Det visade sig svårt att göra något som inte samtliga ställde 
upp på. Å andra sidan var det få frågor som samtliga, eller ens några, gav 
sitt helhjärtade stöd. Snarare fungerade det så att samtliga var "i princip" 
överens om det mesta som inte direkt avstyrdes. 

De frågor där denna principöverenskommelse inte kunde nås blev heller 
aldrig föremål för någon diskussion. De i gruppen som inte var direkt 
involverade i den dagliga ledningen av kommunen hade i en del frågor 
avvikande åsikter som de valde att inte diskutera i gruppen, eller, om 
frågorna diskuterades så gjordes detta på ett sådant sätt att gruppens 
vidare arbete med just den frågan upphörde. Tänkbara konflikter togs 
bort från "dagordningen" och avgjordes på annat sätt i andra fora. Ofta 
var kommunalråd eller kanslichef drivande för att snabbt skjuta undan 
frågor som inte borde tas upp till behandling. 

Under arbetets gång, med referensgruppen som en sorts central enhet, 
diskuterades olika på andra håll pågående handlingsprocesser som borde 
tas in i arbetet med marknadsplanen. Detta var t ex satsningarna på östå 
Mineralcentrum vilka ansågs nödvändiga att associera till marknads
planen. På så sätt utökades arbetet med marknadsplanen med handlings
processer som ändå "var på gång". Det fanns hela tiden en nära koppling 
mellan arbetet med marknadsplanen och det som i övrigt tilldrog sig inom 
näringslivspolitikens område. 

Det finns emellertid även exempel på frågor som inte kunnat arbetas in i 
arbetet med näringslivsprogrammet. Vissa frågor som togs upp, t ex möj
ligheten att från kommunens sida påverka vissa företag att vidta vissa 
åtgärder eller att i arbetet ta in diskussioner som innebar ifrågasättande av 
kommunens sätt att arbeta, togs snabbt bort. De var inte möjliga att driva 
eftersom de ifrågasatte det grundläggande sättet som man alltid arbetat på. 
Största möjliga åsiktsöverensstämmelse innan en fråga tas upp. Beskriv
ningen ovan pekar mot en samverkansmodell för det sätt varpå olika 
frågor behandlas. 



120 

Utvecklingsfondens konsult har hela tiden aktivt deltagit i diskussioner 
omkring marknadsplanen och hans synpunkter har alltid tillmätts stor 
betydelse. Förtroendet har hela tiden varit orubbat och han har dessutom 
representerat den legitimitet som arbetet har varit i behov av. Genom att 
tilltala konsulten har arbetet indirekt tilltalat näringslivet. På samma sätt 
har näringslivets representanter fungerat, de tillfällen då dessa har del
tagit har deras åsikter snabbt tagits upp av de övriga aktörerna. Det som 
inte har vunnit företagsledarnas spontana godkännande har heller inte 
drivits vidare internt. 

Under valrörelsen 1988 utsattes arbetet för en del kritik och från olika 
politiska läger (delar av borgerligheten) frågade man sig varför detta 
arbete genomfördes. Den kritik som fördes fram var politisk och ett 
inslag i profileringen inför valet liksom den tydde på ett just då nyvaknat 
intresse från kommunfullmäktige för vad kommunstyrelsen och östå 
Industri gjorde. Oppositionen mot programmet ansågs bero på att vissa 
politiker hade missuppfattat syftet med och inriktningen av program
arbetet. Det hela ansågs möjligt att klara ut om vissa förhållanden reddes 
ut med de som opponerat sig. Arbetet med att formellt anta näringslivs
programmet fick av den anledningen anstå till efter valet och det hela 
saktade upp något under hösten 1988. 

Formellt var det industribolaget som hade beställt marknadsplanen och 
formellt skulle den färdiga produkten accepteras både av Östå Industris 
styrelse och av fullmäktige. Den formella processen att anta programmet, 
eller marknadsplanen, i fullmäktige och Östå Industri var emellertid rela
tivt oviktig. Processen fortsätter alltså ändå. Det som i vissa lägen stoppat 
upp arbetet med näringslivsprogrammet är då, av en eller annan anled
ning, konsensus runt arbetet inte har varit för handen, t ex inför val
rörelsen. Däremot har det inte påverkat arbetet när den formella besluts
processen har arbetat långsamt. 

Arbetet avslutades således formellt under hösten 1988 men slutet är dock i 
första hand formellt. I praktiken är gränsen mellan arbetet med närings
livsprogram och arbetet med andra handlingsprocesser flytande och även 
övergången till andra processer flyter. Det som är värt att poängtera är att 
även om arbetet formellt sett avslutades under oktober 1988, p g a att 
projekttiden hade lupit till ända, så har detta en marginell betydelse för 
det fortsatta arbetet. 

Under vintern 1988-1989 reste kommunalråd, kanslichef och ibland även 
oppositionsrådet och någon representant för näringslivet runt och presen
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terade näringslivsprogrammet för länets politiker, länsstyrelsen, läns
arbetsnämnden, fackföreningar m fl. Både helheten i det näringslivspoli
tiska engagemanget och den samverkansatmosfär som präglade arbetet 
marknadsfördes på detta sätt likväl som förhoppningen var att ge besluts
fattare en positiv "bild" av Östå. 

En fråga som dök upp i samband med näringslivsprogrammet var huru
vida kommunen skulle inrätta eller i någon annan form stödja ett speciellt 
näringslivskansli eller ett speciellt kontor för näringslivsservice. Frågan 
aktualiserades framförallt av näringslivets företrädare i arbetet med 
näringslivsprogrammet. Frågan togs emot positivt av kommunens före
trädare men utan att någon egentlig åtgärd vidtogs från deras sida. I prak
tiken var kommunalrådet inte intresserad av att fördjupa kommunens 
personella och ekonomiska engagemang i näringslivspolitiken på det sätt 
som etableringen av ett näringslivskontoret hade inneburit. Frågan av
fördes dock inte från agendan utan sköts försiktigtvis på framtiden. 

SHIO etablerade under 1989 ett eget kansli som fick ett visst ekonomiskt 
stöd från kommunen och på sätt och vis gjorde ett kommunalt närings
livskontor mindre nödvändigt. Frågan blev istället hur näringslivsser
vicen från kommunen skulle samordnas med den SHIO erbjöd och hur de 
skulle kunna samverka. 

Sammanfattningsvis så har arbetet med näringslivsprogrammet urskilts 
som en självständig process främst genom bildandet av referensgruppen 
och samarbete med utomstående konsulter. Någon direkt koppling till 
formella organ, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige eller industri
bolagets styrelse, har i stort sett inte förekommit annat än vid projektets 
start respektive slut. De nödvändiga besluten eller avgörandena för att 
komma vidare i arbetet har tagits i mindre grupperingar, i referens
gruppen eller i samarbete mellan enskilda eller av enskilda centrala 
aktörer (framförallt kommunalråd eller kanslichef). 

Processen har inte ifrågasatts p g a några avgörande yttre händelser eller 
av handlingar vidtagna av andra inom kommunen verksamma förutom 
den debatt som uppstod vid valet 1988. Detta framförallt beroende på den, 
till synes, starka samhörigheten mellan referensgruppens medlemmar och 
även tack vare den koppling till andra organisationer som funnits genom 
gruppens sammansättning. Processen har å andra sidan inte heller karak
täriserats av några snabba åtgärder och inte heller beskrivits som "ny
skapande" eller "märkvärdig" på något sätt av de inblandade utan bedöms, 
kort och gott, som "bra". 
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Östå Mineralcentrum 

östå Mineralcentrum får stå som samlingsnamn på en handlingsprocess 
som utkristalliserades under 1988. Processens ursprung måste sökas i ett 
flertal omständigheter, varav vissa ligger långt tillbaka i tiden. De har 
dock det gemensamt att det i samtliga fall finns någon beröring till gruv
näringen och det är i dess utveckling som vi finner grunden för Mineral
centrum. De olika beståndsdelarna i Östå Mineralcentrum var under 1990 
följande: stenslipning, guldvaskning, borrkämearkiv, det högteknologis
ka företaget inom gruvbranschen, mineraljakten, gruv- och mineral
stigar, utställningar, Naturum, mineralmuseum, utbildningar, konferens
centrum, lägerskola och industrimineraler. 

Östå Mineralcentrum var en sorts "paketlösning" för ett flertal idéer med 
beröring till gruvnäringen. Bakgrunden är skiftande, de olika bestånds
delarna har olika historia och några av de ingående delarna var nya idéer 
som lades till för att i någon aspekt göra Mineralcentrumsatsningen 
komplett. 

Gruvnäringens utveckling är central för framväxten av Mineralcentrum. 
Det första dråpslaget mot gruvnäringen skedde under andra halvan av 
1970-talet då det största gruvfältet i kommunen lades ned. 230 arbetstill
fällen försvann och gruvsamhället utplånades. Några direkta arbetslös
hetsproblem blev inte följden eftersom samtliga anställda erbjöds anställ
ning vid andra enheter inom gruvföretaget. Ändå markerade nedlägg
ningen av gruvfältet att det inte längre var självklart att man alltid kunde 
lita på gruvnäringen som garant för kommunens fortlevnad. Vid åter
blickar beskrivs händelsen påfallande ofta som plötslig och många kände 
sig helt oförberedda på vad som hände. 

Många försök gjordes från många olika håll att mildra effekterna av 
nedläggningen. Kommunen, vid det tillfället storkommunen, agerade med 
hjälp av uppvaktningar, arbetsgrupper och förhandlingar. Även lokalt i 
samhället nära gruvfältet bildades olika grupper för att påverka utveck
lingen Arbetet hade dock inte någon annan märkbar effekt än att ett 
industrihus byggdes 1980. De som varit aktiva inom näringslivspolitiken 
och som även var engagerade vid nedläggningen tycker inte att agerandet 
då var kraftfullt utan snarare bedöms handlingarna, i historiens ljus, som 
svaga. 

Försöken gick nästan uteslutande ut på att stoppa nedläggningen, att hejda 
det som höll på att ske och att bevara det som fanns. Denna inställning är i 
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någon mån typisk för en kommun som upplever en plötslig kris. I brist på 
bättre alternativ kämpar man emot en hotande nedläggning och arbetet 
går i mångt och mycket ut på att argumentera för fortsatt drift eller för att 
företaget även fortsättningsvis ska svara för sysselsättningen i området. 
Detta argument var svårt att driva vid gruvnedläggningen eftersom i 
princip ingen blev arbetslös (vilket har varit fallet även vid senare gruv
nedläggningar i kommunen). 

Trots allt fanns vid denna tidpunkt flera verksamheter med gruvanknyt-
ning kvar i kommunen. Det fanns gruvor i drift, både i kommunen och i 
grannkommunen och dessutom fanns ett högteknologiskt företag med 
konsulttjänster och produktion för bl a gruvnäringens räkning. Situatio
nen var dock osäker, utvecklingen vid företaget hade varit besvärande och 
antalet anställda minskade kontinuerligt. Den sista gruvan i kommunen 
lades så småningom ned 1987. Även utvecklingen i grannkommunens 
gruvor har tidvis varit osäker. Statens och gruvföretagets gemensamma 
"gruvpaket" under 1988 innebar att investeringar i ny teknik möjlig
gjordes i grannkommunen. Detta anses trygga driften över sekelskiftet 
men omfattningen av brytningen kan dock antas fortsätta att variera. 

Kommunen har aktivt försökt att agera för att utveckla gruvnäringen och 
dess kringnäringar i kommunen, dock har detta varit svårt och när det nu 
inte finns någon gruvdrift i kommunen blir det desto svårare att hävda 
Östås behov av insatser. Å ena sidan har kommunen lyckats få gehör för 
sina problem i den offentliga administrationen, bl a nämns Östås behov 
tydligt i länsrapporter och andra skrifter från länsstyrelsen där inlandet 
diskuteras. Å andra sidan har mycket få konkreta resultat åstadkommits. 

Kommunens ledande politiker har upplevt sig själv som svaga beträffande 
möjligheterna att påverka gruvnäringens framtida utveckling. De av
görande besluten har fattats i gruvföretagets styrelse och i kanslihuset och 
det har funnits få eller inga direkta kanaler till dessa instanser. Det har 
dessutom upplevts som svårt att, utifrån kommunens horisont, argumen
tera gentemot t ex sviktande världsmarknadspriser. Därav följer att de 
handlingar som traditionellt har vidtagits framförallt har inneburit poli
tiska markeringar, uttalanden, uppvaktningar och andra "verbala" hand
lingar. Vid yttrande över länsrapporten 1986 skriver kommunen bl a 
följande: 
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Gruvindustrin är en av de få näringar som måste bedrivas där råvaran finns. Den ger 
flera direkta och indirekta positiva följder i en glesbygd. 

Hjälper till att förbättra infrastrukturen 
Tillför regionen välutbildad arbetskraft 
Alstrar industrier och serviceföretag 
Bidrar till att skapa ett industriellt klimat 
Ger underlag till olika servicenäringar 
Har betydelse för rikets beredskap 

(Yttrande från Östå kommun över länsrapport 1986) 

Förutom allmänna uttalanden av ovanstående typ har även enskilda 
ärenden drivits politiskt. Kommunen har försökt förmå SGU att etablera 
en enhet i Östå. Kommunledningen har även engagerat sig i en etablering 
av mineraljakten och ett borrkämearkiv till Östå. Det senare är nu, sedan 
1988, etablerat i Östå även om den ansvarige för arkivet är stationerad i 
Uppsala. Detta skall dock, enligt ett regeringsuttalande, ändras så att den 
ansvarige stationeras i Östå. Under våren 1988 presenterades det s k 
gruvpaketet i samarbete mellan gruvföretaget och staten men i det nämns 
knappast Östå överhuvudtaget. En ny gruva i kommunen har varit en 
allmän förhoppning i Östå. En ny gruva skulle ge förnyad styrka till de 
företag som varit och är beroende av gruvdriften för sin verksamhet och 
kunna lösa arbetslösheten och kanske leda till återflyttning. 

Politiska markeringar och de sedan tidigare genomförda handlingarna i 
syfte att t ex få en SGU-filial etablerad i Östå gjorde att politiker och 
tjänstemän kom till insikt om den bristande effektiviteten i de politiska 
handlingarna. Även neddragningarna vid det högteknologiska företaget 
och nedläggningen av den sista gruvan har bidragit till denna insikt. Tiden 
rann iväg för Östås gruvindustri, liksom den samtidigt rann iväg för 
kringföretagen, gruvarbetare och satsningar i anslutning till gruv
näringen. Detta blev ett insiktsmässigt "startskott" för nytänkande. 

Under 1987 och 1988 började en del nya idéer att ta form liksom en del 
gamla sattes in i delvis nya sammanhang. Tanken om SGU-filial och 
mineraljakt till Östå övergavs inte utan parades ihop med nya idéer om 
bl a guldvaskning, Naturum och mineralmuseeum. Mineralcentrumtan-
ken tog något fastare form under slutet av 1987 och blev definitivt 
etablerat under 1988. Inledningsvis diskuterades mineralcentrum i en 
mindre grupp bestående av ungefär samma personer som i refe
rensgruppen för näringslivsprogrammet; kommunalrådet, kanslichefen, 
oppositionsrådet, arbetsförmedlingens platschef och SHIOs representant. 
Det högteknologiska företaget var tidigt inblandade, dels eftersom de var 
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aktuella i samband med försöken att få till stånd en etablering av en SGU-
filial, ett borrkärnearkiv och mineraljakten till kommunen och dels 
därför att de var centrala för att kunna utveckla nya kommersiella verk
samheter med anknytning till geologi och/eller gruvor. 

Helt ensam om idéutveckling kring gruvnäringen har man dock inte varit 
i Östå. Även i de omkringliggande orterna har liknande tankar om en 
utveckling av verksamheter i anslutning till gruvorna formulerats. Vid 
grannkommunens största gruva har en samverkansgrupp bildats med 
syfte att utveckla idéer för att underlätta strukturförändringarna inom 
gruvindustrin. Representanter från Östå kommun har regelbundet del
tagit i de träffar och möten som samverkansgruppen haft. En av mineral-
centrumsatsningarna som härrör från dessa möten är möjligheten att ut
vinna industrimineralar ur de överblivna slagghögarna från det nedlagda 
gruvfältet. 

Därav följde även andra tänkbara användningsområden, t ex att använda 
slaggen för att ta fram fyllning till keramikindustrin eller för att pro
ducera vägfyllning. Om det skulle vara möjligt att ta tillvara slagghögarna 
skulle detta dessutom lösa det miljöproblem som de numera utgör i 
området och som man på sikt antagligen kommer att bli tvungen att lösa. 

Även i de näraliggande gruvorterna har projekt av olika typ initierats. 
Från Östås sida ses detta inte som en direkt konkurrens utan det är snarare 
så att man även gentemot andra intressenter driver samma linje som inom 
den egna kommunen, dvs samverkan och samarbete. Genom att läns
styrelsen sitter som en "spindel i nätet" i många projekt underlättas sam
arbetet över komungränserna. Detta har bl a lett till att en s k "gruvtur" 
har satts ihop som innehåller ett flertal olika aktiviteter med anknytning 
till gruvnäringen i länet. Gruvturen är således ett av argumenten för 
Mineralcentrum i Östå och det i bl a Östå understundom fruktade revir
tänkandet i inlandet har åtminstone delvis undvikitis. 

Som redan påpekats så konkretiserades Mineralcentrum under 1988 och 
det togs med som en del av näringslivsprogrammet. Vidare fick ett kon
sultföretag i uppdrag att utreda de olika delarna och ta fram ett mer 
genomarbetat program. Under hösten tillsattes även en arbetsgrupp 
(egentligen benämns gruppen TEMA-gruppen för östå Mineralcentrum i 
analogi med de begrepp som utvecklades under arbetet med näringslivs
programmet) som skulle ha det övergripande ansvaret för att satsningarna 
drevs framåt. Gruppen tillsattes med både tjänstemän, politiker och 
näringslivsrepresentanter. Den samverkansanda som präglat arbetet tidi
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gare fick fortsätta att råda. Till arbetsgruppen knöts även en representant 
för det tidigare nämnda samverkansprojektet i grannkommunen. 

En företagsledare i kommunen (som även är politiskt aktiv) utvecklade, 
tillsammans med andra lokala intressenter, under 1988 och 1989 två före
tagsidéer. Den ena berörde brytning och tillverkning av s k nyttosten (t ex 
för väggbeklädnad) och den andra brytning och tillverkning av s k pryd
nadssten (t ex souvenirer, priser, prydnader etc). Projekten stöddes av 
kommunen och ett företag i kommunen gjorde geologiska undersök
ningar av de tilltänkta stenbrotten och det blev under första halvan av 
1989 klart att stenen höll god kvalité och skulle vara möjlig att utnyttja för 
kommersiellt bruk. Företagen bildades formellt under början av 1989 
med lokala företag som delägare och finansiärer och med stöd från läns
styrelsen. Den tidigare nämnde företagsledaren var hela tiden den drivan
de kraften. 

För att det skulle vara möjligt att driva företagen stod det redan 1988 
klart att det var nödvändigt med specialutbildning av arbetskraft i bl a 
stenbearbetning. Genom arbetsförmedlingen och länsarbetsnämnden 
genomfördes med anledning av detta en utbildning inom geologi/minera
logi, stenbearbetning och design i s yfte att skapa underlag för en indu
striell verksamhet inom stenslipning. Genom att denna kunde styras mot 
vissa kategorier arbetslösa fyllde utbildningen även syften för arbets
förmedlingen. De som utbildades kunde under utbildningen arbeta bl a 
med att ta fram prototyper, framförallt för prydnadsstensföretaget. Det 
fanns dock vissa krav från företaget om utbildningens tidpunkt, inrikt
ning, innehåll etc som inte kunde uppfyllas av arbetsförmedlingen eller 
kommunen. 

De nystartade företagen har fått en egen tydlig identitet och har därmed 
kommit att delvis brytas loss från helheten. Företagen har ändock "stannat 
kvar" genom att även andra delar i mineralcentrum har kunnat dra för
delar av stenslipningen och vice versa samt genom att den drivande före
tagaren även involverats i andra delar av mineralcentrum. I samband med 
detta har företaget t ex tagit fram "kommunala" presenter som bygger på 
bearbetning av stenmaterial. 

Inom turismområdet startades ett företag under 1989, kommunen har 
mutat in ett område för guldvaskning och kurser för guldvaskningsguider 
har anordnats. I övrigt har det inom området turism med anknytning till 
mineralcentrum förts diskussioner om Naturum, gruv- och mineralstigar, 
lägerskolor, mineralmuseum och konferenscenter. Arbetsgruppen för 
mineralcentrum har inom sig diskuterat de olika turismsatsningama och 
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vid sidan om guldvaskningen så har kommunen arbetat med att iord
ningställa gruv- och mineralstigar (som delvis fanns sedan tidigare). Med 
hotellet i centralorten som främsta intressent har det även inletts arbete 
med att förlägga lägerskolor med mineralprofil till kommunen. Naturum 
och mineralmuseum har dock inte ansetts vara realiserbara inom den 
närmaste framtiden. 

Vid det högteknologiska företaget i kommunen finns sedan tidigare kom
petens inom teknik för scanning av borrkärnor. Det är en sedan tidigare 
känd och fungerande teknik men arbetet med att kommersialisera tekni
ken fick förnyad aktualitet inom mineralcentrum. Slagghögarna som är 
rester från den tidigare gruvdriften var grunden för den tidigare refere
rade diskussionen om industrimineraler. Både för att utveckla scanning-
tekniken och för att ta tillvara slagghögarna försökte arbetsgruppen för 
mineralcentrum under 1989 dels att finna en lämplig person för att utreda 
projekten (och driva de till kommersialisering) och dels att finna lämpliga 
finansieringsformer för utredningsarbetet. 

Det var framförallt kommunalrådet som arbetade med detta och arbetet 
kröntes med framgång såtillvida att Nämnden för Statens Gruvegendomar 
(NSG) visade sig intresserade att åtminstone stå för delar av finansie
ringen för utredningen om slagghögarna. En lämplig person fanns även 
lokalt i kommunen (en f d anstä lld vid högteknologiföretaget) men tyvärr 
flyttade han från kommunen under året. 

Inom mineralcentrum har även gemensamma ansökningar för arbete med 
projekten ingetts till Trygghetsrådet. Fack, företagarrepresentanter och 
kommun har varit inblandad i de tta och det gav till resultat att resurser 
för prospektering av slagghögarna erhölls. Den delen har handhafts av 
SHIOs kansli i kommunen och resulterade i ett underlag som gjorde det 
möjligt att gå vidare mot kommersiell utvinning men i det läget saknades 
starka finansiärer som kunde ta ansvert för projektet. 

Östå Mineralcentrum har som helhet även marknadsförts mot företag, 
länsmyndigheter, departement, riksdagsmän, fackföreningar m fl, dels i 
samband med att näringslivsprogrammet presenterades, dels i samband 
med att ansökningar om medel getts in, t ex till länsstyrelsen, Trygghets
rådet, dels i samband med att projektidéer diskuterats, t ex med NSG, 
gruvföretaget och dels i samband med konferenser, möten etc, t ex vid en 
studieresa till Finlands stenbearbetande industri som anordnades med del
tagare från de nordliga länen. I samtliga dessa fall har det upplevts som en 
fördel att var och en av de deltagande aktörerna har kunnat tala för och 
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om helheten i mineralcentrum och att var och en av de ingående bestånds
delarna har kunnat hämta styrka från helheten. 

Kommunala politikerna, tjänstemän, företag och företagare har engagerat 
sig i olika delar av projektet. Tjänstemän och tekniker från statliga myn
digheter har även deltagit i vissa delar och inom mineralcentrum har man 
även köpt tjänster utifrån. Detta har man gjort genom specifikationer av 
det som man varit i behov av och avknoppningsarbetet har därmed skyn
dats på och blivit naturligt. När något speciell tjänst har varit nödvändig 
att köpa har olika delar av projektet kunnat samarbeta. Även om finansie
ringen inte har varit blandad har t ex SHIOs kansli med hjälp av resurser 
från Trygghetsrådet kunnat utreda och arbeta med vissa uppgifter medan 
kommunen, företag i kommunen och Arbetsförmedling kunnat finansiera 
andra. 

Att följa den exakta gången från idé till handling för de aktiviteter som 
ingår i Mineralcentrum är inte lätt. Det är, som vi sett ovan, en mängd 
aktiviteter som av olika orsaker pågått och som slutligen förts samman 
under ett begrepp. Tydligt är emellertid den länkning av handlingspro
cesser som gjorts i syfte att bygga en grund för en sammantagen hand
lingsprocess för satsningar inom gruvnäringen liksom den förändring av 
synen på vad kommunen kan och bör ägna sig åt. Länkningarna mellan 
olika tidigare handlingar har inte i första hand gjorts via KS eller KF utan 
snarare genom politiker (kommunalråd och oppositionsråd), företagare, 
tjänstemän m fl i samverkan. 

Erfarenheterna har hela tiden byggts på och så länge de har varit goda så 
har utvecklingen av Mineralcentrumtanken fortsatt. Någon direkt för
ankring i ett bredare politiskt perspektiv har inte varit nödvändig efter
som det i stor utsträckning har berört mycket små resursmässiga insatser 
från kommunens sida och dessutom i många fall har rört projekt som 
legat på idéstadiet. 
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Sydviks kommun 

Näringslivspolitikens framväxt 

Inledning 

Sydviks kommun är belägen i inlandet, eller som det ibland kallas den inre 
kustbygden. Alltsedan år 1800 har socknen och från 1862 kommunen 
omfattat samma geografiska område och de olika kommunala indelnings
reformerna har således inte inneburit några förändringar för kommunen. 

Politiskt har kommunfullmäktige haft borgerlig majoritet ända sedan 
fullmäktigeinstitutionen infördes i kommunen 1919. Centerpartiet har 
varit det dominerande partiet under de senaste årtiondena och har således 
besatt de ledande posterna även om man i sto r utsträckning, åtminstone 
fram till slutet av 1970-talet, arbetat med samlingsstyre i någon form. 
Kommunalpolitiken har, enligt en bygdehistorisk beskrivning, präglats 
mer av "...balanserad eftertänksamhet än av riskfyllda investeringsäven
tyr" samt av en strävan att hålla nere den kommunala utdebiteringen. 
Traditionellt har Sydvik haft en av de lägsta utdebiteringarna i landet. 
Även om kommunen fortfarande har relativt låg utdebitering är det inte 
längre en prioriterad ambition att hålla nere skatten. 

Om kommunen kan betecknas som traditionell med avseende på kommu
nalpolitikens inriktning kan vi ge samma epitet till den närings- och 
sysselsättningsstruktur som kommunen uppvisar. Sydvik är en typisk 
jord- och skogsbruksbygd och även om effekterna av rationaliseringar i 
skogsbruket och krisen bland jordbrukets små enheter har varit tydliga 
även i Sydvik så har man fortfarande en stor andel sysselsatta inom dessa 
näringar. 
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Den tillverkningsindustri som finns i kommunen är i mycket stor ut
sträckning uppbyggd runt produktion med anknytning till skogsbrukets 
behov och kan således ses som en industriell förlängning av den traditio
nella strukturen. Kommunen har tidigare haft en stor andel sysselsatta i 
offentlig sektor, framförallt tack vare ett landstingsägt sjukhem (Näs 
sjukhem) som funnits i kommunen men som numera är nedlagt. 

Befolkningsmässigt inföll kommunens storhetstid i samband med vatten
kraftsutbyggnaden under 1950-talet med en topp 1955 då kommunen hade 
mer än 10.000 invånare. Sedan dess har befolkningsmängden stadigt 
minskat. Trenden är fortsatt negativ även om vi antar att inga flyttningar 
kommer att äga rum, tack vare den sneda åldersfördelningen med en stor 
andel av invånarna i de högre åldrarna. 

Den smala vägens näringslivspolitik 

Sydviks kommun beskrevs i citatet ovan som traditionell och försiktig i 
sina åtaganden vilket även har gällt näringslivspolitiken. Detta är i sig inte 
märkligt om vi till den traditionella försiktigheten fogar det faktum att 
kommunen inte har haft några större industriella kriser eller avveck
lingar förrän i början av 1980-talet, dvs betydligt senare än i många andra 
kommuner. Sydvik är, som tidigare påpekats, inte heller någon utpräglad 
industri- eller brukskommun, det har alltså inte funnits någon över lång 
tid dominerande industriell näringsgren. 

Kommunens näringslivspolitiska verksamhet var blygsam fram till början 
av 1980-talet. Under 1960- och 1970-talen bestod näringslivspolitiken av 
tillgång till tomtmark och industrihus men någon mer utvecklad verk
samhet förekom inte. Detta trots att kommunen tidig byggde industrihus 
med hjälp av lokaliseringsstöd. 1964 var Sydvik en av de första kommu
nerna i landet som utnyttjade den möjligheten och redan på 1950-talet 
hade man utarbetade regler för kommunal stimulans till företagandet. 
Denna stimulans innebar fri tomt samt vatten och el "vid gata". 

1970-talet innebar inga större förändringar av den rådande politiken. 
Kommunen administrerade sina lokaler och hjälpte till med industrimark 
även om det inte fanns någon markerad framförhållning beträffande 
industrimarken. Vidare administrerade man då som nu naturligtvis de 
möjligheter som ges kommunerna via de s k regleringspengama och IKS-
medel och man fungerade som remissinstans för olika former av statliga 
stöd och bidrag. I kommunfullmäktige- och kommunstyrelsearbetet togs 
frågor med anknytning till näringslivspolitik upp och det skrevs motioner 
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till fullmäktige dock utan att sätta några egentliga spår i kommunens 
politik. 

Den lugna utvecklingen i kommunen var dock delvis illusorisk. Även om 
det, fram till 1980-talets början, inte förekom några enstaka större kriser 
så har t ex befolkningsutvecklingen varit negativ under mer än 30 år, och 
de traditionella glesbygdsproblemen med avfolkning och stigande medel
ålder har således inte saknats i kommunen. Den relativa närheten till en 
god arbetsmarknad i den närbelägna residensstaden har å andra sidan 
inneburit att arbetslösheten hållits nere. Kommunens problem har därför 
inte varit synliga i form av arbetslöshetssiffror, tvärtom har Sydvik visat 
upp en av länets lägsta procentuella arbetslöshetssiffror vilket även har 
bidragit till att skapa en bild av "lugn" och balans i kommunen. 

Det som kommit att utgöra det grundläggande argumentet för ett kom
munalt engagemang i näringslivsfrågor har därmed inte varit kriser i 
näringslivet eller arbetslöshet utan den negativa befolkningsutvecklingen 
och den sneda åldersfördelningen. Det är de problemen som man tradi
tionellt har önskat lösa, bl a med hjälp av näringslivspolitiska aktiviteter. 

Den första påminnelsen om att även Sydvik kunde komma att utsättas för 
strukturomvandling kom, som tidigare nämnts, inte förrän i början av 
1980-talet då ett av de största företagen i centralorten (AB Kran) p g a 
lönsamhetsproblem minskade sin personalstyrka från 250 till ca 130 an
ställda. Neddragningen innebar att en delvis ny situation uppstod i kom
munen. Det restes krav på åtgärder från kommunen och den tidigare rela
tivt stillsamma politiska diskussionen omkring kommunens näringslivs
politiska engagemang tog fart. Arbetsmarknadsargumentet blev mer 
gångbart som argument för det kommunala engagemanget. 

Det dåvarande kommunalrådet tog fasta på en del av de önskningar som 
fanns i näringslivet och inriktningen av kommunens näringslivspolitik 
kom delvis att läggas om. En informell grupp av näringslivsföreträdare 
och kommunala representanter träffades regelbundet från 1980 till 1982 
och diskuterade gemensamma angelägenheter. Diskussioner togs så små
ningom upp om ett eventuellt utbyggt kommunalt näringslivspolitiskt 
engagemang. Diskussionen slutade så småningom med att en s k närings
livskonsult anställdes på timbasis 1983 så att företagen i kommunen, till 
ett subventionerat pris, kunde nyttja konsultens tjänster. Ordningen med 
en kommunalt avlönad näringslivskonsult kom sedan att bestå under drygt 
fem år. 
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En annan effekt av industrikriserna och de därpå följande problemen i 
början av 1980-talet var att en projektgrupp, Projekt Sydvik, bildades 
1982 för att stimulera näringslivet i kommunen. Gruppens medel tillsköts 
dels från länsstyrelsen och dels från kommunen och medlemmarna häm
tades bland annat från kommunstyrelsen, det lokala näringslivet och läns
styrelsen. Projekt Sydvik kunde med sina medel stödja enskilda företags 
utveckling och arbetade med näringslivskonsultens arbete som bas, under 
den tid det fanns en konsult anställd. Projektgruppen och näringslivs
konsulten utgjorde tillsammans under större delen av 1980-talet stommen 
i den operativa delen av Sydviks näringslivspolitik. 

Frågan om industrilokaler togs upp i början av 1980-talet. Den industri
lokal som kommunen ägde var utnyttjad och röster höjdes för att kom
munen borde införskaffa eller bygga fler industrilokaler. Frågan var 
emellertid inte ny, redan i s lutet av 1970-talet hade dylika diskussioner 
varit på gång, dock utan resultat. I samband med de kriser och neddrag
ningar, som kort berördes ovan, fick emellertid kommunen möjlighet att 
köpa upp övergivna industrilokaler. Det har emellertid inte rått enighet 
om på vilket sätt industrilokalerna borde hanteras och frågan har under 
hela 1980-talet omgivits av en, stundtals intensiv, diskussion beträffande 
behovet av lokaler och användningen av befintliga lokaler. 

1983 kom beskedet att landstinget avsåg att lägga ned Näs sjukhem vilket 
innebar att 120 heltidsarbeten inom vårdsektorn försvann. Att arbetstill
fällena var lokaliserade i en perifer del av kommunen och huvudsakligen 
drabbade kvinnor förstärkte problemet ytterligare. Från beskedet om att 
vårdhemmet skulle läggas ned till dess nedläggningen var fullt genomförd 
skulle det komma att dröja knappt sju år och under hela denna tid var Näs 
sjukhem en central och ibland smärtsam fråga för Sydviks kommuns poli
tiker. Det förekom långdragna diskussioner mellan landsting, kommun, 
länsstyrelse m fl, utredningar och idéer penetrerades på många olika håll, 
en projektgrupp bildades med Projekt Sydvik som förebild i syfte att 
skapa ersättningsverksamhet i Näs. 

Näskrisen innebar ytterligare ett uppvaknande för kommunen och kan ses 
som en prövning av den kommunala förvaltningens och politikens för
måga att lösa ett större strukturellt problem. Kommunens politiker var 
dock ovana vid att hantera dylika problem och de nya kraven stämde 
dåligt överens med vad som var möjligt att göra inom den förhärskande 
"smala vägens politik". Den politiska debatten och de politiska motsätt
ningarna har därför tidvis varit stora, både inom och mellan partierna. 
Även om medvetandet om problemen finns och även om man politiskt är 
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överens om att kommunen bör engagera sig i näringslivspolitiska frågor 
finns det många synpunkter på vad som bör göras. 

För att få vägledning och kontinuitet i arbetet beslutade kommunfull-
mäktigel986 att ett näringslivsprogram skulle tas fram. Kommunstyrel
sens arbetsutskott fick ansvaret att sätta samman programmet som förut
sattes vara färdigställt under andra halvåret 1986. Arbetet drog dock ut på 
tiden och inte förrän i början av 1988 kunde ett färdigt program pre
senteras. 

Under samma period som arbetet med näringslivsprogrammet sakta skred 
framåt aktualiserades frågan om på vilket sätt kommunens näringslivs
politiska arbete skulle organiseras. Det kom under 1985-86 propåer om 
att kommunen borde bilda ett kommunalt industribolag. Kraven kom 
både från delar av fullmäktige likväl som från näringslivet. Arbetet med 
att finna en ny organisatorisk lösning skyndades även på i och med att 
näringslivskonsulten avvecklades. Diskussionerna ledde under 1988 fram 
till att bildandet av ett kommunalt industribolag, Sydviks Industri AB 
(Sindab), där en VD anställdes för att arbeta med näringslivsfrågor. 
Sindab kom att innebära en omorientering av näringslivspolitiken med 
nya aktörer och, åtminstone delvis, nya aktörer. 

1980-talet har, som framgår ovan, inneburit en ny situation för kommu
nens näringslivspolitiska verksamhet, både beträffande det politiska med
vetandet och kommunens strukturella situation. Argumentet med befolk
ningsutvecklingen som det stora problemet har förvisso överlevt som ett 
centralt argument och det är också riktigt att befolkningsutvecklingen i 
kommunen är en anledning till oro. Men inriktningen av näringslivs
politiken och hanteringen av de näringslivspolitiska uppgifterna har 
förändrats likväl som problembilden kompletterats med de problem som 
industrins ensidighet och relativa litenhet kan innebära samt den framtida 
sturkturomvandling som kan förväntas, framförallt inom jordbruket i 
kommunen. 

De handlingsprocesser som vi kommer att följa fortsättningsvis är: 
näringslivskonsulten, Projekt Sydvik, industrilokaler, Näs sjukhem, 
näringslivsprogram och Sydviks Industri AB. Innan vi går vidare med 
dessa handlingsprocesser ska dock en särskild anmärkning göras be
träffande den politiska situationen i kommunen. Kommunen fick ett nytt 
kommunalråd 1980, en f d riksdagsman som lämnat sitt riksdagsmandat 
efter valet 1979. Han hade tidigare suttit i kommunstyrelsen fram till 
1970, han satt i landstinget sedan 1950-talet och hade således en bred och 
mångsidig politisk bakgrund. En del av de idéer och aktiviteter som 
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genomfördes under de första åren av 1980-talet måste tillskrivas honom 
och de kontakter som han hade med beslutsfattare i bland annat Stock
holm. 

Det uppstod emellertid en konflikt mellan olika grupper inom center
partiet som ledde till att han inte fick förnyat förtroende efter valet 1982 
och han fick inte heller någon ledamotsplats i kommunstyrelsen. Han hade 
förvisso stöd hos en majoritet i det egna partiet men eftersom en 
"motkandidat" nominerades så kunde den senare röstas fram genom stöd
röster från de övriga borgerliga partierna. Det kommunalråd som till
trädde 1983 var en till åren kommen lokal politiker och inte heller han 
kom att vara kvar mer än en mandatperiod. Det var uppenbart att samma 
motsättningar som tidigare, fanns kvar även efter valet 1985. Arbetet med 
att nominera en ny centerpartistisk kandidat till ordförandeposten i kom
munstyrelsen och som kommunalråd ledde till en kompromiss kring en 
kandidat som båda lägren kunde acceptera. 

Det nya kommunalrådet som tillträdde 1986 saknade dock en bred politisk 
förankring. Det tidigare kommunalrådet från perioden 1980-1982 tog 
samtidigt plats som ledamot i kommunstyrelsen. Lösningen var dock inte 
särskilt hållbar, den politiska ledningen hade av många upplevts som svag 
sedan 1982 medan andra tyckte den var alltför dominant under perioden 
1980-1982, och det fanns en allmän önskan om en långsiktig lösning, en 
önskan om att bilägga konflikterna. Valet 1988 gav samma politiska 
styrkefördelning som tidigare och centerpartiet skulle ånyo välja sin kan
didat till ordförandeposten. Denna gång valdes en ny kraft som tidigare 
inte funnits med i kommunstyrelsesammanhang annat än som suppleant. 

Betydelsen av dylika politiska konflikter inom ett enskilt parti eller 
mellan partier ska inte överdrivas och det är min mening att man bör vara 
försiktig med att göra den politiska konflikten till den dominerande för
klaringen till olika handlingar i det näringslivspolitiska arbetet. Det har 
dock naturligtvis en betydelse för det sätt varpå olika ärenden har hand
lagts och den kommande beskrivningen av handlingsprocesserna inne
håller hänvisningar till den politiska situation som var rådande vid olika 
tidpunkter. Den ovan gjorda redogörelsen ska därför ses som ett sätt att 
underlätta läsningen av de kommande handlingsprocesserna. Betydelsen 
av den politiska situationen får emellertid vänta till analysen. 
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Handlingsprocesser i näringslivspolitiken 

Näringslivskonsult 

I början av 1980-talet, när diskussionerna om en utbyggd näringslivs
politik tog fart, hade kommunen ingen särskild personal avdelad för 
näringslivspolitik. Liksom i många andra mindre kommuner var närings
livspolitiken en uppgift för kanslichefen och kommunalrådet samt kom
munstyrelsen. Kommunalrådet (c) i Sydvik var vid denna tidpunkt (1980-
1982) endast anställd på halvtid och hade av naturliga skäl svårt att enga
gera sig fullt ut i alla delar av kommunens verksamhet. Han hade dock en 
fördel, relativt sina föregångare, nämligen en mer än 20-årig bakgrund 
som riksdagsman vilket hade gett honom kontakter i riksdag och departe
ment. Riksdagsmandatet lämnade han efter valet 1979 och kom i stället att 
ta plats som kommunalråd i hemkommunen. 

En fråga som penetrerades var nödvändigheten av att ha en personell 
resurs i kommunen för att arbeta med näringslivsfrågor. En näringslivs
sekreterare visade det sig emellertid inte finnas stöd för från något parti. 
Dels fanns det ideologiska argument mot att en kommunal tjänsteman 
skulle engageras för uppgifter i näringslivet och dels fanns det ett inne
boende motstånd i kommunen mot att expandera den kommunala förvalt
ningen. Den referensgrupp bland företagarna som fanns i början av 1980-
talet var även de negativa till att kommunen skulle anställa en närings
livssekreterare. Man kan egentligen inte säga att frågan om näringslivs
sekreterare togs upp, det fanns helt enkelt ingen grupp eller enskild 
person som drev den frågan med nämnvärd styrka. 

I stället fördes en idé om en fristående näringslivskonsult fram. Syftet var 
att konsulten, med hjälp av kommunala subventioner, skulle bistå företag 
och potentiella företagare i kommunen i arbetet med att uveckla verksam
heten. Idén var inte helt ny, under 1970-talet hade motioner med ett lik
nande innehåll förelagts kommunfullmäktige som dock vid de tillfällena 
lämnade motionerna utan bifall. 

I frågan om huruvida kommunen skulle engagera en näringslivskonsult 
fanns två skilda meningar. Den ena, företrädd av moderaterna och folk
partiet, menade att konsulter skulle upphandlas för varje enskilt ärende 
och att man på så sätt skulle kunna välja den konsult vars kompetens var 
bäst lämpad för det aktuella ärendet. Den andra, företrädd av social
demokraterna och centerpartiet, menade att kommunen skulle engagera 
en konsult som skulle vara inkopplad på samtliga ärenden och på så sätt 
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skapa kontinuitet i verksamheten, dessutom skulle konsulten lära känna 
Sydvik och Sydviks näringsliv och på så sätt även kunna bedriva ett upp
sökande och allmänt utvecklande arbete i kommunen. 

Frågan om näringslivskonsult var en stridsfråga under hösten 1982 men 
det var inget egentligt problem att parlamentariskt driva igenom det 
förslag som centerpartiet och socialdemokraterna stödde. De regler och 
riktlinjer som skulle gälla för konsulten utarbetades av kommunalrådet 
och fastställdes av de politiska församlingarna. I riktlinjerna sades att 
kommunstyrelsens arbetsutskott skulle fungera som "ledningsgrupp" för 
konsulten, vidare sades, för säkerhets skull, att om ett industribolag 
skulle komma att bildas bör det övervägas att ansvaret för konsulten förs 
över till bolaget. 

Syftet med konsulten skulle, enligt riktlinjerna, vara att främja näringsliv 
och sysselsättning i Sydviks kommun genom att erbjuda konsulthjälp till 
producerande företag i kommunen samt till personer som avser att starta 
företag. Varje företag skulle få möjlighet att fritt utnyttja konsulten under 
tio timmar per år och det var konsultens uppgift att prioritera mellan 
olika projekt och insatser. Sekretessen, som varit ett krav från det lokala 
näringslivsföreträdama, garanterades i avtalet mellan kommunen och 
konsulten genom att ingen information om kunderna skulle göras offent
lig utan medgivande från företaget. 

Processen från skrivelsen till kommunfullmäktige, beslut, utarbetande av 
riktlinjer och anställning av konsulten klarades av på knappt ett halvår och 
konsulten kunde börja sitt arbete den 1/1 1983. Han var bosatt och tidigare 
verksam i kommunen vilket sågs som en stor fördel av både politiker och 
företagare. Han hade en direkt access till många av företagen och han 
sades även ha ett upparbetat förtroende i kommunen. Avtalet mellan kom
munen och konsulten skrevs för ett år med möjlighet till förlängning 
ytterligare två år, dvs totalt fram till den sista december 1985. 

Kommunalrådet som initierade arbetet med näringslivskonsulten och som 
svarade för framtagningen av riktlinjerna för hans arbete miste, p g a 
interna motsättningar i partiet, sin post efter valet 1982. Han var således 
inte kommunalråd när konsulten började sitt arbete och näringslivskon
sulten miste därmed en del av sin organisatoriska förankring. Detta 
bidrog till att konsulten fick arbeta mer "självständigt" än vad det kanske 
ursprungligen var tänkt och utan den uppbackning som det hade inneburit 
att ha det tidigare kommunalrådet som ordförande i ledningsgruppen (dvs 
kommunstyrelsens arbetsutskott) och i kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsen och arbetsutskottet hade ändock en god bild av vad som 
gjordes, dels genom regelbundna rapporteringar om arbetet och dels 
genom att ärenden även hamnade på kommunens bord den "reguljära" 
vägen, t ex som ansökningar om glesbygdsstöd. Han arbetade med alla 
typer av företag och var involverad i samtliga lokaliseringsärenden under 
åren 1982 - 1985. Praktiskt kom konsulten även att fungera som Projekt 
Sydviks operative man (Projekt Sydvik beskrivs nedan under en egen 
rubrik). När de företag som konsulten arbetade med var i behov av eko
nomiskt bistånd var det framförallt via Projekt Sydvik som kommunen/-
konsulten kunde bidra. Detta bidrog till att den utlovade sekretessen i 
vissa fall kom att brytas eftersom Projekt Sydvik fram till 1985 inte kunde 
bevilja medel utan kommunstyrelsens godkännande. 

Diskussionen om konsultens vara eller inte vara avtog dock inte i och med 
att han var anställd. Dessutom fanns det olika meningar om vem som ur
sprungligen förde fram idén. I efterhand bedömdes även konsultens 
insatser olika, vissa anser att det hela fungerade bra medan andra ställt sig 
kritiska och tvivlande till insatserna och till själva idén med en närings
livskonsult. Någon egentlig utvärdering av konsultens arbete har inte 
gjorts, annat än i mycket svepande ordalag, även om en sådan utvärdering 
sades vara "på gång" under 1986. 

Konsulten behandlades på "principiella grunder" mer eller mindre ovar
samt i de politiska församlingarna och i den politiska debatten, dock hade 
han ett närmast odelat stöd från de större företagen i kommunen. Den 
referensgrupp som fanns fram till 1982 hade dock upplösts (delvis levde 
den kvar i Projekt Sydvik, se nedan) och det var tveksamt huruvida avtalet 
med konsulten skulle förlängas efter 1985. Samtidigt bytte kommunen 
kommunalråd ännu en gång efter valet 1985, dock hämtades han fort
farande från samma parti. 

Kontentan blev att konsulten sökte anställning på annat håll och avtalet 
kunde således inte förnyas. Under det första halvåret 1986 avvecklades 
därför hans engagemang successivt så att det helt upphörde vid halvårs
skiftet. Centerpartiet och socialdemokraterna var överens om att engage
ra en ny konsult för att ta vid där den gamla slutade och det fanns således 
en majoritet för detta. Motsättningarna beträffande konsulten som fanns 
1982 hade dock inte försvunnit och inför beslutet om att engagera en ny 
konsult fanns, liksom 1982, motförslag från (m) och (fp) om andra 
former för kommunens näringslivspolitiska engagemang. 

Det skrevs sålunda motioner om andra näringslivspolitiska åtgärder. Ett 
förslag om bildande av en kommunal industristiftelse presenterades av en 
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lokal företagsledare i slutet av 1985 även om det inte skrevs någon motion 
i ärendet. Kommunstyrelsen och det centerpartistiska kommunalrådet 
hade relativt många ärenden att ta ställning till i det näringslivspolitiska 
"vakuum" som uppstod när den gamla konsulten avvecklades och innan en 
ny var anställd. 

I den nya kommunstyrelsen som tillträdde 1986 fanns även kommunal
rådet från perioden 1980-1982 med som ledamot vilket i sig innebar att de 
tidigare spänningarna inom centerpartiet som ledde till hans avgång 1982 
inte helt kunde biläggas. Även om kommunstyrelsen strax innan som
maren 1986 beslutade att annonsera efter en ny konsult skulle det dröja till 
några månader in på 1987 innan en ny konsult var anställd och kunde 
börja sitt arbete. Under knappet ett års tid var kommunen med andra ord 
utan konsult och därmed även i princip utan en operativ näringslivs
politik. 

Formellt sett fick den nye konsulten samma betingelser för sitt arbete som 
den tidigare hade haft. Konsulten anställdes under den tid då diskussioner
na om bildandet av ett kommunalt industribolag pågick och han var även 
till viss del delaktig i arbetet med bolagsbildningen. Beslutet om bolags
bildning togs under hösten 1987 och bolaget kunde inleda sin verksamhet i 
början av 1988. Den lokale företagsledare som drivit frågan om ett 
kommunalt industribolag hade även fått i uppgift att rekrytera en VD till 
bolaget och detta gjordes under första halvåret 1988. 

Det var därför inte aktuellt att förnya näringslivskonsultens avtal när det 
gick ut i mitten av 1988. Då var bolagets VD redan rekryterad och han 
övertog när han tillträdde i augusti 1988 de uppgifter som konsulten an
svarat för. VD fick samma möjligheter att gratis eller till subventionerat 
arvode arbeta gentemot enskilda företag. Det är därför inte fel att säga att 
idén om en fristående näringslivskonsult tyst och försynt lämnade den 
kommunalpolitiska scenen i Sydvik till förmån för det nybildade bolaget 
och dess verkställande direktör. 

Projekt Sydvik 

Liksom för några andra av de handlingsprocesser som beskrivs kan vi för 
Projekt Sydvik hänföra starten till de strukturella problem som drabbade 
kommunen i början av 1980-talet och den politiska ledningen som 
tillträdde då, efter valet 1979.1 samband med Krans neddragningar hade 
kommunledningen tagit kontakt med olika myndigheter i syfte att försöka 
få någon ersättning eller någon typ av hjälp för att lindra effekterna av 
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företagets kris. Befolkningsutvecklingen i kommunen sågs som ett stort 
problem som förvärrades genom krisen hos Kran. 

Detta arbete kröntes med framgång såtillvida att länsstyrelsen 1982 till
sköt 100.000 kronor för utvecklingsarbete i kommunen. Kommunen själv 
bidrog med lika mycket och detta blev grundplåten för det som kom att 
kallas Projekt Sydvik. Projekt Sydvik bestod av kommunstyrelsens 
arbetsutskott, kommunens kanslichef (sekreterare), en representant från 
länsstyrelsen, en från utvecklingsfonden, en näringslivsrepresentant och 
kommunens näringslivskonsult under de perioder kommunen hade en 
sådan anställd. Personbesättningen har varierat över tiden men i princip 
har samtliga de ovan nämnda befattningshavarna deltagit hela tiden. 

Projekt Sydvik arbetade så att företag kunde lämna in ansökningar om 
medel från gruppen till olika företagsutvecklande åtgärder. Det fanns 
ingen speciell typ av ärenden som gruppen sa sig prioritera utan det kunde 
vara i princip vad som helst med anknytning till företagets utveckling, t ex 
framtagning av trycksaker, mässdeltagande, marknadsundersökning, 
produktutveckling etc etc. Ärendena initierades och förbereddes vanligt
vis av näringslivskonsulten. Efter att de diskuterats i projektgruppen gav 
gruppen sitt utlåtande i form av förslag till beslut i kommunstyrelsen. 
Projektgruppen kunde alltså inte själv disponera medlen utan samtliga 
ärenden måste avgöras i kommunstyrelsen 

Förutom de rena ansökningarna om ekonomiska medel tog gruppen även 
upp ärenden av en mer allmän karaktär kring näringsliv och näringslivs
utveckling och genom gruppens försorg anordnades 1985 en del informa
tionsmöten omkring vilka möjligheter som kunde erbjudas med hjälp av 
gruppens medel. Vidare inbjöds ibland personer för att informera om 
speciella projekt och vid några tillfällen gavs konsulten speciella utred
ningsuppdrag för projektgruppens räkning. 

Efter tre år, dvs i mitten av 1985, var de 200.000 kronor som ursprung
ligen anvisats i stort sett förbrukade. Kommunen ingav vid detta tillfälle 
en ansökan till länsstyrelsen om fortsatt ekonomiskt stöd för att kunna 
bibehålla gruppen. Länsstyrelsen var tillmötesgående och anslog 100.000 
kronor och kommunen tillsköt, liksom 1982, en lika stor summa och 
projektgruppen fick därmed under 1985 ytterligare 200.000 kronor att 
arbeta med. Både företagar- och politikerrepresentanterna tyckte dock att 
antalet ärenden var för litet och en av orsakerna till detta ansågs vara den 
bristande sekretessen. I en skrivelse till kommunstyrelsen i september 
1985 skriver projektgruppen: 
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Det konstateras att endast ett fåtal ärenden i regel föreligger till behandling och noteras 
att den överprövning av ansökningar som för närvarande sker kan vara en bidragande 
orsak till att företagen ej vänder sig till Projekt Sydvik, medvetna om att inlämnat 
ärende blivit offentligt belyst vid behandling i kommunstyrelsen. 

Projektgruppen hemställer därefter om att gruppen själv ska få rätten att 
besluta om utbetalningar ur sina medel. Den direkta orsaken till denna 
begäran var att en produktidé strax innan hade kommit till pressens 
kännedom på grund av att ärendet offentliggjordes genom kommun
styrelsebehandlingen. Kommunstyrelsen beslutade i denna riktning och 
sedan hösten 1985 har gruppen arbetat självständigt och utan protokoll 
eller annan offentlighet. Kommunstyrelsens beslut innebar även att den 
politiska representationen i gruppen förstärktes, föranlett av att ett av de 
partier som inte varit representerat i projektgruppen ställde detta som 
krav för att bifalla delegationen. 

Gruppen har inte arbetat med några fasta sammanträdesdatum utan har 
sammanträtt när det funnits ärenden att ta ställning till. I sig själv hade 
gruppen mycket liten kraft att initiera ärenden och detta blev än mer 
tydligt när näringslivskonsulten trappade ned sin verksamhet under första 
halvåret 1986. Totalt träffades gruppen två gånger under vintern och 
våren 1986. Någon egentlig aktivitetshöjning ledde inte det ovan relate
rade kommunstyrelsebeslutet därmed inte till. 

Vid halvårsskiftet 1986 fanns ungefär 100.000 kronor kvar men i och 
med att konsulten slutade sitt arbete vid detta tillfälle så tappade projekt
gruppen den viktigaste länken till näringslivet. Utan konsult och med ett 
nytt kommunalråd utan ett direkt engagemang i gruppens arbete och med 
företagsrepresentanterna ständigt klagande över den långsamma han
teringen i kommunen och de fruktlösa förhandlingarna om Krans lokaler 
hade handlingskraften i gruppen försvunnit. 

Det var inte heller lätt för de politiker som ingick i gruppen att skilja 
mellan kommunstyrelsearbetet och arbetet i projektgruppen eller arbetet i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Eventuella menings skiljaktigheter tog 
man med sig till projektgruppen och frågor av allmänt näringslivsutveck
lande karaktär krävde vanligtvis beslut i kommunstyrelsen och det var 
föga mening med att först diskutera en fråga i Projekt Sydvik för att sedan 
i kommunstyrelsen upprepa diskussionen. Gruppen kom därför att fram
förallt ägna sig åt att bevilja pengar om någon ansökan fanns men med ett 
mycket begränsat antal egna aktiviteter. Gruppen avsåg att fortsätta med 
detta tills dess pengarna tog slut. 



141 

Under 1986 uttrycktes allmänt från politikerhåll att formerna borde ut
vecklas bättre och frågan om gruppens former kom delvis att diskuteras i 
samband med diskussionerna om nyanställning av näringslivskonsult och 
inför framtagandet av ett kommunalt näringslivsprogram. Bland annat 
förde (kds) under våren 1986 fram ett förslag om tillsättandet av en tvär-
politisk arbetsgrupp med uppgift att ta fram förslag för att främja en 
positiv befolkningsutveckling och ökad sysselsättning i kommunen. För
slaget avvisades dels med hänvisning till Projekt Sydvik och att projekt
gruppen var en tvärpolitisk arbetsgrupp och dels med hänsyn till att det 
pågick ett arbete med utvecklande av ett näringslivsprogram. 

Detta var förvisso riktigt men Projekt Sydvik förde en mycket tynande 
tillvaro med få möten och små uttag ur gruppens medel under slutet av 
1986 och 1987. Detta trots att en ny konsult anställdes under 1987. Det 
var dock under 1987 som bildandet av ett industribolag diskuterades som 
intensivast och både näringslivskonsultens vara eller inte vara likväl som 
Projekt Sydviks framtid var delar i denna diskussion. De som var huvud
motståndare i debatten om bolagsbildningen, socialdemokraterna och 
centerpartiet (framförallt socialdemokraternas starke man och kom
munalrådet) var båda även representerade i Projekt Sydvik (och även i 
ledningsgruppen för näringslivskonsulten). Som tidigare sagts var det 
svårt att inte ta med motsättningar från kommunstyrelsen till arbetsgrup
pen och vice versa. Projekt Sydviks arbete påverkades därmed menligt av 
de motsättningar som under perioden fanns i kommunstyrelsen. 

När beslutet om bolagsbildning togs i september 1987 innebar det ingen 
egentlig förändring för Projekt Sydvik. Gruppen bestod i sin gamla form 
men var efter bolagsbildningen än mer i skymundan än tidigare och 
aktivitetsnivån sjönk ytterligare. Det var inte förrän i mitten av 1988, när 
den andre näringslivskonsulten slutat sitt arbete och bolaget på allvar 
startat sin verksamhet, som frågan om Projekt Sydviks framtid togs upp. I 
augusti 1988 fick kanslichefen sålunda i uppdrag att ta fram ett förslag till 
kompetensfördelning mellan kommunen och industribolaget och i hans 
PM föreslås att Projekt Sydviks medel ska föras över till industribolaget 
och att industribolagets styrelse samt VD ska utgöra projektgruppen. 

I och med att detta PM lades fram under hösten 1988 upphörde i princip 
Projekt Sydvik att fungera som en självständig grupp. Det skulle dock 
dröja till i slutet av februari 1989 innan kommunfullmäktige fastslog den 
föreslagna kompetensfördelningen och medlen formellt fördes över till 
industribolaget. Efter detta datum var VD i princip ansvarig men genom 
att andra frågor var prioriterade användes inte Projekt Sydviks medel i 
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någon större utsträckning. Vid halvårsskiftet 1989 fanns fortfarande ca 
70.000 kronor av gruppens medel kvar. 

Industrilokaler 

Sydviks kommun har allt sedan 1950-talet bistått näringslivet med 
industrimark och kommunen var 1964, som tidigare nämnts, en av de 
första i landet som byggde industrilokaler med hjälp av lokaliseringsstöd. 
Den lokalen var den enda industrilokalen i kommunal ägo fram till början 
av 1980-talet. Planer på ytterligare industrihus i Sydvik hade funnits 
sedan länge och under de senaste åren på 1970-talet var frågan årligen 
uppe till behandling i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen. 

Beslut att bygga ett industrihus i Sydvik kom 1979 och under två års tid, 
från 1980 till 1982, byggdes två industrihus. Ett i centralorten och ett i en 
av den norra kommundelens byar. Byggnationerna finansierades med 
hjälp av s k Sydälvspengar och blev på det viset inte den belastning på 
kommunens budget som det annars hade blivit. Det fanns även planer på 
ytterligare ett industrihus i en av kommunens byar men det mötte ett 
sådant motstånd i fullmäktige att planerna fick skrinläggas. 

Det var ett motstånd som i e fterhand såg ut som en tanke eftersom ett 
företag i den aktuella byn året efter fick ekonomiska problem och så 
småningom lade ned verksamheten. Lokalen blev således tom och ägaren 
ville hyra ut den och kommunen övervägde att köpa den. Militären var 
intresserad av att hyra en del av ytan som lagerlokal och från kommunens 
sida förhandlade man under hösten 1982 om att militären skulle avstå från 
detta och att man i stället skulle försöka få industriell verksamhet i 
lokalerna. Detta lyckades "till viss del", kommunen erbjöds att köpa 
lokalen vilket man gjorde 1983. 

När köpet var klart hade kommunen fått en ny kommunstyrelse och ett 
nytt kommunalråd som beslöt att hyra ut till militären, det man året innan 
lyckats undvika. Under samma period såldes den 1964 byggda industri
lokalen till en affärsidkare, en lokal som kommunalrådet (1980 - 1982) 
hade velat använda som en speciell lokal för nystartade småföretag med 
behov av billiga lokaler under en uppbyggnadsperiod. Försäljningen av 
denna lokal och uthyrningen till militären var föremål för en politisk strid 
under hösten och vintern 1982. Under perioden 1979 - 1983 hade man 
med andra ord byggt två industrihus i k ommunen och köpt ett. Samma 
period hade man dessutom hyrt ut den lokal man köpt samt sålt ett äldre 
industrihus. 
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En annan fråga som under en lång tid har diskuterats och debatterats är 
den s k Kranfrågan. Företaget har sedan länge haft verksamhet i två olika 
lokaler i två olika delar av centralorten och sedan 1977 har man från 
företagets sida försökt få till stånd en lokallösning som skulle innebära att 
all verksamhet samlades på ett ställe. Tanken har varit att företaget skulle 
bygga nytt i anslutning till den modernare av de två lokalerna och sälja 
den gamla lokalen till kommunen. 

Förhandlingarna med kommunen intensifierades 1979, samtidigt som 
frågan om ett kommunalt industrihus i centralorten diskuterades och de 
båda problemen tycktes kunna bidra till varandras lösning. Både kom
munen och företaget skulle kunna få lokaliseringsstöd, kommunen för sitt 
köp och företaget för sin nybyggnation. Förhandlingarna ledde dock inte 
till något resultat och kommunen fortskred med sina byggnadsplaner som 
berördes ovan. Företaget i fråga, som vid denna tid ägdes av ett företag i 
södra Sverige, fick dessutom under 1982 allvarliga lönsamhetsproblem 
och det blev aktuellt med en bantning av verksamheten. I det läget var det 
inte längre intressant för företaget att driva förhandlingarna vidare. 

Företagets kris löstes emellertid så småningom, företaget såldes till lokala 
intressen och verksamhetens omfattning minskade. Trots detta fanns fort
farande behovet av en samlokalisering av verksamheten vilket ledde till 
att företagets representanter 1984 ånyo tog upp de gamla kontakterna med 
kommunen. Kommunen var vid detta tillfälle inte särskilt intresserad av 
den tidigare skisserade lösningen. Å andra sidan meddelade kommun
styrelsen eller kommunalrådet inte något definitivt beslut till företaget 
eftersom det trots allt fanns ett, åtminstone latent, behov av industri
lokaler i kommunen. 

Företaget har vid upprepade tillfällen försökt skynda på handläggningen i 
frågan och även fackföreningarna har engagerat sig i detta. I oktober 
1986 skrev Metall, SIF och S ALF ett gemensamt brev till Sydviks kom
munstyrelse där man bl a skriver följande: 

I Sydvik görs tydligen så lite s om möjligt för att motverka den negativa utvecklingen. 
Enligt vår uppfattning görs lite -för industrin, -för rekreation och fritid, -för ungdom 
mm...Vi tror inte att den ( avfolkningen) stoppas av det tempo som Ni har på denna 
samverkansfråga företag - samhälle. Får vi påminna om att mer än 6 månader har för
flutit utan att Ni har tagit kontakt med någon på Kran eller kallat til l ett fortsatt kom
munikationsmöte. Vi kräver ett större engagemang bakom Era uttalanden och förväntar 
oss ett möte där Ni kanske anser att Ni inte har någon idé eller kanske inte ens intresse 
av att diskutera vidare i den konkreta frågan, (ur skrivelse till Sydviks KS 1986-10-14) 
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Från företagets sida var man irriterad på den, som man tyckte, lång
samma handläggningen och den oföretagsamhet som man tyckte karak
täriserade kommunens arbete med näringslivsfrågor. Lokalfrågan fick 
inte någon lösning under 1986 eller 1987 vilket i sin tur hade flera or
saker. Dels förblev flera frågeställningar obesvarade, som t ex på vilket 
sätt lokalerna kunde anpassas till annan verksamhet och vad det i så fall 
skulle kosta. Dels var det en "outtalad" uppfattning att ett tillskott på 
3.000 m2 som det var frågan om, var ett alldeles för stort lokaltillskott, 
dels fanns det lösa tankar och krav i den kommunala organisationen om att 
det skulle byggas industrihus i Näs eftersom beskedet om den förestående 
nedläggningen av Näs sjukhem hade kommit vid denna tidpunkt. Dels 
fanns möjligheten att försöka säga upp hyresavtalet för den lokal som 
militären hyrde och därigenom få ledig yta för industriell verksamhet. 

På detta sätt gick tiden utan att någon lösning kunde presteras och utan att 
kommunen tog ställning till hur man skulle förfara med sina industri
lokaler eller huruvida det var nödvändigt med mer yta. Vid ingången av 
1988 var Näsfrågan i princip löst och beslutet om bildande av ett industri
bolag var fattat och i detta läge kom ett positivt besked från kommunen 
om att man var beredd att genomföra "bytet" och pengar reserverades i 
budgetarbetet. Det såg sålunda ut att till slut bli en affär då en ny intressent 
kom in i bilden. Företaget såldes under 1988 till ett finskt företag som 
man under lång tid levererat sina produkter till. De nya ägarna ville inte 
genomföra lokalbytet utan föredrog att behålla båda lokalerna. Företaget 
drog sig med andra ord än en gång (liksom 1982) ur affären när kom
munen äntligen hade tagit beslut om att genomföra den. Planerna på ut
byggnad vid företagets ena anläggning i centralorten finns emellertid 
kvar. 

Sammanfattningsvis skedde inga förändringar i kommunens lokalbestånd 
från 1982 fram till 1988 trots att diskussionerna hade varit livliga under 
hela 1980-talet. Lokalfrågan var fram till 1988 till viss del blockerad 
genom att Kranfrågan inte kom till någon lösning och å andra sidan fanns 
det inte någon akut lokalbrist eftersom viss ledig yta fanns eller möjligen 
skulle kunna gå att få fram om det verkligen behövdes, t ex i den lokal 
som militären fortfarande hyrde. Dessutom befann sig näringslivspoli
tiken delvis i malpåse under slutet av 1987 och halva 1988 i väntan dels på 
att den arbetsgrupp som arbetade med näringslivsprogrammet skulle bli 
klara och dels i väntan på att det kommunala industribolaget skulle bildas 
och ta över ansvaret. 
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Industrilokalerna som varit i kommunal ägo överfördes sålunda till det i 
början av 1988 bildade kommunala industribolaget. Med ett nybildat 
industribolag och både Kran- och Näsproblemet ur världen kunde 
planerna på nya industrilokaler ta ny fart. Frågan om industrilokaler blev 
de facto den viktigaste uppgiften för industribolaget under dess första år. 
Under 1988 och 1989 kom beslut om tre nya industrilokaler i centralorten 
varav en skulle fungera som "kuvös" för nystartade företag, dvs ny
startade små företag skulle för en billig hyra kunna utveckla sin verk
samhet på en relativt liten yta i kuvösen (ca 100 m2) för att sedan flytta 
verksamheten när den växte och blev större. Detta var med andra ord en 
renässans för den tanke som fanns i början av 1980-talet. 

Den tidigare stridsfrågan om militärlagret i kommunens industrilokal 
togs ånyo upp under 1988. Det var nu en allmän uppfattning, både 
politiskt från kommunalrådet och från industribolagets styrelseord
förande (VD hade ännu inte tillträtt), att militären borde förmås att flytta 
ut. Det visade sig inte vara något problem att säga upp avtalet med mili
tären och efter vissa ombyggnationer kunde lokalen tas i bruk tidigt under 
hösten 1989. Industribolaget köpte även i september 1989 en fastighet i 
centralorten i syfte att skapa ett center för tjänsteföretag. Förutom 
bolagets eget kontor var tanken att kunna hyra ut till revisorer, advokater, 
reklamföretag, dataföretag etc. 

Näs Sjukhem 

I början av 1900-talet var tuberkulosen fortfarande en vanlig sjukdom i 
Sverige. Vården av de tuberkulossjuka tog lång tid och ställde krav på 
särskilda vårdinrättningar som låg avskilt, rymde många patienter, hade 
tillgång till natur, frisk luft och goda kommunikationer. Under 1910-talet 
utredde därför landstinget hur och var det vore lämpligt att anlägga ett 
för länet gemensamt sanatorium för tuberkulospatienter. 1919 lades ett 
förslag som innebar att sanatoriet skulle byggas i Näs, 15 km väster om 
centralorten i Sydvik. Valet av Näs motiverades bl a med de goda kom
munikationerna till orten men även tillgång till natursköna omgivningar 
spelade in. 1926 stod anläggningen i Näs klar. Totalt omfattade komplexet 
13.000 m2 och från början hade man drygt 160 vårdplatser. 

Sanatoriets inriktning har förändrats över tiden, från 1950-talet och 
framåt har de tuberkulossjuka minskat i anta l för att så småningom helt 
försvinna från Näs. I stället har alkoholskadade och långtidssjuka kommit 
att utgöra underlag för sjukhemmet. 1980-talet har dock inneburit om
prövningar inom landstinget, delvis beroende av ekonomiska faktorer 



146 

men kanske framförallt beroende på förändrad vårdideologi. Det var inte 
längre intressant för landstinget att bedriva vård inom stora institutioner 
som Näs. I stället skulle patienterna tas om hand i mindre enheter, eller i 
hemmen, i sina hemkommuner. 

1983 kom i linje med de nya ekonomiska förutsättningarna och den nya 
vårdideologin beskedet att Näs sjukhem skulle läggas ned. 13.000 m2 

skulle tömmas och motsvarande 120 heltidsarbeten skulle försvinna. Av
vecklingen var enligt de första beskeden tänkt att genomföras under drygt 
tre år så att hela verksamheten skulle vara avvecklad 1990. 

I kommunen fanns vid denna tidpunkt ingen beredskap och beskedet var 
oväntat. Uppgiften att finna ersättningsverksamhet syntes för politikerna, 
oavsett partifärg, som näst intill omöjligt. Hur skulle det gå att fylla 
13.000 m2 i Näs med någon verksamhet? Kraven på kommunens politiker 
blev stora, dels ställde de krav på sig själva, dels ställde de anställda i Näs 
krav på att något skulle göras. Som en mycket allvarlig konsekvens av 
nedläggningen sågs den negativa befolkningsutvecklingen som skulle 
komma att bli följden av nedläggningen. Befolkningsutvecklingen var 
sedan tidigare negativ, speciellt i kommunens perifera områden, med 
ständigt höjd medelålder hos befolkningen. 

1983 anvisades 200.000 till en projektgrupp vars uppgift var att arbeta 
med att få fram alternativ verksamhet som skulle vara möjlig att bedriva i 
Näs. Förebild var den sedan 1982 verksamma Projekt Sydvik och den 
1983 bildade gruppen kallades följaktligen för Projekt Näs. Gruppen 
bestod av kommunstyrelsens arbetsutskott, en representant vardera från 
länsstyrelsen, länsarbetsnämnden, arbetsförmedlingen och Kommunal
arbetareförbundet. Inledningsvis var även landstinget representerat men 
deras representant drog sig ur innan gruppen egentligen hunnit uträtta 
någonting. 

Aktivitetsnivån från kommunens sida för att åstadkomma någon ersätt
ningsverksamhet till Näs var dock låg, och det gick inte heller att få ett 
entydigt stöd för de förslag som kom fram. I avsaknad av engagemang 
blev det i stället uppgivenheten som tog överhanden och Sydviks politiker 
krävde att landstinget skulle ta sitt ansvar och att det var deras sak att finna 
ersättningsverksamhet till Näs. Det var dessutom en period av sju år 
mellan beskedet 1983 och fram till 1990 när verksamheten skulle vara 
helt avvecklad vilket gjorde att problematiken inte upplevdes som direkt 
akut. Förutom arbetet genom Projekt Näs vidtogs inga egentliga åtgärder 
före 1985. 
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Tidsramarna krympte betydligt i mitten av 1985 när landstingets plane
rings- och budgetberedning föreslog förvaltningsutskottet att avveck
lingen skulle påskyndas och vara helt genomförd den sista december 1986 
i stället för 1990. I och med detta besked vaknade befolkning, anställda 
och politiker i kommunen på allvar. 

Både moderaterna och centerpartiet ingav skrivelser till kommunstyrel
sen om att kommunen nu måste agera. Centerpartiet betonade i sin 
skrivelse att det nu var nödvändigt med ett enhälligt fullmäktigebeslut i 
Näsfrågan. Detta blev också följden vid ett extra fullmäktigesammanträde 
i november 1985 då fullmäktige enades om en skrivelse till landstinget. 
Kommunfullmäktige konstaterar att det nya förslaget innebär en tragedi 
för kommunen, vidare sägs: 

Tidigare har berörda grupper varit inställda på den s k awecklingsplanen, som lämnat 
visst handlingsutrymme för en smidigare omplacering av patienterna samt for alter
nativa åtgärder i samband me d nedläggningen... För Sydviks kommun får en hastig 
avveckling allvarliga konsekvenser. Utredningen om alternativa verksamheter i Näs har 
för dagen inte lett till några resultat, (skrivelse från fullmäktigegrupperna i Sydviks 
kommun till landstinget, förvaltningsutskottet, 1985-11-12) 

I skrivelsen uppehöll sig politikerna dock framförallt vid nedläggningens 
konsekvenser för befolkningsutvecklingen i kommunen och det konsta
terades att utflyttningen, det negativa födelseöverskottet och den sneda 
åldersstrukturen skulle komma att förvärras om landstingets planer skulle 
genomföras så som det vid detta tillfälle var planerat. Kommunens politi
ker var "upprörda" över de krympta marginalerna och man bad avslut
ningsvis i skrivelsen att landstinget inte skulle besluta om en snabbare 
avveckling och att man skulle tillsätta en parlamentarisk utredning för att 
utreda förslag på alternativ verksamhet i Näs samt att det även efter 1990 
skulle bedrivas viss vård i Näs. 

Landstinget visade sig kunna tänja på tidsramarna något men senast års
skiftet 1988/89 skulle verksamheten vara avvecklad. Landstinget tillsatte 
även en utredning där bl a Sydviks kommunalråd 1980-1982 ingick efter
som han var landstingsledamot, från 1985 var han även ledamot av kom
munstyrelsen så genom honom fanns en direkt koppling mellan kommun
styrelsen i Sydvik och landstinget. 

Under 1986 utvecklades flera idéer om vad som skulle kunna ersätta 
verksamheten. Vård av alkoholister enligt alternativa vårdformer, annan 
vård av alkoholister, en del andra alternativa vårdformer, turisthotell
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utbildning och vapenfriutbildning. Pä försommaren 1986 sände kom
munen en skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet med begäran om 
särskilda insatser i kommunen, dock utan framgång. Skrivelsen var inte 
enbart inriktad på åtgärder med anledning av nedläggningen av Näs 
sjukhem men Näsproblematiken var det viktigaste argumentet för sär
skilda insatser. Projekt Näs pengar var slut på vårkanten 1986 och de fick 
ytterligare 100.000 kronor av fullmäktige för att fortsätta sitt arbete. 
Pengarna användes för en uppgift, nämligen anlitandet av en konsult för 
att utreda möjligheterna till turisthotellutbildning i Näs. 

Svårigheter med en turisthotellutbildning fanns dock, dels var tanken att 
utbildningen skulle vara gymnasial och det fanns många som vittnade om 
svårigheter att genomföra nyheter inom det gymnasiala systemet, speciellt 
med tanke på att Sydvik tillhörde residensstadens gymnasieregion och 
förslaget därmed även måste beakta ett samarbete med den kommunen. 
Dels därför att man knappast skulle kunna fylla hela sjukhemmet med 
denna utbildning (vilket förvisso gällde även övriga förslag som utreddes 
eller diskuterades) och dels därför att det inte fanns något hotell, några 
gäster eller någon turistisk tradition i, eller i närheten av Näs. 

Utredningen kan fungera som ett belysande exempel på stämningarna i 
kommunen vid denna tidpunkt. Förslaget som utreddes fanns det få eller 
ingen som egentligen trodde på men ändå utreddes det eftersom det 
saknades bättre förslag att arbeta med. Något måste göras även om ingen 
tror på det som görs! Utredningen visade heller inga positiva resultat och 
eftersom ingen trodde på idén var det heller ingen som försökte över
vinna de svårigheter som fanns. 

Landstinget utredde, vilket nämndes tidigare, Näsfrågan i en parlamen
tarisk grupp. Något resultat kom emellertid gruppen inte fram till. 
Landstingets majoritet var emot varje form av vårdverksamhet i Näs och 
man ville inte bidra till att någon annan institution eller organisation 
bedrev vård där. Däremot ville landstinget frigöra sig från ansvaret för 
lokalerna. 

I den information som landstinget gav i början av 1987 sades att endast 12 
vårdplatser skulle vara kvar under det sista året, 1988, innan avveck
lingen skulle vara helt genomförd vid årsskiftet 1988/89. Detta födde 
misstankar om att landstinget egentligen avsåg att avveckla sjukhemmet 
vid årsskiftet 1987/88 och sedan ha lokalerna i malpåse ytterligare ett år 
och fanns det då ingen intressent så var den allmänna uppfattningen att 
lokalerna skulle komma att rivas. 
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Inget tycktes möjligt och det definitiva avvecklingsdatumet närmade sig. 
Då, på hösten 1987, kontaktade representanter för en kristen stiftelse 
kommunen och sade sig vara intresserade av att ta över Näs sjukhem för 
att bedriva vård av missanpassade i enlighet med en kristen vårdideologi. 
Stiftelsen hade varit i kontakt med kommunen några år tidigare men då 
hade kommunen, enligt uppgift, "inte verkat intresserad". Denna kontakt 
vände emellertid det stora problemet till en stor möjlighet. 

Fördelarna med stiftelsen var dels att de skulle behöva hela anläggningen, 
åtminstone på sikt, dels att det skulle röra sig om vård vilket var precis 
den typ av arbetstillfällen som behövdes i Näs och dels att stiftelsen inte 
var beroende av stats- eller landstingsanslag eller andra "osäkra" finansie
ringskällor utan hade en egen god ekonomi. Nackdelen var att stiftelsen 
inte hade speciellt stort behov av att rekrytera personal lokalt utan i stället 
rekryterade internt i rörelsen. Å andra sidan hade många redan flyttat 
från Näs eller på annat sätt löst sina arbetslöshetsproblem och det var trots 
allt ett 30-tal personer som skulle rekryteras lokalt av stiftelsen. 

Efter de inledande kontakterna mellan stiftelsen och landstinget gick pro
cessen snabbt. Stiftelsen bestämde sig för att ta över Näs vid årsskiftet 
1988/89 givet att landstinget åtog sig att renovera lokalerna för totalt 8,3 
miljoner kronor. Landstinget ville dock inte stå för hela denna kostnad 
och genom ett avtal mellan landstinget, Sydviks kommun och läns
styrelsen fördelades kostnaden dem emellan så att landstinget stod för 
3.150.000 kronor, kommunen för 2.850.000 (+ index på totalbeloppet) 
och länsstyrelsen för 2.300.000 kronor. I och med att detta avtal blev 
klart kunde överlåtelsen ske som planerat vid årsskiftet 1988/89. I och 
med detta skedde en viss inflyttning till Näs samhälle, antalet barn i skolan 
ökade, stiftelsen anställde en del personal och inledde vårdverksamheten. 
Dessutom skisserade stiftelsen ytterligare renoveringar av lokalerna. 

Som en ytterligare bonus visade det sig under 1989 att även flera andra av 
de ansträngningar som gjorts gav resultat. Sålunda blev det under 1989 
klart att tre familjekollektiv skulle startas för vård i hemmiljö och även 
andra alternativa vårdformer som tidigare diskuterats kom att realiseras 
under 1989. Det hela föreföll nästan osannolikt bra för de kommun
politiker som varit inblandade. Den uppkomna situationen kommentera
des i efterhand som att "...vi blev nästan lite för uppspelta..." efter alla 
positiva besked som kom under året. Under hösten 1989 kan Näsfrågan 
sägas var helt borta ur den kommunala agendan, däremot uppkommer i 
stället andra "problem", skolan i Näs måste byggas ut inom några år och 
planeringen för bostadsbyggande revideras och fler bostäder byggas. 
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Näringslivsprogram 

Frågan om ett näringslivspolitiskt program togs första gången upp i kom
munstyrelsen 1977. Vid det tillfället ledde detta emellertid inte till någon 
åtgärd utan det skulle dröja nästan tio år innan frågan ånyo aktualiserades. 
Det var 1986 som kommunstyrelsen fick ta del av en skrivelse från cen
terpartiet där de bl a föreslog att ett näringslivspolitiskt program skulle 
tas fram. 

Socialdemokraterna hänvisade till sin egen skrivelse från 1977 och 
hävdade att den först borde slutbehandlas och moderaterna hänvisade till 
en egen skrivelse där man föreslår delvis andra näringslivspolitiska åtgär
der. Oaktat dessa markeringar beslutades i april 1986, utifrån center
partiets och socialdemokraternas förslag, att kommunen ska skriva ett 
närings- och utvecklingsprogram för Sydviks kommun. Till grundma
terialet för arbetet med näringslivsprogrammet fogades moderaternas 
förslag om tänkbara näringslivspolitiska åtgärder. 

Arbetsgruppen för näringslivsprogrammet bestod av kommunstyrelsens 
arbetsutskott och en ledamot från (vpk) och en från (kds). Förhoppningen 
var att gruppen skulle vara klar med programmet inför budgetarbetet i 
slutet av 1986. Så blev det dock inte, tvärtom gick arbetet mycket lång
samt och under 1986 och 1987 användes beslutet om ett näringslivspro
gram snarast som en förevändning för att bordlägga ett flertal närings
livspolitiska frågor som togs upp i kommunstyrelsen. Frågorna hänsköts 
helt enkelt till arbetsgruppen för att avgöras i samband med program
arbetet. 

Detta gällde t ex en motion om att stimulera till lokal upphandling från 
(c), en motion om bildande av en tvärpolitisk arbetsgrupp för att ta fram 
idéer syftande till positiv befolkningsutveckling och ökad sysselsättning 
som (kds) lämande in, en motion om en fond för att stimulera ungdoms
sysselsättningen i kommunen som (s) lämnade in, en motion om speciell 
riktad information till ungdomar som (c) skrev och framtagande av en 
företagsbroschyr från (s). 

Arbetsgruppen å sin sida tog inga ställningstaganden i någon av de frågor 
som hänsköts till gruppen utan deras arbete kom, framförallt under 1987, 
att i huvudsak inriktas på att ta fram ett förslag till bolagsordning för ett 
kommunalt industribolag. Ett förslag om ett kommunalt industribolag 
hade tagits upp flera år tidigare av en lokal företagsledare men kom under 
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1987 att aktualiseras och behandlas av arbetsgruppen för näringslivs
programmet medan övriga aktivitetsförslag "lagrades" hos gruppen. 

Efter att förslaget till bolagsordning för bolaget hade färdigställts under 
hösten 1987 förfärdigade gruppen näringslivs- och utvecklingsprogram
met som presenterades i maj 1988, två år efter beslutet om att det skulle 
skrivas. Centerns fullmäktigegrupp ingav i samband med kommunfull
mäktigebehandlingen i juni 1986 ett särskilt yttrande som kommentar till 
programmet, framförallt med anledning av att de ansåg programmet vara 
ofullständigt. Detta trots att centerpartiet innehaft kommunalrådsposten 
och på ett avgörande sätt borde ha kunnat styra arbetet med framtagandet 
av näringslivsprogrammet. Vpk reserverade sig mot beslutet att anta pro
grammet med argumentet att programmet inte var heltäckande och sak
nade en övergripande målsättning. 

Syftet med programmet angavs till att "- ange mål, riktlinjer och åtgärder 
för kommunens näringslivs- och sysselsättningspolitik. - få en samlad och 
samordnad organisation för kommunens näringslivs- och sysselsättnings
politik." Den andra satsen kan sägas ha varit uppfylld vid den tidpunkt då 
programmet antogs genom den tidigare gjorda bolagsbildningen. Det 
första syftet konkretiseras med hjälp av 14 att-satser som på olika sätt 
beskriver allmänna utvecklande målsättningar. 

De åtgärder som föreslås i det sex-sidiga programmet är koncentrerade 
till området "stöd och service till näringslivet" där följande rubriker tas 
upp; mark och teknisk service, lokaler, företagskonsulting, marknads
föring (Projekt Sydvik och samverkan vid mässor), företagarutbildning, 
kommunal upphandling, kommunens företagarpris och lokal mobilise
ring. Det hela sammanfattas på följande sätt: 

1. Det övergripande ansvaret för näringslivs- och sysselsättningsfrågorna ligger hos 
kommunstyrelsen. 

2. Sydviks Industriaktiebolag har till uppgift att stödja och stimulera befintliga företag 
såväl som nyskapande aktiviteter. 

3. Kommunen svarar för en god mark och bostadsberedskap. 
4. Samtliga kommunala organ skall ställa upp på näringslivets önskemål om en 

obyråkratisk handläggning. (Näringslivs- och utvecklingsprogram för Sydviks 
kommun, sid 6) 

Programmet fastställdes som ovan sades i juni 1988 och vid det tillfället 
var det kommunala industribolaget bildat och i färd med att starta sin 
verksamhet. Betydelsen av själva näringslivsprogrammet kom därför att 
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bli marginellt och det är tveksamt om det har haft någon som helst 
betydelse för det praktiska näringslivspolitiska arbetet i kommunen. 

Trots den ringa betydelse som arbetet med näringslivsprogrammet fick så 
talades det mycket om det pågående arbetet. Dels, som nämndes ovan, i 
samband med bordläggningar av olika näringslivspolitiska frågor och 
dels i allmänna redogörelser för vad som gjordes i kommunen. Att arbetet 
med näringslivsprogrammet identifierats som en handlingsprocess är 
därmed inte beroende av arbetets innehåll utan av att det talades om ar
betet som ett viktigt arbete under denna tid (1986-1988). Slutligen kan 
nämnas att de särskilda frågor som under tiden arbetet med programmet 
pågick fördes till arbetsgruppen för behandling inte på något synbart sätt 
påverkade innehållet i näringslivsprogrammet. 

Sydviks Industri AB (Sindab) 

Arbetet med bildandet och "driften" av Sydviks Industri AB (Sindab) är 
en handlingsprocess som haft stor betydelse för utvecklingen av närings
livspolitiken i kommunen. Innan vi går in på hur detta förhåller sig ska 
något sägas om bakgrunden till bildandet av industribolaget. 

En lokal företagsledare hade i olika sammanhang och vid olika tidpunkter 
sedan början av 1980-talet diskuterat möjligheterna att bilda en kommu
nal industristiftelse i Sydvik för att ta hand om näringslivsfrågorna. Kom
munalrådet från perioden 1980 - 1982 hade tanken på ett industribolag i 
bakgrunden när han 1982 skrev att om ett kommunalt bolag skulle bildas 
så borde ansvaret för näringslivskonsulten eventuellt flyttas över till 
bolaget. 

När den första näringslivskonsultens avtal började närma sig slutet vid 
årsskiftet 1985 - 1986 diskuterades hur kommunens näringslivsservice 
skulle bedrivas fortsättningsvis. I samband med dessa diskussioner skisse
rade företagsledaren ett förslag till organisation och arbetsordning för en 
kommunal industristiftelse som han bl a presenterades för en del av parti
grupperna. 

Av detta blev dock intet under 1985 men frågan var väckt och aktualise
rades ånyo under arbetet med näringslivsprogrammet. Kommunalrådet 
utsattes för en del påtryckningar och hade sedan tidigare fått utstå kritik 
för att ingenting gjordes och, slutligen, under 1987 beslöt den centerpar-
tistiska kommunledningen sig för att ta fram ett förslag om bildande av ett 
kommunalt industribolag. Arbetsgruppen för framtagandet av närings
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livsprogrammet var verksam vid denna tidpunkt och det blev de som fick 
ta ansvar för att ta fram ett förslag om bolagsbildning. Gruppen var sam
mansatt av enbart politiker, kommunstyrelsens arbetsutskott samt en leda
mot från kds och vpk vardera. 

Förslaget togs fram, med företagsledaren som en av "arkitekterna", och 
lades på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges bord under hösten 
1987. Mot det förslag som lades reserverade sig vpk:s och socialdemokra
ternas representanter, båda reservationerna utgick i huvudsak från kom
munaldemokratiska argument. Socialdemokraterna betonade vikten av att 
komplettera bolagsordningen med särskilda föreskrifter för bolagets 
verksamhet i syfte att säkerställa att bolaget följde kommunaldemokra
tiska principer och ägnade sig åt sådant som var av kommunalt intresse. 

De borgerliga ledamöterna (inkl kds) i arbetsgruppen avgav ett gemen
samt yttrande över det förslag som tagits fram. Yttrandet rörde komp
letteringar och synpunkter på bolagsordningen och poängterade vikten av 
att bolaget bildades och blev ett verksamt instrument i näringslivsutveck
lingen. Samtliga ledamöter som deltagit i den arbetsgrupp som varit an
svariga för framtagande av förslaget hade således synpunkter varav de 
borgerliga partiemas synpunkter arbetades in i det förslag som lämnades 
vidare till kommunstyrelsen för behandling. 

Förslaget innebar att industribolaget skulle vara skilt från kommunen 
med en egen VD och styrelse. Styrelsen skulle inte sättas samman parla
mentariskt utan i s tället skulle man försöka hitta intresserade och kom
petenta personer som hade ett reellt intresse av att arbeta för utvecklingen 
i Sydvik. Formellt skulle kommunfullmäktige vara innehavare av samt
liga aktier men bolagsstämman skulle begränsas till en grupp av elva full
mäktigeledamöter, en från varje parti, som skulle fungera som ombud för 
aktieinnehavaren, dvs Sydviks kommun. Som en bas i verksamheten av
sågs förvaltningen av industrilokalerna fungera och de kommunalt ägda 
lokalerna skulle därför föras över till industribolaget. Några särskilda 
föreskrifter skulle inte skrivas. Som föremål för bolagets verksamhet 
angavs i förslaget: 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet at t arbeta med företagsutveckling, företags-
etablering och industrifastighetsförvaltning. 

Bolagets verksamhet förutsattes finansieras genom årliga kommunala 
driftsbidrag som för 1988 skulle uppgå till 1,3 miljoner. De reservationer 
som tidigare lämnats in från socialdemokrater respektive vpk föranledde 
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inte några ändringar i den politiska behandlingen av ärendet annat än att 
bolagsstämman skulle bestå av en person från varje politiskt parti som 
fanns representerat i fullmäktige, vid detta tillfälle sex partier. Därmed 
fastslogs att bolagsstämman skulle vara parlamentarisk vilket det ur
sprungliga förslaget inte förutsatte. Beslutet om bolagsbildningen fattades 
med denna ändring av kommunfullmäktige i september 1987 och sam
tidigt beslutades att bolagsstämman senast vid årsskiftet 1987/89 skulle 
utse bolagets styrelse. 

Det var framförallt socialdemokraternas ledamot i kommunstyrelsen som 
representerade oppositionen mot förslaget. Han hade dessutom varit med i 
arbetsgruppen och har även eljest funnits med i samtliga grupper, styrel
ser och utskott som behandlat näringslivspolitiska frågor. Dock var han 
(och socialdemokraterna i övrigt) i sak överens med den borgerliga 
majoriteten om att ett bolag borde bildas. Meningsskiljaktigheterna gäll
de, som framgått ovan, vissa av de procedurregler som bolagsordningen 
och kommunfullmäktiges beslut innefattade. 

Ett besvär mot beslutet lämnades dock in av en vpk-ledamot i kommun
fullmäktige med avseende på bolagsordningens bestämmelser om enskil
das rätt att köpa aktier i bolaget. Ledamoten ansåg att endast kommunen 
skulle ha rätt att äga aktier i bolaget. Kommunfullmäktige avgav sitt 
yttrande i december 1987 där man hävdade att beslutet inte stred mot 
kommunens befogenheter. Besväret lämnades sedermera utan bifall. 

I och med beslutet om att bilda ett kommunalt industribolag blev det även 
implicit klart att ingen ny näringslivskonsult skulle anställas. VD i det nya 
bolaget skulle sköta de uppgifter som konsulten tidigare hade haft. Den 
skulle med andra ord inte skrivas något nytt avtal med den andre närings
livskonsulten. som vid tidpunkten för beslutet om bolagsbildningen var 
anställd, när det gällande avtalet gick ut vid halvårskiftet 1988. 

Konstituerande bolagsstämma hölls i mars 1988 och som styrelseord
förande i Sindab utsågs den företagsledare som tidigare agerat i syfte att 
förmå kommunen bilda en industristiftelse. Totalt sattes styrelsen samman 
av sju personer och dessa hämtades från skiftande verksamheter och även 
om ingen av de invalda var politiskt aktiva i kommunstyrelsen eller 
invalda på direkta politiska meriter var det endast en som helt "saknade" 
partibeteckning. VD rekryterades, genom styrelseordförandens försorg, 
från mellansverige och han hade tidigare erfarenhet både från kommu
nala bolag och från industrin vilket bedömdes vara en stor fördel. VD 
tillträdde sin tjänst i augusti 1988. 
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Socialdemokraterna inlämnade i juni 1988 en motion om att föreskrifter 
för bolagets verksamhet borde skrivas. Även från bolagets sida, styrelse
ordföranden och senare även VD, ansågs det viktigt att fördelningen av 
ansvar och kompetens mellan kommunstyrelsen och bolaget klargjordes. 
Bolagets och socialdemokraternas synpunkter gick här i samma riktning 
vilket gjorde att frågan om föreskrifter, som borgerligheten (och kom
munalrådet) tidigare varit motståndare till, togs nu upp ånyo. 

Kanslichefen fick i augusti 1988 i uppdrag att skriva ett förslag till kom
petensfördelning mellan kommunen och bolaget. Förslaget som presen
terades i september innebar bland annat att kvar hos kommunstyrelsen 
eller dess arbetsutskott skulle besluten om glesbygdsstöd och IKS ligga, 
dock skulle industribolaget kunna avge yttranden vid ansökningar från 
företag, Projekt Sydviks medel och det konkreta arbetet med företags
utveckling och nyetableringar skulle föras över till bolaget. Sedan tidi
gare var det dessutom klart att de uppgifter som tidigare genomfördes av 
näringslivskonsulten skulle kunna genomföras av Sindabs VD. Liksom 
konsulten gavs han möjlighet att ställa upp maximalt tio timmar gratis för 
konsultationer i enskilda företag. Informationen till kommunen skulle ske 
genom att Sindabs VD rapporterade om verksamhetens utveckling vid 
vartannat kommunstyrelsemöte. 

Förslaget mottogs positivt men det dröjde till efter årsskiftet innan 
ärendet formellt behandlades av de politiska församlingarna, delvis 
beroende på valet i september 1988. Bolagets viktigaste uppgift de första 
månaderna efter VDs tillträde var emellertid att se över lokalbeståndet 
och att bygga upp verksamheten i bolaget. Även om vissa beslut formellt 
låg kvar hos kommunen eller t ex i Projekt Sydvik var detta inte till något 
nämnvärt besvär för VD. I februari 1989 fastställdes kompetensfördel
ningen vilket praktiskt innebar bl a att Projekt Sydviks medel och kom
munstyrelsens medel för deltagande i mässor fördes över till industri
bolaget. I stort sett gavs Sindab fria händer att agera i näringslivsutveck
lande frågor och för att understryka den fria ställningen gentemot kom
munen placerades Sindabs kontor i ett eget hus ute i samhället. 

Samtidigt hade det varit val. Majoriteten i fullmäktige var fortfarande 
efter valet i sep tember 1988 borgerlig med centerpartiet i spetsen men i 
arbetet med nomineringarna efter valet kom i stort sett hela kommun
styrelsen att bytas ut. En föryngring skedde och ambitionen att vara en 
lågskattekommun fördes åt sidan, i stället talades det om att "följa med sin 
tid" och att "ta vara på de möjligheter som finns". Den gamla traditionen 
av samlingsstyre bröts också, egentligen skedde det tidigare men nu blev 
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det tydligt genom att majoriteten besatte alla ordförandeposter i nämnder 
och styrelser. Generationsskiftet var med andra ord, i stort sett, genom
fört. Dessutom blev en av ledamöterna i Sindabs styrelse även kommunal
råd och kommunstyrelsens ordförande efter valet 1988 vilket gör kopp
lingen mellan Sindabs styrelse och kommunstyrelsen tydligare. 

Som sades ovan var en översyn av industrilokalerna en av de viktigaste 
uppgifterna för VD under 1988 -1989. I och med detta har VD försökt 
förbättra kostnadsstrukturen i lokalbeståndet. Dessutom har nybyggnatio
ner påbörjats likväl som äldre industrilokaler har renoverats, bl a den 
lokal som tidigare hyrdes ut till militären. 

Bildandet av Sindab och utformningen av bolagets kompetens kan sägas 
vara oväntat med tanke på de inre slitningar och svårigheter att komma 
till enighet just i näringslivsfrågor som tidigare präglat kommunen. Det 
är inte oriktigt att påstå att man i stället för att lösa sina inbördes problem 
valde att lägga problemen på ett annat bord, Sindabs, och låta andra för
söka lösa dem. Politikerna "delegerade" näringlivspolitiken och gjorde 
därmed näringslivsfrågorna icke-politiska och Sindab knyter ihop de 
olika handlingsprocesserna som tidigare redogjorts för. Alla har de (för
utom Näs sjukhem) utlöpare som förenas i Sindab. 
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Västfors kommun 

Näringslivspolitikens framväxt 

Inledning 

Västfors kommun är en kustkommun som breder ut sig på ömse sidor en 
älvdal. Nuvarande Västfors kommun skapades 1974 genom sammanslag
ning av sex olika kommuner och om hänsyn tas även till 1952 års indel
ningsreform består kommunen av sammanlagt nio gamla landskommuner 
och en stadskommun. Den älvdal som löper genom kommunen har en 
historia som är intimt förknippad med skogsindustrins utveckling. Tack 
vare ett gott läge för flottning och sjötransporter lokaliserades många 
sågverk och senare även pappers- och massafabriker i området. 

Den industriella utbyggnaden i området svarade enskilda kapitalstarka 
familjer och ägargrupper för. De samhällen som växte upp präglades där
för i mycket stor utsträckning av bolagens verksamhet. Orterna längs älv
dalen blev vad som brukar kallas bruksorter där bolagen ägde bostäder, 
mark och även svarade för delar av den samhälleliga servicen. Banden 
mellan industrin och den kommunala verksamheten var många och starka. 
Dels var kommunens framtid utstakad genom bolagens ekonomiska ut
veckling och dels var det i praktiken, tack vare rösträttsskalorna, samma 
män som styrde industrin och kommunen. 

Även om det kommunala styret i dåvarande Västfors kommun övergick 
till socialdemokraterna när den allmänna rösträtten infördes har det und
er en lång tid funnits intima kopplingar mellan det kommunala verksam
hetsområdet och skogsindustrins intressen i kommunen. Sågverkens ned
gång startade redan på 1930-talet medan den stora strukturomvandlingen 
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inom massaindustrin inleddes i början av 1960-talet. Från 1960 fram till 
början av 1980-talet lades sex massaindustrier ned och i slutet av 1980-
talet fanns endast en kvar. Av de hundratals sågverk som fanns på 1930-
talet fanns endast två kvar 1989. 

Vid sidan om skogsindustrin har andra näringar etablerats. Tillverk
ningsindustri, verkstadsindustri elektronikindustri och turism har utveck
lats under de senaste decennierna och, även om även dessa näringar haft 
vissa problem, har framförallt verkstads- och elektronikindustrin tagit 
över som de dominerande i kommunen. 

Befolkningsmässigt var kommunen som störst under 1930-talet, innan 
strukturomvandlingen inom trävaruindustrin startade. 1930 bodde ca 
45.000 människor i nuvarande Västfors kommun, drygt 55 år senare är 
siffran nere i knappt 25.000. Som nämndes ovan har socialdemokraterna 
varit starka i kommunfullmäktige under en lång tid. Detta gäller de båda 
största av de kommuner som slags ihop 1974, dvs Ytter och Västfors 
kommuner medan några av de mindre kommunerna hade haft borgerlig 
majoritet. Efter valet 1988 har socialdemokraterna egen majoritet med ett 
mandats övervikt i fullmäktige. 

En aktiv näringslivspolitik under två decennier 

Som en naturlig följd av skogsindustrins dominans har förändringar, kri
ser och omstruktureringar i branschen lett till problem för kommunen. 
Massaindustrins strukturomvandling tvingades fram i takt med att världs
marknadsbilden förändrades. Eftersom man traditionellt har haft en stor 
exportandel mötte man tidigt en stark internationell konkurrens. De gam
la ägarna, som ofta var familjer vars industrier grundade sig på ett skogs
innehav, orkade inte med de rationaliseringar och investeringar som var 
nödvändiga vilket ledde till en ägarstrukturering inom branschen. Några 
större intressenter utkristalliserades, bl a Ncb och SCA, som så småning
om kom att äga ett flertal fabriker i närheten av varandra som dessutom 
hade likartad produktion och likartade produktions- och avsättningspro
blem. En koncentration till ett fåtal av respektive koncerns industrier blev 
en naturlig följd av detta. 

Vid varje nedläggning har "krisen" varit ett faktum. Arbetslösheten har 
ökat dramatiskt och omplaceringsproblemen har varit stora vilket inte är 
särskilt anmärkningsvärt med tanke på att 3.000 arbetstillfällen gick för
lorade mellan 1964 och 1985, vilket kan jämföras med det totala antalet 
industrisysselsatta som i slutet av 1980-talet var ca 3.000. De 3.000 
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förlorade jobben härrör inte enbart frän nedläggningar inom massain
dustrin men det är trots allt den industrin som svarat för de största 
enskilda avvecklingarna i kommunen. 

Till en början trodde företrädare för kommunerna i älvdalen att "varje 
nedläggning var den sista" men den förhoppningen grusades vid ett flertal 
tillfällen och allt fler blev allt mer övertygade om att något måste göras. 
Omstruktureringen inom massaindustrin kom därför att bli den direkta 
orsaken till att man inom framförallt Ytter och Västfors kommuner bör
jade arbeta med en aktiv näringslivspolitik redan på 1960-talet. Den loka
liseringspolitik som riksdagen beslutade om i början av 1960-talet kom att 
bli en bas i detta arbete. 

Det naturliga var att försöka få till stånd ersättningsindustrier, dvs att 
ragga företag till kommunen, dels på egen hand och dels genom påtryck
ningar och lobbyarbete gentemot departement och myndigheter. Från 
kommunernas sida ville man gärna etablera en ny basindustri och få till 
stånd etableringar av stora enheter som ersättning för massaindustrin. 
Raggningsarbetet kröntes med framgång såtillvida att ett antal etablering
ar skedde under tiden fram till slutet av 1970-talet och med motgång så till 
vida att en del av de etableringar som kom till stånd så småningom slutade 
med konkurs och/eller nedläggning. 

Vid kommunsammanläggningen 1974 hade man således relativt likartade 
erfarenheter från flera av kommunerna. De två största kommunerna, 
Ytter och Västfors, hade dessutom före sammanläggningen samarbetat i 
vissa planeringsfrågor och var väl förtrogna med varandras situation. 
Västfors kommuns styrelseordförande och Ytter kommuns styrelseord
förande besatte den nya kommunstyrelsens ordförande respektive vice 
ordförandepost och kunde på så sätt fortsätta arbetet med bl a näringslivs
frågor utifrån de tidigare erfarenheterna. 

Att kriserna i Västfors kommunen verkligen upplevdes som kriser både 
lokalt, regionalt och centralt utgör Västforsgruppen ett bevis på. Väst-
forsgruppen var en s k krisortsgrupp som bildades inför en befarad ned
läggning inom massaindustrin i början av 1970-talet. Gruppen bestod av 
representanter från kommun, näringsliv, fackföreningar, läns- och cent
rala myndigheter. Gruppen tillfördes totalt ca 10 miljoner kronor för att 
arbeta med näringslivsutveckling och var med omväxlande intensitet 
verksam från 1972 till 1985. Arbetet i Västforsgruppen var viktigt ur 
flera aspekter, dels var det naturligtvis ett instrument för näringslivs
utvecklingen i kommunen och dels innebar gruppens arbete att olika 
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aktörer med delvis överlappande intressen kunde mötas i en form som 
tidigare hade saknats. 

Mot slutet av 1970-talet hade kommunen samlat på sig en mängd erfaren
heter av näringslivspolitik. Kommunens politiker och tjänstemän hade be
vittnat och agerat i samband med flera nedläggningar och de hade sett 
raggningspolitiken ge resultat likväl som de hade sett en del av upp
raggade företagen försvinna igen. Överlag saknades den framförhållning 
och den kontinuitet i näringslivsverksamheten som var önskvärd. Kom
munen satt bildligt talat i "andra vagnen" och hade sällan möjlighet att 
arbeta långsiktigt. För att i någon mån förbättra kommunens beredskap 
anställdes 1977 en näringslivssekreterare. 

Ett arbete vidtog några år senare för att förstärka kommunens resurser 
och för att skapa ytterligare en grund för långsiktighet i arbetet. En 
näringslivsgrupp bildades med representanter för kommun och utveck
lingsfond 1982 som en fortsättning på Västforsgruppens arbete. Närings
livsgruppen förde de lokala aktörerna närmare varandra än vad som varit 
möjligt i Västforsgruppen. Samma år, 1982, startades även ett kommunalt 
industribolag, Västfors Industri AB (Viab). Ett näringslivskontor etable
rades 1982 som förutom näringslivssekreteraren även omfattade VD i 
Viab och en kontorist. Viabs VD besatte 1985 den då nyinrättade tjänsten 
som näringslivschef vid näringslivskontoret. 

Bildandet av Viab kom att bli starten på en delvis ny inriktning av den 
näringslivspolitiska verksamheten. Det blev nu möjligt att agera friare 
gentemot enskilda företag och genom Viab kunde kommunen aktivt delta i 
arbetet med att hantera företagskriser. Detta skedde genom aktivt del
tagande i rekonstruktionsarbeten, genom delägarskap i krisföretag, 
genom att delta i lösningen av företags lokalproblem och övertalighets-
problem etc. Arbetet drevs i nära samverkan med aktuella företag och 
med Utvecklingsfond, fackföreningar m fl intressenter. Det näringslivs
politiska arbetet koncentrerades med andra ord runt enskilda företags 
problem och möjligheter och det var dessa direkta företagsinsatser som 
var kärnan i näringslivspolitiken under en stor del av 1980-talet. 

Kommunen har även haft en del industrilokaler i sin ägo. Lokalerna har 
framförallt köpts upp i samband med nedläggningar inom industrin och 
det har egentligen aldrig rått brist på industrilokaler. Kommunen har 
därför inte själva behövt bygga eller projektera nyproduktion av industri
lokaler. Lokalfrågan har heller aldrig i sig v arit en central del av närings
livspolitiken utan snarast funnits med som en del i a rbetet med att hantera 



161 

omstruktureringar inom industrin, dvs som en del av de direkta företags
insatser som berördes ovan. 

De många direkta företagsinsatserna gjorde dock att allmänt näringlivs-
utvecklande arbete kom i andra hand och i syfte att utveckla en offen
sivare och framtidsinriktad näringslivspolitik introducerades 1984 idén 
om ett Företagens Hus i Västfors där olika typer av näringslivsservice 
skulle samlas. Idén mottogs positivt och förverkligades med början 1985. 
Företagens Hus blev centrum för näringslivsutvecklingen i kommunen 
och för näringslivsservice i olika former. Genom samlokalisering av 
kommunens näringslivskontor, utvecklingsfonden, revisorer, sekreterar-
service, utställnings- och samlingslokaler har de näringslivspolitiska 
aktiviteterna fått en offensivare prägel under den andra halvan av 1980-
talet. 

Företagens Hus markerar en milstolpe i kommunens näringslivspolitiska 
verksamhet. Kopplingen till kommunen och den kommunala beslutsappa
raten har blivit mindre uppenbar medan kopplingarna till utvecklingsfond 
och företag i kommunen har ökat. Näringslivskontoret har efter 1985-
1986 arbetat med ett flertal projekt som har delar av sitt ursprung i andra 
organisationer, t ex Kontakt -85, som var en typ av kundkontaktaktivitet 
för företag i byggbranschen, och en inköpsmässa där större företag i länet 
presenterat sina behov av inköp. Vidare har man i Företagens Hus drivit 
kontaktskapande åtgärder, arrangerat träffar, utställningar, informa
tionsaktiviteter etc medan de tidigare vanliga krisinitierade åtgärderna 
har blivit färre. 

Personellt har näringslivspolitiken byggts upp runt kommunens "starke 
man", det socialdemokratiska kommunalrådet som med fast hand styrt det 
kommunala näringslivspolitiska arbetet tillsammans med näringslivschef
en. Västfors kommuns kommunalråd sedan 1980 var 1974 - 1979 vice 
ordförande i kommunstyrelsen och innan kommunsammanslagningen var 
han ordförande i Ytte rs kommunstyrelse. Näringslivssekreterarens tjänst 
drogs in från den 1/1 1987 när befattningshavaren slutade. Personellt för
stärktes näringslivskontoret och Viab ändå genom att en ny VD 1988 (f d 
konsult vid Utvecklingsfonden) övertog tjänsten som näringslivschef och 
VD i Viab samt genom att kommunens tekniske chef som tidigare på del
tid arbetat med näringslivsfrågor i och med förverkligandet av Företag
ens Hus engagerades på heltid. Den tidigare näringslivschefen och VD 
Viab har även efter sin "pensionering" fortsatt att arbeta vid näringslivs
kontoret. 
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I den fortsatta framställningen kommer följande handlingsprocesser att 
närmare beskrivas: Västforsgruppen och näringslivsgruppen, direkta 
företagsinsatser som kommer att beskrivas utifrån tre konkreta insatser 
(Mattor AB, Trikå AB och AB Kabel) samt, slutligen, Företagens Hus. 

Handlingsprocesser i näringslivspolitiken 

Västforsgruppen och näringslivsgruppen 

Västforsgruppen var en näringslivsutvecklande grupp som i huvudsak var 
verksam under perioden 1972-1982. Gruppens arbete avslutades formellt 
1982 men levde vidare ytterligare några år och har dessutom lämnat efter 
sig en annan bestående gruppbildning; näringlivsgruppen. Västforsgrup-
pens arbete anges som viktigt för den utveckling som näringslivspolitiken 
haft under 1980-talet. De lärdomar och den erfarenhet som kommunal
rådet m fl fick under arbetet inom Västforsgruppen har varit central för 
det arbete som utfördes parallellt och efter det att Västforsgruppen 
formellt avslutat sitt arbete. 

Bakgrunden till Västforsgruppen var att SCA i början av 1970-talet avise
rade att sulfitfabriken i Västfors skulle läggas ned 1973 och att drygt 300 
personer skulle komma att friställas. Västfors kommun hade vid denna 
tidpunkt haft ett flertal kontakter med regering och departement om det 
svåra sysselsättningsläget i kommunen. Detta nya, som man såg det, dråp
slag mot kommunen krävde särskilda åtgärder vilket man även fick stöd 
för från länsstyrelsen. 

Med anledning av detta bildades 1972 en "grupp för ordnande av ersätt
ningsindustri i V ästfors", ett namn som med tiden kom att förenklas till 
Västforsgruppen. Landshövdingen var ordförande i gruppen och dess
utom deltog representanter från SCA, Företagareföreningen, Länsarbets
nämnden, Industridepartementet, SALF, SPIAF, SIF och Västfors kom
mun, totalt 14 personer. Från Västfors kommuns sida deltog det dåvaran
de kommunalrådet. 

Gruppen arbetade fram ett sysselsättningspaket som presenterades som
maren 1973. Paktet innehöll ett förslag att företaget Elektronik AB som 
var verksamt inom elektronikbranschen skulle expandera med 250 per
soner. Av de 40 miljoner kronor som de nödvändiga investeringarna be
räknades uppgå till skulle SCA bidra med tre i utbyte mot att de personer 
som friställdes vid nedläggningen gavs företräde vid rekryteringen till 
Elektronik. Kommunen var nöjd med uppgörelsen som byggde på expan
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sion i ett redan etablerat företag (i stället för osäkra nyetableringar) verk
samt i en bransch som ansågs ha goda förutsättningar att utvecklas posi
tivt. 

Massaindustrin kom emellertid in i en högkonjunktur 1974 vilket gjorde 
att den aviserade nedläggningen sköts upp. Västforsgruppens ledamöter 
ansåg då att man inte längre behövdes och gruppen upplöstes 1974. 
Gjorda satsningar ansågs vara tillräckliga eftersom det akuta hotet mot 
sysselsättningen var borta. 

Det dröjde emellertid inte mer än två år innan SCA ånyo akutaliserade en 
nedläggning av sulfitfabriken. Landshövdingen initierade därvid en åter-
samling av gruppen. Vid denna tidpunkt, 1976, arbetade SCA på att finna 
ersättningsindustrier till Västfors, dock utan framgång. För att markera 
att SCA tog sitt ansvar ställde företaget tio miljoner kronor till Västfors-
gruppens förfogande. Med anledning av detta formaliserades gruppens 
arbete tydligare än vad som tidigare varit fallet och i oktober 1977 höll 
den "nya" Västforsgruppen ett konstituerande möte. 

Vid mötet fastslogs att landshövdingen, Västfors kommuns kommunalråd, 
SCA:s VD samt länsrådet skulle utgöra Västforsgruppens arbetsutskott. 
En tid senare knöts även en facklig representant till arbetsutskottet. Kom
munens roll kom efterhand att bli alltmer aktiv och både politiker och 
tjänstemän på kommunen anser att arbetet i Västforsgruppen innebar en 
successiv kunskapsuppbyggnad och inlärning omkring förutsättningarna 
för näringslivsutveckling. 

Gruppen sågs av de deltagande som ett viktigt instrument för att fördela 
resurser till näringslivets utveckling men även som en viktig mötesplats 
mellan olika organisationer. I Västforsgruppens arbete var det möjligt för 
t ex Företagareföreningen att samordna sina insatser med vad länsstyrel
se, kommun m fl gjorde. Kommunen fick möjlighet att i ett tidigt skede 
informera sig om eventuella företagsetableringar och kunde planera an
vändningen av sina lokaler och sin industrimark på ett bättre sätt än vad 
som varit möjligt om kommunen kontaktades först efter att alla hinder i 
övrigt för en företagsetablering var övervunna. 

Västforsgruppens arbete med den nya mer formaliserade organisationen 
varade under perioden 1977 - 1982. Totalt hölls ett 50-tal sammanträden i 
gruppen och arbetsutskottet sammantaget och fram till slutet av 1982 hade 
totalt 10,1 miljoner kronor beviljats till olika projekt. Den största andelen 
av de satsade pengarna gick till enskilda företag men gruppen finansierade 
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även en del utredningar och konsultuppdrag av mer generell karaktär och 
engagerade tidvis enskilda konsulter för detta arbete. 

År 1979 inträdde Västfors kommuns nya kommunalråd som kommunens 
representant i Västforsgruppen. Han hade redan tidigare varit engagerad i 
kommunens näringslivsfrågor, dels under sin tid som kommunalnämnds
ordförande i gamla Ytter kommun och dels som vice ordförande i Väst-
fors kommunstyrelse efter kommunsammanläggningen. 

De finansiella resurserna var i princip förbrukade 1983 och de påstöt
ningar som kommunen och länsstyrelsen gjorde gentemot Ncb och SCA 
om ytterligare resurser gav inte något resultat. Vid denna tidpunkt hade 
även de fackliga organisationernas intresse för vidare arbete i Västfors-
gruppens form svalnat i takt med att de f d fabriksarbetarna fått andra 
jobb, flyttat, pensionerats eller på annat sätt löst sin arbetslöshet. 

Det var heller aldrig avsikten att permanenta gruppens arbete. Redan vid 
starten var intentionerna att gruppen skulle verka under en viss begränsad 
tidsperiod, gruppen skulle fungera som en "kraftsamling" i ett visst läge. 
Framförallt för landshövdingen och länsrådet var det viktigt att markera 
att engagemanget i Västfors var betingat av extraordinära skäl för att 
undvika kritik från andra kommuner för ett ensidigt gynnande av en 
enskild kommun. 

Den "kraftsamling i ett visst läge" som var utgångspunkten kom i praktik
en att avgränsas av de tillgängliga medlen. När de av SCA tillskjutna tio 
miljonerna var slut och det inte tycktes vara möjligt att erhålla ytterligare 
finansiering beslöt Västforsgruppen att formellt upplösa sig i slutet av 
1982. De medel som fanns kvar uppgick till ca 400.000 kronor men var i 
praktiken något mer eftersom vissa medel som tidigare beviljats aldrig 
kom att betalas ut. När gruppen upplöstes beslöts att arbetsutskottet skulle 
fortsätta att fungera och slutföra arbetet, dvs använda de pengar som 
fanns kvar. 

Västfors kommun hade emellertid vid detta tillfälle föredragit att de själ
va hade fått ansvaret för de återstående medlen. Kommunalrådet framhöll 
att Västforsgruppens arbete, med representanter på hög nivå från staten 
och näringslivet (SCA), inte hade varit särskilt lyckat eftersom det fanns 
små möjligheter att arbeta praktiskt med företagsutveckling. Diskussion
en mellan kommunen och, framförallt, länsstyrelsen slutade med att de 
återstående medlen fördes över till den under 1982 i kommunens regi 
bildade näringslivsgruppen. 
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Detta ska ses i relation till att det under 1982 även i övrigt ägde rum en in
tensifiering av kommunens arbete med näringslivsfrågor. Detta beroende 
på att näringslivs sekreterarens arbete och övriga näringslivspolitiska in
satser inte hade gett den utdelning som kommunalrådet hade hoppats på. 
Industribolaget var sålunda under bildande 1982 och näringslivsfrågorna 
förstärktes även personellt under året genom att den tidigare drätselkam
reren trädde in som VD för Viab. Det speciella näringslivskontoret var 
nyinrättat, kommunens näringslivsprogram var ett år gammalt och det 
pågick förhandlingar med flera olika företag som ville etablera sig, som 
tänkte lägga ned, som behövde lokaler etc. 

Även om kommunledningen såg vissa brister i Västforsgruppens arbets
metoder var det ändå ett faktum att man i gruppen hade haft möjlighet att 
samarbeta med andra organisationer (framförallt Företagarföreningen/ 
Utvecklingsfonden) i näringslivsfrågor och denna kontakt ville man be
hålla. Kommunalrådet tog därför initiativ till bildandet av en näringslivs
grupp i kommunen som en "fristående" fortsättning på Västforsgruppens 
samarbete och så småningom blev det, som nämndes ovan, även beslutat 
att näringslivsgruppen fick ta över det som återstod av Västforsgruppens 
medel. I näringslivsgruppen var tanken att, förutom kommunalrådet, 
näringslivssekreteraren, VD Viab och oppositionsrådet även utvecklings
fonden och länsstyrelsen skulle ingå. Utvecklingsfonden avböjde dock 
medverkan i näringslivsgruppen med motivet att en sammankoppling med 
den kommunala förvaltningen vore negativ för fondens verksamhet. 

Utvecklingsfonden ändrade sig emellertid relativt omgående och kom att 
ingå i gruppen. LO ansåg sig vilja ha insyn i arbetet och även de fick en 
plats i gruppen. Länsstyrelsen har inte haft någon fast representant men 
har sporadiskt varit representerade vid gruppens sammanträden. Väst-
forsgruppen hade under sina sista år haft en fristående konsult knuten till 
sig för vissa utrednings- och företagsutvecklingsuppdrag. Konsulten 
engagerades av kommunen i samband med Västforsgruppens upplösning 
för att på ett liknande sätt som tidigare vara en resurs i företagsutveck
lingsarbetet. Basen för hans verksamhet var de från Västforsgruppen 
överförda pengarna. 

Han engagerades i princip utifrån samma bevekelsegrunder som tidigare 
redogjorts för beträffande bakgrunden till intensifieringen av de närings
livspolitiska aktiviteterna under 1982. Tanken var att han skulle agera 
som kommunens förlängda arm och att han aktivt skulle verka för före
tagsutveckling och fungera som en förstärkning av näringslivskontoret. 
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Detta blev dock inte fallet, enligt kommunalrådet, utan han slutade under 
1984. 

Näringslivsgruppen hade inga egna direkta resurser även om gruppen, åt
minstone inledningvis, kunde agera utifrån de medel som Västforsgrupp-
en hade efterlämnat. I övrigt har gruppen fungerat dels som samordnare 
mellan olika insatser och dels som informationskanal. Gruppen träffades 
under perioden 1982 - 1985 relativt regelbundet, åtta till tio gånger per 
år. 

Gruppen kom att bli en sorts "utom-parlamentarisk" och informell grupp. 
Det har inte funnits någon anledning att formalisera arbetet p g a den rent 
informativa karaktär som ärendena i al lmänhet har haft. Över tiden har 
arbetet i gruppen inneburit ett närmande mellan utvecklingsfonden och 
kommunen och den något sträva attityd som tidigare fanns från fondens 
sida gentemot kommunen försvann relativt snart. I gruppen har nyetable-
rings-Aokaliseringsärenden tagits upp, även kriser och rekonstruktioner 
har varit återkommande ärenden liksom en del allmän information från 
besök, studieresor, kurser och konferenser. 

Gruppen har dock inte agerat som en enskild enhet utåt, utan de olika 
ärendena har i praktiken genomförts av de enskilda organisationerna. Det 
är som informationskanal och som en samordnare av aktiviteter som 
näringslivsgruppens arbete har betraktats av deltagarna, dock med klara 
organisatoriska och ansvarsmässiga avgränsningar mellan kommunen och 
utvecklingsfonden. Bedömningen från gruppens medlemmar är att "allt 
av vikt" någon gång diskuteras i gruppen. 

Under 1984 - 1985 började Företagen Hus (se nedan) projekteras och blev 
slutligen invigt under hösten 1985.1 och med detta kom Utvecklingsfond
en, Viab och kommunens näringslivskontor att ha sina lokaler i direkt an
slutning till varanda och följaktligen minskade betydelsen av näringslivs
gruppen som officiell "mötesplats". Samordning och information löstes i 
stället enklare genom informella och dagliga kontakter. 

Gruppens möten blev därför en allt mer sällan förekommande företeelse 
under åren efter 1985 och hade vid mitten av 1989 i pr aktiken upphört. 
Gruppen upplöstes dock inte utan både från fondens sida och från kom
munens representanter har man ansett att den funnits kvar även om det 
saknats formella sammanträden. 
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Ingen av gruppens deltagare var negativt inställd till att gruppen sällan 
sammanträdde. De nödvändiga kontakterna knöts ändå och det har funnits 
andra former för att hantera gruppens uppgifter. Näringslivsgruppen kan 
därför sägas ha blivit oviktig och utan någon egentlig roll eller plats i de 
näringslivspolitiska aktörernas medvetande men den har haft en viktig 
betydelse över tiden för att föra olika grupper närmare varandra och som 
ett "kitt" mellan olika handlingsprocesser. 

Direkta företagsinsatser 

Inledning 

I samband med de många nedläggningarna av stora industrier i Västfors, 
framförallt under 1960- och 1970-talen, har krav på ersättningsindustrier 
förts fram. Det var naturligt för kommunen att på alla tänkbara sätt 
försöka medverka till att nya etableringar kom till stånd som ersättning 
för de sysselsättningstillfällen som försvann i samband med nedläggning
arna, dvs att ägna sig åt "företagsraggning" i olika former. Raggningen 
var ett dominerande inslag i kommunens näringslivspolitiska arbete under 
denna tid. 

För att belysa omfattningen av detta kan nämnas att ett 15-tal större 
företag etablerades i Västfors som ersättningsindustrier under perioden 
1963 till 1979. Under perioden 1965 - 1970 var Västfors en av de tre 
kommuner i landet som mottagit mest lokaliseringspolitiskt stöd och 
under perioden 1970 - 1975 en av de åtta kommuner som mottagit mest 
stöd. 

Naturligtvis var detta en följd av de många och akuta problem som aktua
liserades vid en nedläggning. Eftersom nedläggningarna kom relativt 
nära inpå varandra i tiden fanns det få möjligheter att agera för en utveck
ling på lång sikt. Det var dock inte bara inom massaindustrin som syssel
sättningstillfällen hotades och försvann. Även andra företag råkade ut för 
allvarliga lönsamhetsproblem med hot om nedläggning som följd och 
några av dessa kriser var i företag som tidigare hade etablerats som en 
följd av raggningspolitiken. 

I dylika fall var det inte självklart att nedläggningen skulle accepteras utan 
det fanns, eller påtalades i vart fall, ofta möjligheter till rekonstruktion 
och fortsatt verksamhet i någon form. Kommunen kom att agera "brand
kår" i flera sådana fall där man med olika medel försökte rädda industrin. 
Delägarskap, lån och borgensåtaganden förekom i varierande utsträck
ning från slutet av 1970-talet och framåt. Även företag som inte var 
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direkt nedläggningshotade var i vissa fall föremål för direkta insatser från 
kommunens sida. 

Vissa av de engagemang som inleddes under 1970-talet har haft kon
sekvenser som sträcker sig fram till slutet av 1980-talet, andra har varit 
mer avgränsade i t iden men har likväl varit viktiga senare genom att de 
ständigt omtalats och framförts som exempel på vad kommunen gjort och 
som exempel på vad kommunen lärt sig av. Det har varit svårt att inte 
göra akuta ingripanden i företag som haft problem även om viljan till 
detta har funnits. Dels har man varit tvungen att driva tidigare engage
mang vidare och dels har man ibland ansett sig tvungen att ingripa, kom
munens näringslivspolitiska aktörer har inte haft något val. 

De olika direkta insatserna är inte möjliga att foga samman i en beskriv
ning eftersom varje insats har haft sina egna beståndsdelar och sitt eget 
förlopp. Insatsförloppen liknar dock varandra i allmänna drag och det är 
dessutom så att de direkta insatserna var den huvudsakliga näringslivs
politiken under ett antal år. Direkta företagsinsatser som "rubrik" består 
således av ett antal olika insatser och här kommer tre att beskrivas i detalj. 
De tre får med andra ord belysa hur Västfors kommun har arbetat med 
direkta företagsinsatser. De tre som valts ut belyser på olika sätt direkta 
företagsinsatser och de visar även på det allmänna förloppet som 
insatserna har haft. Följande tre direkta företagsinsatser kommer att 
beskrivas: 

-Mattor AB - ett företag vars etablering i Ytter utanför Västfors var 
resultatet av raggning. Företaget brottades dock med stora ekonomiska 
problem och kommunen kom så småningom dels att köpa upp lokalerna 
och dels att överta en sysselsättningsgaranti för de anställda. 

-AB Kabel - även Kabel var ett resultat av raggning och framhålls som 
det mest lyckade av samtliga dylika etableringar. Det som renderar Kabel 
en plats i vår redogörelse är dock en komplicerad lokalbyteskedja med lån 
och garantier som kommunen och Kabel varit inblandade i. 

-Trikå AB och Extra Produkter AB - Trikå raggades till kommunen 
under 1970-talet men fick snabbt problem. I försöken att i förstone rädda 
Trikå och senare för att skapa sysselsättning i de av Trikå övergivna 
lokalerna har kommunen gett lån, bidrag, köpt och sålt lokaler, varit del
ägare i Extra Produkter etc. 
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Mattor AB - kommunal svsselsättningsgaranti 

Mattor AB etablerades i Ytter utanför Västfors 1972. Företaget avsåg att 
tillverka heltäckningsmattor och det var det statligt ägda Svetab som stod 
som ägare. Företaget byggde ett industrihus om totalt 11.000 m2 för att 
rymma sin verksamhet. Bakgrunden till etableringen var de nedlägg
ningar som skett och som befarades ske inom massaindustrin. Kommun
styrelsen i dåvarande Ytter kommun hade agerat på många olika sätt i 
syfte att få till stånd ersättningsindustrier och Mattor var ett av resultaten 
av detta arbete. 

P g a problem med lönsamheten förflyttades ägandet 1975 från statliga 
Svetab till likaledes statliga Svensk Bomaterial AB (Essbo). Lönsamheten 
var fortsatt dålig och 1977 lades ansvaret för Mattor AB direkt under 
Statsföretags ledning. 1978 övertog statliga Trikå Mattor men trots att 
omfattande koncernbidrag hade delats ut under hela perioden förmådde 
man inte driva verksamheten med lönsamhet. 1980 hade staten slutligen 
gett upp hoppet om att kunna driva Mattor med vinst och företaget således 
till den största svenska konkurrenten Golv AB. 

Västfors politiker var dock oroliga för vad detta övertagande skulle inne
bära och det fanns farhågor att Golv helt enkelt köpte ut en konkurrent 
från marknaden med enda syfte att lägga ned verksamheten. I förhand
lingarna inför köpet deltog även kommunen och man ställde kravet att 
Golv skulle skriva på en sysselsättningsgaranti vilket de också gjorde. 
Sysselsättningen för de som vid övertagandet var anställda garanterades i 
avtalet för fem år framåt, dvs fram till slutet av 1985. 

Produktionen lades, som befarat, ned senare samma år som övertagandet 
skett. Ca 100 personer var anställda och omfattades av sysselsättningsga
rantin och av dessa försvann ca hälften genom s k naturlig avgång men ett 
50-tal personer var kvar med lön men utan arbetsuppgifter. Golv lade ef
ter hand ut en del uppgifter som totalt sysselsatte ett drygt 10-tal anställda. 
Någon långsiktig lösning för de anställda uppnåddes dock inte under 1980 
eller 1981. 

Frågan blev med tiden alltmer ansträngande både för kommunens politi
ker, för Golv och naturligtvis för de anställda. Lokalerna stod tomma och 
mer eller mindre outnyttjade, de anställda hade liten eller ingen sysselsätt
ning och det började formas en allmän opinion mot det sätt som frågan 
hanterades på. Kommunen hade löpande kontakter med Golv, dels om lo
kalerna och dels om de anställdas framtid och tog under 1983 upp regel
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rätta förhandlingar med företaget. Bland annat reste VD för Viab i sep
tember 1983 till Golvs huvudkontor, i oktober ägde nya sammanträffan
den rum med bland andra Golvs administrative chef. 

Golv hade ett företag under utvecklande, AB Prover, som skulle kunna 
sysselsätta en del av de som omfattades av garantin och kommunalråd och 
VD för Viab försökte genom kontinuerliga kontakter att skynda på ut
vecklingen av projektet. Samtidigt restes krav från de anställda om att få 
ta över delar av lokalerna för egen verksamhet och även dessa kontakter 
kanaliserades genom kommunen. 

Under 1983 fick kommunalrådet kontakt med ett företag i grannkommu
nen som övervägde att etablera sig i Västfors. Förhandlingarna med före
taget fortskred och det blev snart nödvändigt att försöka lösa lokalfrågan 
för den eventuella etableringen. I detta sammanhang passade Mattors 
lokaler väl in och det skulle även vara möjligt att lösa sysselsättnings
problemet för några av de som omfattades av Golvs sysselsättningsgaran
ti. Dessutom hade kommunen kontakt med Kabel som var villigt att ställa 
20 utbildningsplatser till förfogande givet att finansiering var ordnad. 
Från kommunens sida var det möjligheterna att få till stånd en företags-
etablering och ett samarbete med Kabel som var den direkta orsaken till 
att man gick in i förhandlingar med Golv. 

Kontakterna fortsatte med flera sammanträffanden under slutet av 1983 
och början av 1984. Förhandlingarna resulterade i ett avtal som trädde i 
kraft våren 1984. Avtalet innebar att Viab övertog sysselsättningsgarantin 
för de anställda fr o m 1984-03-01 till dess garantin löpte ut 1985-08-25 
mot en ersättning om fem miljoner kronor från Golv. Samtidigt köpte 
Viab Mattors industrilokal för fem miljoner kronor. I praktiken alltså ett 
byte, sysselsättningsgarantin i utbyte mot lokalerna. Samtidigt förband sig 
Golv att starta ett dotterbolag för tillverkning av reklammaterial där 13 
personer skulle sysselsättas. 

Viab hade därmed 39 personer anställda, man hade pengar till lön men 
trots hårt arbete lyckades man inte finna någon sysselsättning. Utbildning
en vid Kabels fabrik kunde genomföras tack vare att kommunen och läns
arbetsnämnden finansierade utbildningsplatserna. Totalt skulle 20 per
soner kunna erbjudas utbildning i två omgångar men i slutändan var det 
endast fem personer som kom att utbilda sig vid Kabel och sedan även bli 
anställda där. Utbildningsaktiviteterna vid Kabel startade i juni 1984. Vid 
ungefär samma tidpunkt framstod det som osäkert om det företag som 
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man haft kontakt med skulle komma att etablera sig i Ytter och i augusti 
stod det helt klart att det inte skulle ske någon etablering. 

I stället för att, som tanken ursprungligen var, lösa flera problem samti
digt fick Viab ett stort problem som arbetsgivare för de som omfattades 
av sysselsättningsgarantin. Kraven växte under 1984 och 1985 på att kom
munen skulle agera och ordna sysselsättning i lokalerna i Ytter. Det 
skrevs insändare och artiklar och kommunledningen fick ta emot många 
irriterade frågor om hur kommunen egentligen skötte sitt arbetsgivaran
svar. Bl a ville de anställda förhandla om lönerna men kommunalrådet 
vägrade att gå in i dylika förhandlingar. Lokalerna förblev tomma och 
öde som ett monument över ett lokaliseringspolitiskt misslyckande. 

I slutet av 1985 löpte sysselsättningsgarantin ut och de som då inte funnit 
annan sysselsättning blev därmed öppet arbetslösa. I kommunfullmäktige 
och kommunstyrelse var det i stor t sett tyst hela tiden. Det var i princip 
ingen politisk opposition eller något politiskt ifrågasättande av kommun
ledningens agerande i fallet Mattor. Detta gjorde det hela lättare att hante
ra för komunalråd och VD för Viab men ändock var det naturligtvis be
svärande att ha en fråga såsom denna olöst under flera års tid. 

Situationen förbättrades efterhand efter att sysselsättningsgarantin hade 
löpt ut, lokalerna var nu helt och hållet tillgängliga för Viab och för ny 
verksamhet. Det var emellertid helt nödvändigt att få hyresgäster efter
som lokalerna årligen kostade kommunen 2,3 miljoner kronor i löpande 
kostnader och därmed innebar att kommunens ekonomiska utrymme för 
andra aktiviteter minskade. 

Kommunen var därför positiv till att bekosta ombyggnationer etc för att 
lokalerna skulle vara möjliga att hyra ut. De hyresgäster som så små
ningom funnit sin väg till Mattors lokaler har därför kunna påräkna 
individuellt anpassade lokaler och en relativt human hyra. Under 1988 
fick ett av de företag som efter 1985 etablerat sig i lokalerna ekonomiska 
problem och likvidation eller konkurs hotade. De förhandlingar som då 
vidtog mellen utvecklingsfonden, kommunen och företaget ledde så små
ningom fram till att företaget köptes upp av ett företag i Småland. 

Det köpande företaget visade sig även vara villig att gå in i förhandlingar 
om köp av lokalerna och detta ledde fram till att kommunen under hösten 
1989 kunde sälja hela industrilokalen för sex miljoner. Vid det tillfället 
fanns det åtta företag som hyrde yta i lokalen och via försäljningsavtalet 
garanterades de en viss hyra under den kommande femårsperioden. Kom
munen ville på detta sätt gardera sig mot att det köpande företaget utnytt-
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jade den låga köpeskillingen för att göra oförtjänt stora vinster på uthyr
ningen. I september 1989 var därmed "affären" Mattor avslutad, i och 
med att lokalerna har såldes. 

Kabel AB - lokalbyte 

Kabels etablering i Västfors daterar sig tillbaka till 1960-talets slut. 
Orsaken var, liksom vid etableringen av Mattor, att arbetsmarknadsläget 
var ansträngt. Västfors kommun hade vid ett flertal tillfällen uppvaktat 
riksdag och regering för att de skulle medverka till etableringar i kom
munen. Även fackföreningarna, länsstyrelse m fl hade medverkat i detta 
lobbyarbete. 

Även om Västfors problem var stora så fanns det även andra kommuner 
som hävdade likartade problem i sina kontakter med regeringen. Då
varande finansministern tog därför, i samband med en större statlig be
ställning, initiativ till förhandlingar med Kabel. Villkoret som regeringen 
ställde var att för att få den statliga ordern skulle Kabel förlägga delar av 
den tillkommande produktionen i delar av landet med sysselsättnings
problem. 

Kabel accepterade detta, fick beställningen och byggde med hjälp av in
vesteringsfondsmedel och lokaliseringslån ut produktionskapacitet i 
Norrland, bl a i Västfors. Verksamheten startade successivt under 1969-
70 och sysselsatte inledningsvis ca 30 personer. Den ursprungliga avsikten 
var att sysselsätta ungefär 60 personer men på grund av att de statliga 
beställningarnas omfattning blev mindre än beräknat avstannade expan
sionen. Kapacitetsutnyttjandet var således lågt (i förhållande till lokaler
nas storlek) och i samband med en ny statlig beställning i början på 1970-
talet ställdes ånyo krav om expansion i sysselsättningssvaga områden. 

Västforsenheten expanderade i och med detta kraftigt till ca 200 anställda 
på mindre än ett år. Produktionen lades dessutom successivt om till att 
framförallt omfatta kablage (ledningsnät). Renodlingen av produktionen 
fortsatte under andra halvan av 1970-talet och antalet anställda ökade till 
ca 275 vid 1970-talets slut. Etableringen av Kabel visade sig således, mätt 
i antal arbetstillfällen, vara mycket lyckosam. 

Det som är intressant i detta sammanhang är det som hände från 1982 och 
framåt då Interiör, "granne" med Kabel i Västfors, aviserade driftsin
skränkningar och så småningom nedläggning av verksamheten. Nedlägg
ningen innebar att drygt 100 personer blev arbetslösa och att en industri
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lokal om 17.000 m2 tömdes. Reaktionerna på nedläggningsbeslutet blev 
kraftiga från de anställda och kraven på särskilda insatser var hårda. Bl a 
ockuperades Arbetsförmedlingen i Västfors av de friställda i ett försök att 
vinna gehör för kraven på sysselsättning. 

Kabel hade vid samma tidpunkt fyllt sina lokaler och genom underhands
kontakter med kommunalrådet hade en representant för Kabel låtit förstå 
att Kabel var intresserad av de större industrilokalerna på granntomten. I 
och för sig, sa man från Kabel, var ingen expansion planerad men om en 
sådan överhuvudtaget skulle vara möjlig var det helt nödvändigt med 
större lokaler. Dessutom var det inte självklart att Kabel i Västfors skulle 
bli föremål för expansion, även om en sådan var möjlig, i det fall att 
investeringarna för utbyggnad etc skulle bli alltför stora. 

Kabel var emellertid inte själva intresserade av att förhandla om ett köp, 
dels kunde priset på fastigheten antas stiga om det framkom att det fanns 
en tänkbar kommersiell köpare, dels var lokalbehovet inte akut. Dessutom 
torde kommunen ha större möjligheter att förhandla ner priset med hän
visning till de sysselsättningsproblem som Interiörs nedläggning åsam
kade Västfors kommun. 

Det var Kabels kontakter med kommunen som var den direkta orsaken till 
att kommunen gick in i direkta förhandlingar med Interiör om ett över
tagande av lokalerna. Förhandlingarna fördes under slutet av 1982 till ett 
avgörande och i december träffades ett avtal mellan Viab och Interiör där 
Interiör försäljer sina lokaler till Viab för 9,2 miljoner. 

Under tiden hade kommunen upprätthållit kontakterna med Kabel och i 
slutet av december 1982 nåddes en överenskommelse som innebar att 
kommunen övertog Kabels gamla lokaler om 8.000 m2 och Kabel övertog 
de av Viab nyss köpta lokalerna om 17.000 m2 utan att någon köpeskilling 
erlades. Interiörs lokaler var emellertid i dåligt skick och behövde reno
veras vilket genomfördes som beredskapsarbeten i kommunal regi. Kom
munens kostnad för detta uppgick till ca 3,2 miljoner. Det hela behand
lades och godkändes i kommunfullmäktige i januari 1983. 

Vid halvårsskiftet 1983 var ombyggnationerna klara och Kabel flyttade 
in. Under en tvåmånadersperiod efter inflyttningen expanderade företag
et med nära 100 personer, en expansion som enligt uppgift inte skulle ha 
varit möjlig i de gamla lokalerna och som hade skett på andra håll i kon
cernen om inte lokalfrågan hade lösts på ett så fördelaktigt sätt. 
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Kommunen var ytterst måna om att stödja Kabels framtida utveckling i 
kommunen. Kabel var, som tidigare sagts, i princip den enda lyckosamma 
större etableringen som hade gjorts i Västfors. Kommunala resurrser som 
på något sätt satsas på Kabel anses vara väl använda pengar jämfört med 
de medel som satsats i nedläggningshotade eller krisdrabbade företag i 
kommunen. 

Både kommunalrådet och Kabels platschef menar att den lösning som man 
slutligen kom fram till inte hade varit möjlig utan medverkan från kom
munens representanter och hela "affären" har blivit en allmän referens
punkt som näringslivspolitikens aktörer hänvisar till. Lokalbytet med Ka
bel var även viktigt ur en annan synvinkel. Det var den första större 
affären som genomfördes och som inte var av "nöd" även om nedlägg
ningen av Interiör fanns i bakgrunden. Dock sågs affären som nödvändig 
för att trygga Kables fortsatta utveckling i kommunen. Viab var relativt 
nybildat och Kabel-affären användes senare som ett gott exempel på att 
kommunen kunde agera offensivt och få direkta resultat i ökad sysselsätt
ning. 

Kabel har efter denna uppgörelse sålt lokalerna till en fristående fastig
hetsförvaltare (s k sale-lease-back) i syfte att förbättra sin egen kapital
struktur. Detta uppskattades inte av kommunen som i detta såg en risk att 
Kabels bindning till Västfors minskade, speciellt med tanke på de tilltag
ande ekonomiska problemen för Kabels moderbolag under 1988 och 
1989. När Kabelkoncernens ledning i mitten av 1989 aviserade en fösälj-
ning av vissa av sina komponentfabriker, däribland Kabel i Västfors, öka
de återigen oron hos kommunen. 

Dock hade fabriken under senare delen av 1980-talet, som kommunalråd, 
näringslivschef och fondens konsulter bedömer det, ett relativt sett bättre 
utgångsläge vid en eventuell försäljning än vad som tidigare varit fallet. 
Dels har ett visst utvecklingsarbete flyttats till Västfors och enheten har 
därför en viss, om än inte tillräcklig, egen kompetens inom sitt produkt
område, dels har verksamheten varit vinstgivande och expansiv även om 
Kabel i övrigt har haft problem. 

Skulle Kabel, vilket "ingen" vill tro på eller planera för, lägga ned sin 
verksamhet så skulle det innebära ett mycket kännbart bortfall av arbets
platser. Kabel hade ca 600 personer sysselsatta under 1989 vilket i antal 
anställda motsvarar de allra störst nedläggningarna under massaindustrins 
strukturomvandling. Även om konjunkturerna i allmänhet och arbets
marknadsläget i Västfors var bättre 1989 än under 1960- och 1970-talen 
så skulle en nedläggning medföra stora problem. 
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Kommunalrådet har därför signalerat om nödvändigheten av extraordi
nära insatser för att på lång sikt trygga sysselsättning och utveckling i 
Västfors. Kommunen kan inte ensam genomföra detta utan det kommer, 
enligt honom, att krävas ett seriöst engagemang från både företag och 
statliga myndigheter. Argumenten från kommunen kommer inför denna 
eventuella försäljning i ett tidigt skede och bygger på det enkla faktum att 
när nedläggningen är ett faktum så är det för sent att agera. 

Trikå AB och Extra Produkter AB - etablering. nedläggning och deläear-
skap 

Trikås enhet i Västfors kom till av samma skäl som refererats tidigare, 
dvs som en ersättningsindustri. Trikåkoncernen blev 1971 till hälften 
statsägt och staten hade genom sitt innehav en möjlighet att styra företa
gets etableringar. I början på 1970-talet var företagets avsikter att eta
blera sig i Finland eller Portugal men genom ekonomiskt stöd från sam
hället förändrades dessa planer. Som en del i regeringens ambitioner att 
skapa sysselsättning i älvdalen etablerade sålunda Trikå en enhet i Väst
fors som inledningsvis sysselsatte 90 personer. Man byggde även egna 
lokaler för verksamheten. Organisatoriskt var Västforsenheten kopplad 
till en av Trikås fabriker i mellansverige och arbetade med att färdigställa 
vissa textilprodukter som fraktades upp därifrån. 

Enheten i Västfors kom att fungera som en buffert för produktionen i 
mellansverige. När efterfrågan var stor ökades produktionen i Västfors 
och när efterfrågan sjönk så var det i Västfors som produktionen minsk
ades. Detta ledde till att Trikå i Västfors kontinuerligt minskade antalet 
anställda till ca 30. Västforsfabriken var vad som brukar kallas en "fabrik 
i skogen". Någon utveckling eller något marknadsarbete bedrevs inte i 
Västfors. 

Trikås produktion var dessutom av ett slag som tidigare inte hade funnits i 
kommunen och det visade sig att det, trots höga arbetslöshetssiffror, var 
svårt att finna arbetskraft. Det fattades därför kontinuerligt personal men, 
å andra sidan, gick verksamheten inte med vinst och hölls uppe med hjälp 
av stora koncernbidrag och statliga stöd. Faktum är att enhetens förluster 
uppgick till samma storlek som omsättningen under flera år och produk
tiviteten i Västfors låg 30 - 40 % under snittet för andra fabriker inom 
koncernen. 

Kommunen betraktade utvecklingen vid Trikå med oro. Dåligt resultat, 
låg produktivitet, ingen verksamhet förutom ren tillverkning, överdi
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mensionerade lokaler etc. Det hela förebådade förändring. Det dåvarande 
kommunalrådet och dåvarande vice ordförande i kommunstyrelsen be
dömde det som viktigt att ha ytterligare en textilindustri i kommunen, dels 
för att förekomma eventuella neddragningar vid Trikå och dels för att 
skapa sysselsättning även inom traditionellt kvinnodominerade yrken. 
Kommunen deltog därför i förhandlingar med några privatpersoner om 
bildandet av ytterligare ett textilföretag med tillverkning av arbets- och 
fritidskläder. Detta ledde fram till bildandet av Kläder AB i slutet av 
1977. 

Eftersom Trikå hade 1.400 m2 ledigt bedömdes det som lämpligt att Klä
der etablerades i dessa lokaler. Trikå som drogs med stora lönsamhets
problem och som inte hade något behov av lokalerna var villiga att hyra 
ut. I förhandlingarna krävde Trikå emellertid 147.000 kronor i årshyra 
exkl värme vilket Kläder inte ansåg sig kunna klara av. För att lösa detta 
problem hyrde kommunen lokalerna av Trikå för 147.000 kronor och 
hyrde sedan ut dem i andra hand till Kläder för 47.000 kronor under 1978 
för att sedan fr o m andra året ta ut full hyra. Kommunen bekostade även 
ombyggnationer för 50.000 kronor. 

Kläders verksamhet gick emelletid inte att driva med lönsamhet och bola
get trädde i likvidation under 1979. Företaget rekonstruerades och om-
bildades under det nya namnet Kläder Rain AB. Det nya företaget och 
kommunen förhandlade i sa mband med rekonstruktionen om hyressätt-
ningen och det var uppenbart att om verksamheten skulle kunna bedrivas 
med lönsamhet krävdes lägre kostnader än tidigare. VD för Viab var för
stående inför detta och enligt det nya hyresavtalet skulle Kläder Rain 
betala 60.000 kronor 1979/80, 80.000 1980/81, 120.000 1981/82 och full 
hyra fr o m 1982. 

Året innan, 1978, hade staten tagit över 100 % av Trikå och hade även in
lett förändringsarbeten inom koncernen i syfte att förbättra lönsamheten. 
Detta ledde till att enheten i Västfors lades ned under 1979 och kommunen 
fick således uppleva två nedläggningar och en rekonstruktion inom textil
branschen på mindre än ett år. En del av de anställda kunde gå över till det 
nybildade Kläder Rain AB men detta löste inte helt de problem som 
uppstod. 

Kommunalrådet kände emellertid dåvarande chefen för Statsföretag och i 
kontakterna med honom lyckades kommunen få Statsföretag/Trikå att 
själva skaffa en ersättningsindustri för Trikås nedlagda tillverkning (som 
i sig var en ersättningsindustri vid etableringen 1973). Resultatet blev 



177 

Extra Produkter AB som etablerades i Trikås gamla lokaler 1979. Kom
munen vållades inte någon ekonomisk skada i samband med Trikås verk
samhet, nedläggning och nyetableringen av Extra Produkter, trots att man 
varit en aktiv part i förhandlingar och rekonstruktioner. 

För Kläder Rain var situationen besvärande. Verksamheten gick med för
lust och det hela slutade med nedläggning 1981. En nedläggning som inte 
föranledde några åtgärder från kommunens sida eftersom hela företaget 
efter konkurs, rekonstruktion, subventionerad hyra och likvidation inte 
bedömdes ha någon framtid. 

Extra Produkter ägdes till en början av Trikå och tillverkade våffeljärn, 
infravärmare samt uförde viss sömnad för Trikå. Extra Produkter var 
beroende av regelbundna koncernbidrag för sin överlevnad och brottades 
redan från början med lönsamhetsproblem. Verksamheten var dessutom 
olik allt annat som Trikå sysslade med och passade därmed dåligt in i 
koncernens verksamhet. Slutsatsen blev att Trikå i början av 1980-talet 
ville sälja eller lägga ned Extra Produkter. 

Delar av lokalerna stod samtidigt tomma och ännu för en tid var kom
munen hyresgäst, dock utan andrahandshyresgäst efter Kläder Rains 
nedläggning. När nedläggning av Extra Produkter aktualiserades 1982 
gick kommunen in i fö rhandlingar om företagets framtid. Statsföretags 
chef besökte Västfors och Extra Produkter i juli 1982 och det visade sig 
vid de förhandlingar som då ägde rum att det inte fanns några möjligheter 
för Statsföretag att fortsättningsvis driva Extra Produkter. 

Det fanns inte heller någon intressent som var villig att köpa företaget, 
däremot var Extra Produkters VD i Västfors intresserad av att ta över 
verksamheten förutsatt att även kommunen tog en del av risken. Eftersom 
alla övriga möjligheter tycktes vara uttömda återstod för kommunen att 
antingen acceptera att gå in som delägare eller att acceptera en nedlägg
ning. 

Ett eventuellt delägarskap från Viabs sida var förvisso ingen praktisk 
eller politisk omöjlighet. Viab, som var bildat tidigare samma år, hade i 
sin bolagsordning inskrivet möjligheten att gå in som delägare i företag i 
syfte att stödja nyföretagande. Därför behövde man inte behandla frågan 
om ett delägande i någon av de politiska församlingarna utan det kunde ses 
som en del av Viabs löpande verksamhet. Däremot var ett delägarskap i 
ett konkursmässigt krisföretag inte riktigt i linje med de intentioner som 
låg bakom bolagsordningen men i valet mellan nedläggning och en, åt
minstone eventuell, fortsättning av verksamheten valde kommunled
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ningen det senare alternativet även om det var tveksamt ur laglig synvink
el. 

Viab och Trikå träffade sålunda under hösten 1982 ett avtal som innebar 
att Viab köpte 40 % av aktierna i Extra Produkter AB för en krona (no
minellt 400.000 kronor). Samtidigt köpte företagets VD resterande 60 % 
och i den nya styrelsen tog Viabs VD plats. I samma förhandlingar hade 
även industrilokalerna diskuterats. Trikå ägde lokalen men ville sälja den 
eftersom man inte längre hade någon koppling till Västfors. Kommunen 
var den naturliga köparen både i egenskap av "näringslivsutvecklare" och 
i egenskap av delägare i Extra Produkter. 

Köpet gjordes upp i slutet av 1982 och godkändes formellt av kommun
fullmäktige i januari 1983. Uppgörelsen innebar att Viab köpte lokalen 
för 1,7 miljoner kronor och man kalkylerade med ett årligt underskott på 
ca 500.000 kronor på grund av att en stor del av lokalerna stod tomma. 
Företaget hade efter övertagande 13 personer anställda. Utvecklingsmöj
ligheterna bedömdes som begränsade eftersom företaget saknade medel 
att ta fram nya, egna produkter. Återstod således att fortsätta med tidigare 
produktion och eventuell legotillverkning. 

Köpet av lokalerna innebar även att Extra Produkter kunde påräkna sub
ventionerad hyra. Utöver detta visade det sig nödvändigt med en förlust
täckningsgaranti om totalt 200.000 kronor under det första verksamhets
året, 1983. Förlusterna, förlusttäckningen och hyressubventionerna fort
satte även följande år utan att det blev någon resultatförbättring. Viabs 
VD fanns hela tiden med i före tagets styrelse och deltog aktivt i arbetet 
med att försöka utveckla företaget samt att försöka finna hyresgäster till 
den tomma lokalytan. Företaget var i behov av nya produkter, nya kunder 
och förbättrad produktion och produktionsledning och en konsult anställ
des under hösten 1983 för att se över produktionen. 

Under samma period förhandlade kommunen med Golv om sysselsätt
ningsgarantin vid Mattor och med Kabel om utbildning av personal från 
Mattor. I dessa förhandlingar kom även Extra Produkter att infogas. 
Genom kontakterna med Kabel undersöktes möjligheten att förlägga viss 
legoproduktion för Kabel hos Extra Produkter samt att anställa personal 
från Mattor hos Extra. 

I maj 1984 fanns ett utvecklat projekt för legoarbeten och i juni ägde en 
uppgörelse rum som innebar att Extra Produkter fick en viss legopro
duktion för Kabels räkning. Dessutom skulle fem personer från Extra 
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erhålla utbildning under 20 veckor vid Kabel. Några av de utbildade var 
ursprungligen anställda vid Mattor. I september skedde ytterligare en 
översyn av Extra Produkters produkter och företaget tillfördes nya pro
dukter samtidigt som en del av de gamla såldes av. Samtidigt var det 
aktuellt med nyrekrytering till företaget och det naturliga var då att 
rekrytera ur den personal som fanns vid Mattor. 

Under 1984 kom Viab i kontakt med ett annat företag i kommunen, Glas 
AB, som visade sig vara intresserade av nya lokaler. Detta ledde till att 
lokalen såldes till Glas i april 1985 till ett pris som i stort sett motsvarade 
de kostander som Viab hade haft vid förvärvet. Glas sålde sedan lokalen 
vidare till en fristående fastighetsförvaltare (som även köpt Kabels loka
ler i Västfors) för att frigöra kapital. 

Extra Produkter fick nu en ny hyresvärd och detta ledde till att det blev 
något svårare att på sikt behålla samma förmånliga hyressättning som 
tidigare. Viabs VD, som satt i styrelsen, ansåg det vara svårt eller omöj
ligt att driva företaget vidare och slutligen försattes Extra Produkter i 
konkurs under 1986. Förändringen av produktionen, legoarbetena och 
övriga insatser hade inte lett till lönsamhet. 

Konkursen var emellertid "planerad" såtillvida att några av de anställda 
köpte upp konkursboet och drev företaget vidare under samma namn. 
Dock var de tidigare ägarna, företagets tidigare VD och Viab, inte längre 
engagerade. Av de 20 personer som arbetade i företaget innan konkursen 
kunde ett tiotal få anställning i det nya Extra Produkter. Kommunens 
engagemang i Extra Produkter var därmed formellt sett avslutat. Kom
munen hade inte kvar aktierna och man ägde inte längre fastigheten och 
deltog inte i några affärsförhandlingar efter rekonstruktionen. 

Företagens Hus 

Det som skulle komma att bli Företagens Hus uppstod som en idé hos 
Viabs VD och näringslivssekreteraren i slutet av 1983 och Viabs VD 
skrev ett PM om idén under julhelgen 1983. Vid den tidpunkten hade han 
under drygt ett år arbetat aktivt med näringslivsfrågor, även den tekniske 
chefen och planeringschefen hade på deltid varit engagerade i närings
livsfrågor det senaste året. Den personella utbyggnaden av näringslivs
verksamheten som hade ägt rum under 1982 och 1983 hade sin direkta 
orsak i att kommunalrådet tidigare hade konstaterat att näringslivssekre
terarens och den fristående konsultens arbete inte hade gett några påtag
liga resultat. 
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Bristen på resurser, ekonomiska, personella, idémässiga etc hade varit 
märkbar och arbetet med näringslivsfrägor hade tidigare lett till klagomål 
gentemot kommunen att "ingenting gjordes". Det fanns vid denna tid en 
vilja att bryta detta mönster och att komma ifrån det ständiga kris-
bekämpningsarbetet som kommunen dittills hade arbetat med. Det fanns 
med andra ord en allmän vilja att försöka finna nya vägar i stället för att 
arbeta med ständig krisbekämpning som vanligtvis inte gav några lång
siktiga positiva effekter. 

Ursprungligen var tanken från Viabs VD att skapa någon form av mötes
plats, "företagarklubb", som skulle kunna binda samman företagare och 
skapa kontakter som annars skulle vara svåra att få till stånd. Idén fick 
omgående ett odelat stöd från kommunalrådet och i "korridordiskussio
ner" utvecklades tankarna ytterligare. Kommunalrådet hade sedan tidi
gare haft en ambition om att stödja näringslivet med samordning av före-
tagarservice och stöd i det praktiska företagsutvecklingsarbetet, det som 
han tyckte att Västforsgruppen borde ha gjort och det som näringslivs
gruppen i viss utsträckning hade åstadkommit. 

Den fortsatta utvecklingen av idén kom att innefatta även den fysiska sam
lokaliseringen av olika typer av näringslivsservice, till stor del beroende 
på kommunalrådets ambitioner. Nu fanns t ex möjligheten att åstad
komma det som han hade eftersträvat två år tidigare i samband med 
näringslivsgruppens bildande 1982, nämligen att lokalisera utvecklings
fonden och kommunens näringslivskontor under samma tak. 

Motiven i övrigt var vaga och hade mer karaktären av förhoppningar att 
Företagens Hus skulle innebära en förbättring av kommunens näringslivs
politik. En klar målsättning i kvantitativa termer saknades, däremot fanns 
den allmänna målsättningen att samla för näringslivet viktiga service
funktioner på ett ställe. 

I januari 1984 informerade kommunalrådet om Företagens Hus vid 
näringslivsgruppens sammanträde. Utvecklingsfondens konsulter ställde 
sig positiva till att gå vidare med idén och tekniske chefen fick i uppdrag 
att skissera på ett lämpligt förslag till lokalisering av huset. I mars 1984 
hade en lokal för Företagens Hus preliminärt bestämts. Det var en f d 
industrilokal inne i centrala Västfors som kommunen ägde. Lokalen stod 
tom och var dessutom i behov av upprustning oavsett vad den skulle 
användas till. Tekniska kontoret fick i upp drag att ta fram ett förslag till 
hur huset skulle kunna disponeras och vilka ombyggnationer som 
krävdes. 
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I maj var detta arbete i stora drag färdigställt och Viabs VD informerade 
näringslivsgruppen om det förslag som hade tagits fram och under de sista 
vårmånaderna konkretiserades förslaget och näringslivssekreteraren 
skrev i juni brev till olika intressenter och kontakter togs med revisions-
och advokatbyråer. Det visade sig under slutet av våren finnas intresse 
från flera olika företag. 

Kommen så långt blev det nödvändigt med politiska beslut för att kunna 
förverkliga planerna. Under augusti månad passerar ärendet samtliga 
politiska instanser, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige. I beslutsunderlaget beskrivs nödvändigheten av 
en utbyggd företagsservice i dagens komplicerade samhälle. Medan före
tagaren ska syssla med det han är bra på, producera och sälja, kan kom
munen bidra med att bygga upp en god service och infrastruktur. För
slaget avslutas med följande slutsats: 

Diskussionerna har utmynnat i ett konkret förslag som vid ett fullföljande skulle inne
bära att servicefunktioner av ovan nämnt slag skulle samlas under ett tak och härvid 
utgöra en samlingspunkt för kommunens företagare. (Kommunfullmäktiges protokoll 
1984-08-27) 

De servicefunktioner som nämns i förslaget är, förutom utvecklingsfon
den och kommunens näringslivskontor respektive industribolag, redovis
ning, revision och juridik. Huset skulle även innehålla sammanträdesrum, 
utställningslokaler m fl gemensamma lokaler. Kostnaden för att bygga om 
det f d industrihuset beräknades till 4,5 miljoner och de årliga driftskost
naderna till 750.000, varav 250.000 kan finansieras genom hyresintäkter. 
Kommunfullmäktige beslutade att bifalla förslaget. Det var en relativt 
stor utbyggnad av kommunens näringslivspolitiska engagemang, ekono
miskt och organisatoriskt. 

Efter att beslutet i fu llmäktige fattats kunde även de praktiska förbere
delserna starta. Huset byggdes om under vintern och våren 1984 - 1985. 
På hösten 1985 var det sålunda dags för inflyttning och man planerade 
från kommunens sida på hur detta lämpligast skulle markeras utåt. 
Utvecklingsfonden planerade samtidigt s k kundbytardagar för nio Väst-
forsföretag inom träbranschen som genom fondens försorg hade samlats 
informellt i "Bygg-gruppen". 

Projektet blev ett samarbetsprojekt mellan fonden och näringslivs
kontoret under namnet Kontakt -85. Företagen fick bjuda in ett antal kun
der, totalt ca 140 st, till Västfors och under några dagar i slutet av augusti 
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1985 bussades de runt till de olika företagen och till diverse turistattrak
tioner i kommunen. Under en av dagarna ägde samtidigt den officiella 
invigningen av Företagens Hus rum, bl a med produktutställning i Före
tagens Hus. Den största fördelen med denna samordning var att man 
lyckades få till stånd ett relativt stort intresse från företagens sida och de 
var även väl representerade vid själva invigningen. 

Det första större samarbetsprojektet var genomfört och resultatet var så 
vitt man kunde bedöma gott. I huset fanns nu Utvecklingsfondens kon
sulter, Viabs VD som sedan 1985 även var näringslivschef, näringslivs
sekreteraren (som emellertid slutade en tid efter invigningen) kom
munens tekniske chef som numera arbetade för näringslivskontoret/Viab, 
en revisions- och en advokatbyrå samt SHIOs kansli. I bottenplanet fanns 
ett företag som sålde sekreterar- och receptionstjänster till övriga företag 
i huset. Gemensamt för huset fanns sammanträdeslokaler, kök, personal
utrymmen, utställningslokaler och en bastu. 

Företagens Hus och det arbete som har utvecklats "i huset" har över tiden 
inneburit ett närmande mellan de olika organisationerna, framförallt 
utvecklingsfonden och näringslivskontoret/Viab. De har genomfört flera 
projekt i samverkan med varandra. Även mellan företagen och fonden 
respektive näringslivskontoret/Viab har kontakterna utvecklats och för
djupats genom projekt- och kontaktarbeten. 

Kontakt -85, som berördes ovan, involverade även en av Utvecklingsfon
dens konsulter i residensstaden som så småningom även kom att arbeta på 
konsultbasis för näringslivskontorets räkning i samband med olika pro
jekt och utvecklingsarbeten. Företagens Hus sågs mer och mer som en 
symbol för företagsamheten i kommunen och som en naturlig samlings
plats för företagare. Det konkreta arbetet under 1986 omfattade flera 
projekt i samverkan med SHIO, Utvecklingsfonden samt på egen hand. 
Såsom exempel kan nämnas: 

SHIO-utställning med ca 50 företag 
Bygg-gruppen (Kontakt -85-företagen) genomförde en mässa i Norge 
Informationsserie för företag 
Utgivning av Positiva Sidor, en informationsskrift om kommunens 
utveckling 
Kontakt -86, utformad ungefär som Kontakt -85 men för verkstads 
företag 
Samverkansarbete näringsliv - skola 
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Näringslivssekreteraren hade under arbetet med Företagens Hus och i 
samband med flyttningen av näringslivskontoret alltmer kommit att 
erhålla personliga kontakter i näringslivet vilket så småningom ledde till 
att han slutade som näringslivssekreterare. Dessutom hade han kommit att 
mista den formella chefsrollen inom näringslivspolitiken genom att den 
nyinrättade tjänsten som näringslivschef 1985 besattes med Viabs VD. 

Efter att näringslivssekreteraren slutat beslutades att dra in hans tjänst och 
tjänsten som kontorist vid näringslivskontoret från den 1/1 1987. Den 
förra behövdes inte längre, näringslivschefen och den tekniske chefen 
handhade detta, och den senare behövdes inte genom de resurser som 
erbjöds i Företagens Hus. Näringslivschefen hade under 1986 även blivit 
så pass klar över verksamhetens inriktning att han kunde precisera mål
sättningarna med Företagens Hus på följande sätt: 

stärka samarbetet mellan företagen i kommunen 
stärka det enskilda företagets marknadsföring 
skapa affärskontakter 
genom utbildning stärka främst de små företagen 
skapa en positiv attityd till kommunen och dess företag 

Näringslivschefen ansåg att det även behöves någon form av informellt 
nätverk eller idégivarförsamling för arbetet med att utveckla näringslivet 
i kommunen. Resultatet blev den s k K-klubben, en församling bestående 
av ca 35 personer, företrädesvis företagare, som träffas månatligen och 
informellt diskuterar, samtalar, lyssnar på föredrag etc. Ur detta är syftet 
att helt enkelt fånga upp idéer om vad som kan och/eller bör göras i 
Västfors. K-klubben har sedan utvecklats till flera olika "delklubbar". 

1987 kan sägas vara det år då Företagens Hus konsoliderades. De som 
eventuellt varit tveksamma till idén blev helt övertygade om det riktiga i 
satsningen. Samarbetet med andra organisationer utvecklades och Kon
takt-aktiviteten återkom som Kontakt -87. Relationerna med enskilda 
företagare utvecklades men även relationerna till andra delar av den kom
munala verksamheten byggdes upp, framförallt var det relationerna 
mellan skolan och näringslivet som var föremål för utveckling. 

Beträffande utbildningsfrågor hade de varit föremål för diskussioner och 
utredning sedan flera år tillbaka. Den tidigare näringslivssekreteraren 
och rektorn vid gymnasieskolan i Västfors gjorde, på initiativ från kom
munledningen, redan 1984 en utredning om olika former för samverkan 
mellan näringsliv och skola. En samrådsgrupp med representanter från 
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kommun och skola fanns under 1984, frågan diskuterades i näringslivs
gruppen och vid en särskild tema-dag tillsammans med politiker från 
skolstyrelsen och tjänstemän från skolan. Några konkreta resultat upp
nåddes dock inte. 

1987 började näringslivschefen i samarbete med gymnasieskolan arbeta 
med att undersöka de konkreta möjligheterna till samordning mellan 
gymnasiets och AMUs träutbildningar. Bakgrunden var ett bristande 
elevunderlag för gymnasiets utbildning. Detta stötte förvisso på mänger 
med problem med myndigheter, ansvarsfrågor etc men 1989 kunde flytt
ningen av gymnasiets träutbildning till AMUs lokaler förverkligas. 

I samband med frågan om träutbildningens lokalisering arbetade man 
med utvecklingen av ett lokalt teknikcentrum. Detta arbete hade sina 
rötter i flera olika aktiviteter. Dels hade en industrins vecka anordnats hos 
kommunens skolor under 1987 och dels fanns ett "utbildningsnät" bland 
de olika utbildningsanordnare som fanns i kommunen. Dessa och en del 
andra aktiviteter hade lett till successiva närmanden mellan industrin och 
skolan. 

Det fanns även ett intresse från industrin att delta i dylika aktiviteter, ett 
intresse som bland annat hade konstaterats under Företagens Hus första 
verksamhetsår. I arbetet med att knyta samman alla intressen inför 
teknikcentrat, samlokaliseringen av träutbildning, utbildningsnätet etc 
kom Företagens Hus och näringslivskontoret att spela en aktiv och central 
roll. Även om det, med hänsyn till formalia, kanske inte alltid var deras 
ärenden löpte ändå trådarna samman där. 

Ursprungligen var tanken att bygga upp det lokala teknikcentrat utifrån 
gymnasieskolan men idéerna växte vidare och från företagens sida 
menade man att en stiftelse var en bättre form för samarbetet mellan 
näringsliv och skola. I teknikcentrat tänkte man sig nu att inrymma 
utbildningar både för företagens och gymnasiets behov, utvecklingsverk
stad, ge möjlighet till grund- och vidareutbildning, provningsarbeten 
m m. Räkningen slutade på drygt 20 miljoner och staten satsade 5,5 av 
dessa som lokaliseringsstöd. Näringslivet ställde totalt upp med 1,8 mil
joner. 

Resterande svarade stiftarna för, totalt 13 stycken (kommunen, länsstyr
elsen, AMU, Utvecklingsfonden, SHIO samt privata företag i kommun
en). Stiftelsen startade formellt sin verksamhet i maj 1988 under namnet 
Lokalt Tekniskt Centrum i Västfors (LTCK). Lokaler för stiftelsen bygg
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des i anslutning till de p g a träutbildningens flyttning ledigblivna lokaler
na vid gymnasieskolan. I februari 1989 anställdes en föreståndare med 
bakgrund i näringslivet och han fick inledningsvis kontor i Företagens 
Hus. 

Arbetet med utbildningsfrågor, som aktivt påbörjades 1987, har genom 
LTCKs bildande fått en egen organisatorisk bas i kommunen och har av 
den anledningen kommit att bli en mindre framträdande del av närings
livskontorets arbete. Utbildningsfrågor kan numera hanteras utifrån 
LTCK i första hand och den föreståndare som finns anställd där. 

Under 1988 anordnades den "omvända mässan", en inköpsmässa, på initi
ativ från Företagens Hus men i samarbete med Länsstyrelsen, SHIO, 
grannkommunens industrigrupp, Verkstadsföreningen, Handelskamma
ren m fl. Vid mässan ställde inköpare från olika företag ut och presente
rade sina inköpsbehov och leverantörer kunde således knyta kontakt med 
tänkbara köpare. En liknande mässa arrangerades även 1989. Västfors 
Kan var ett arrangemang i maj 1989. det var en sorts lokal mässa/mark
nad/utställning där företag, föreningar mm under någar dagar visade upp 
sig och sin verksamhet. 

Vid Företagens Hus har man även arbetat aktivt med de ärenden som tidi
gare beskrivits under rubriken direkta företagsinsatser, t ex försäljningen 
av f d Mattor och driften av de bolag som kommunen tidigare hade mino
ritetsandelar i. Man har även gett ut tidskrifter och nyhetsblad löpande, 
informerat media, gett ut pressreleaser, gett mässbidrag, deltagit i fö re
tagsutvecklingsarbete mm. 

Arbetsbördan vid Företagens Hus hade kontinuerligt ökat och närings
livschefen närmade sig pensionsåldern. När det började bli dags att disku
tera en ersättning var det naturligt för honom och kommunalrådet att rik
ta blickarna mot den konsult från Utvecklingsfonden som under ett par 
års tid på konsultbasis arbetat för näringslivskontoret/Viab. 

Konsultens anställdes sålunda som näringslivschef och VD i Viab i början 
av 1989. Den tidigare näringslivschefen har för den skull inte slutat utan 
arbetar kvar på deltid inom Företagens Hus tillsammans med den nye 
chefen och kommunens f d tekniske chef. Näringslivskontoret har även 
under en längre tid u tnyttjat en person från sekreterartjänsten i huset på 
halvtid och hon anställdes av näringslivskontoret från 1/1 1990. 

I den redogörelse för verksamheten vid Företagens Hus som skrevs i 
slutet av 1988 inför 1989 års verksamhet har målsättningarna och funk-
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tionerna för Företagets Hus ytterligare förfinats jämfört med de målsätt
ningar som skrevs 1986. 1988 beskrivs sålunda Företagens Hus vara ett 
instrument för att 

1. Sätta Västfors mitt på Sverige-kartan, t ex genom att verka för god massmedia
bevakning och information, skapa aktiva kontaktytor mot media. 
2. Aktivera kommuninvånarna, t ex genom utställningar m fl aktiviteter för att lyfta 
fram stoltheten för kommunen, genom att bearbeta lokalpress, lokalradio mm. 
3. Utveckla näringslivet i kommunen genom att 

- initiera och främja en fruktbar samverkan mellan foretag och företagare via 
skilda spår med Företagens Hus som nav. 
- stimulera samverkan mellan kommunes förvaltning, utvecklingsfond, regionala 
och centrala organ. 
- underlätta samverkan näringsliv - utbildningsanrodnare i ett aktivt nätverk. 
- verka för att kommunala utvecklingsstipendier för nyskapande och initiativkraft 
instiftas både för vuxna och ungdomar. 
- samla konkreta servicefunktioner i Företagens Hus, främst för små och 
medelstora företag (kontorsservice, jurister, auktoriserade revisorer) och 
kraftfullt förstärka utbudet av "controller att hyra" samt marknadsföringsassistans. 
- ge service i fråga om industrilokaler genom Viab. 
- prägla bilden av Fö retagens Hus som samlingsplatsen för aktivering. 

(Ur "reviderad funktions- och aktivitetsbeskrivning för Företagens Hus mm", novem
ber 1988) 

Det är dock inte självklart vad och varför näringslivskontoret arbetar 
med en viss fråga och det är inte heller självklart vad som ska göras under 
året. Saker och ting beskrivs som att de "dyker upp" snarare än att de är 
delar av ett övertänkt program. Tjänstemännen på Företagens Hus är 
nöjda med att konstatera att näringslivskontoret och Viab inte samman
kopplas med den kommunala fövaltningen i övrigt. 

Företagens Hus är idag samlingspunkten för kommunens näringslivspoli
tiska verksamhet. Näringslivskontoret är en del av den kommunala för
valtningen liksom Viab är ett helägt kommunalt bolag. I övrigt är den 
politiska styrningen av verksamheten begränsad dels till det årliga bud
getärendet då kommunfullmäktige fastställer näringslivskontorets budget 
som även innehåller tillskott till Viab. Viabs styrelse utgörs av tre poli
tiker från kommunstyrelsen, ordförande, vice ordförande och en opposi
tionsföreträdare. De sammanträder formellt tre - fyra gånger per år men 
särskilt kommunalrådet har en ständig kontakt med verksamheten i Viab 
och vid näringslivskontoret. Viabs bolagsstämma består av en person från 
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kommunfullmäktige som formellt representerar kommunen. Efter valet 
1988 representeras kommunen av en centerpartistisk fullmäktigeledamot. 

För att trygga insynen i Viab finns ett förtroenderåd med en representant 
frän varje parti i fullmäktige. Förtroenderådet har dock sedan 1985 sam
manträtt mycket sällan. Detta beroende på att efter det första förtroende
rådsmötet 1986 kom information om vad som avhandlats ut till pressen 
vilket ledde till att näringslivskontoret blev försiktig med att lämna ifrån 
sig information som kunde vara känslig. Sedan dess har näringslivskon
toret inte kallat till förtroenderådsmöten. 

Företagens Hus har, sammanfattningsvis, kommit att bli en samlande 
punkt för den kommunala näringslivspolitiken. "Huset" erbjuder en for
mell ram till olika typer av samverkansprojekt och informella kontakter i 
enskilda företagsärenden och verksamheten drivs självständigt av de i 
huset verksamma. 
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Mönster i handlingsprocesserna 

I detta kapitel kommer de tre kommunernas handlingsprocesser att analy
seras var och en för sig med avseende på de mönster i handlingspro
cesserna som kan konstateras. Mönster i handlingsprocesserna har, som 
tidigare sagts, i första hand att göra med det sätt varpå handlingspro
cesserna har genomförts. De uttrycker en viss ordning som kan utläsas ur 
processerna. I nedanstående diskussion definieras ett antal mönster för 
var och en av kommunerna. Mönstren återges i rubrikform och var och 
en av benämningarna följs av en diskussion omkring relevansen av den 
valda benämningen. Kommunerna behandlas i ordningen Östå, Sydvik 
och Västfors. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de olika kom
munernas handlingsmönster. 

Östå kommun 

Konsensus 

Östå kommun var under en period sammanslagen med grannkommunen 
och både inför sammanslagningen och inför delningen rådde delade 
meningar om huruvida Östå borde vara en egen kommun eller ej. 
Debatten var stundtals hård och en av effekterna efter delningen var att 
det kom att bli de, ur olika partier, som förespråkade en delning som tog 
plats i kommunens politiska ledning. De hade ett stort gemensamt intresse; 
att bevisa för motståndarna till kommundelningen att Östå hade den stor
lek och det underlag som krävdes för att kunna utvecklas som egen 
kommun. 

När näringslivspolitiken i den nya Östå kommun skulle byggas upp 
försökte man undvika de insynsproblem och organisationsproblem som 
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hade funnits i den gamla storkommunen. I Östå ville man även för 
näringslivet visa att delningen var riktig och därmed var det redan från 
starten viktigt att arbeta konkret mot företagen och att driva detta arbete i 
en samförståndsanda. Man ville även ta tillvara de positiva förväntningar 
om att det skulle bli "bättre" som kommunens representanter upplevde 
fanns i näringslivet vid tiden för kommundelningen. 

Dessa utgångspunkter, för politiken och verksamheten i allmänhet och för 
näringslivspolitiken i synnerhet, har gett upphov till en konsensusstäm-
ning i kommunen eller till att man (både politiker, tjänstemän och andra 
näringslivspolitiska aktörer) upplevt det som nödvändigt med konsensus i 
näringslivsrelaterade frågor. Konsensus, konsten att bil överens, har med 
andra ord blivit en central princip för det sätt varpå olika handlings
processer byggts upp. 

Näringslivsprogrammet togs fram genom en ständig anpassning mellan de 
olika medlemmarna av referensgruppen och arbetet samlades upp runt en 
gemensam princip om kommunen som ett företag. Arbetet med närings
livsprogrammet var egentligen en serie möten och samtal med olika ak
törer och referensgruppens möten innebar en ständig uppdatering av vad 
som gjorts/inte gjorts och om vad som var på gång inom olika områden. 
Arbetet fortsatte även efter att programmet var färdigställt och även då 
var den ömsesidiga uppdateringen en viktig del av mötena. Aktörerna 
hade vid mötestillfällena möjlighet att ge varandra legitimitet för det som 
gjorts eller planerades från olika organisationer. 

Liknande exempel kan även hämtas från mineralcentrumsatsningama där 
arbetet mycket tydligt har byggts upp runt olika samförståndslösningar 
och där samförståndet även går utanför kommunens gränser till sam
verkansgruppen i grannkommunen och den s k gruvturen i länet. Arbetet 
med mineralcentrum har med tiden kommit att delas upp dels på ett antal 
kommersiella uppgifter som tagits om hand av enskilda företag och dels 
på ett antal utvecklingsuppgifter som drivits vidare i gruppform. För 
båda dessa typer av uppgifter finns avstämningsbehovet och konsensus-
principen fortfarande kvar och man upplever, både från företagarna och 
från kommun, arbetsförmedling m fl, att man arbetar inom samma om
råde och är beroende av varadra. 

Arbetet med utbildningsfrågor visar samma mönster. Utbildnings
gruppen samordnar flera olika utbildningar från olika utbildningsgivare 
till olika grupper av människor (arbetslösa, vuxenstuderande, vidare
utbildning, internutbildning etc) och gör detta med principen om samord
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ning som ledstjärna. Även om alla intentioner inte alltid kan uppfyllas är 
den delade informationen och umgänget mellan gruppens medlemmar en 
nog så viktig arbetsuppgift. 

Resultatet blir samverkan och breda lösningar, lösningar som inte med 
nödvändighet är en politisk överenskommelse utan snarare en överens
kommelse mellan politiker, tjänstemän, företagare och andra lokala 
intressenter. I princip kan vi säga att det inte finns några andra lösningar, 
än breda sådana, inom Östå kommuns näringslivspolitik och att en politisk 
lösning även inkluderar en praktisk/pragmatisk lösning omfattande 
intressenter utanför den kommunala organisationen. 

Detta har även sin grund i att arbetet med konsensus skapar ett förtroende 
mellan aktörerna, de kan, med minimal risk, lämna ifrån sig information 
och upplysningar till varandra, de kan diskutera och uppdatera varandra 
utan att riskera att kunskapen slår tillbaka. Detta gäller även i umgänget 
mellan de ledande politikerna från olika partier. Vi ser detta t ex i arbetet 
med näringslivsprogrammet där det skedde ständiga uppdateringar 
mellan referensgruppens medlemmar i syfte att sprida information. Även 
arbetet inom mineralcentrum och i utbildningsgruppen karaktäriseras av 
denna öppenhet, t ex det av två politiska "huvudmotståndare" gemensamt 
framtagna utbildningsprogrammet. 

Den öppenhet och delaktighet som konsensusprincipen förutsätter innebär 
dock inte alltid att varje handlingsprocess och dess beståndsdelar tas upp 
till öppen diskussion. Vissa frågeställningar, t ex de handlingsprocesser 
som rör företagsutveckling i enskilda företag, sköts på ett slutet och kon
fidentiellt sätt. I detta fall finns dock konsensusprincipen i bakgrunden på 
så sätt att de centrala aktörerna är överens om att de företagsutvecklande 
insatserna ska skötas på detta sätt. 

Den praktiska konsekvensen är att kanslichefen, utvecklingsfondens kon
sult och, i viss mån, kommunalrådet inte riskerar att i efterhand få kritik 
från övriga politiker eller tjänstemän för de företagsutvecklande insatser 
som man har ägnat sig åt. Konsensusprincipen innebär i detta fall ett sorts 
"carte blanche" som kanslichef, konsult och kommunalråd kan fylla i 
efterhand och, eventuellt, rapportera till andra aktörer. 

Konsensus, konsten att b]i överens, har ovan beskrivits som en grund
läggande princip för arbetet med näringslivsfrågor. Det kan tyckas som 
att det finns ett "lycko-rike" i kommunen där alla är överens med alla och 
där alla arbetar för allas bästa i största samförstånd. Detta är emellertid 
inte helt riktigt eftersom konsensus i sig inte innebär att de handlingar 



som genomförs är de "rätta" eller "bästa" i alla sammanhang. Dessutom är 
det naturligtvis så att det, vid skilda tillfällen, har funnits kritik och öppen 
opposition mot handlingar eller handlingsprocesser som genomförts i 
östå. En dylik öppen kritik och öppet ifrågasättande leder emellertid till 
att handlingsprocessen, åtminstone för tillfället, stannar upp och arbetet 
inriktas på att åstadkomma konsensus snarare än att en fråga drivs fram 
till handling utifrån ett majoritetsförhållande. 

Näringslivsprogrammet utsattes inför valet 1988 för kritik från en del 
politiker. Kritiken rörde relevansen i det arbete som utförts och huruvida 
några resultat hade uppnåtts. Trots att det fanns en politisk majoritet, 
bestående både av socialdemokratiska och borgerliga politiker för att 
arbetet skulle genomföras i den form som gjordes inriktades hand
lingarna på att åter åstadkomma samstämmighet i stället för att driva det 
konkreta arbetet med näringslivsprogrammet vidare. Det var inte aktuellt 
att driva processen vidare så länge det fanns en uttalad opposition. 

Inom mineralcentrumsatsningarna har det över tiden utvecklats ett antal, 
av varandra beroende, delprojekt. Vissa delar har fått en kommersiell bas 
i två nybildade företag med förankring i det lokala näringslivet. Det har 
vid några tillfällen höjts kritiska röster från den kommersiella delen av 
mineralcentrum-satsningarna angående det sätt varpå helhetens stöttades. 
Detta gäller t ex anpassningen av de geologiutbildningar som genomförts 
med företagens av arbetskraft och behovet av kraftigare satsningar på 
kringnäringar som t ex turism. 

Det har hela tiden varit viktigt för samtliga aktörer att uppnå samstäm
mighet, inte bara i fråga om mineralcentrum. Den kritik som förekommit 
mot olika handlingsprocesser har därför dels förklarats bero på missför
stånd och bristande förståelse som ska tas om hand innan processen drivs 
vidare. I samtliga fall där en handlingsprocess har mött kritik har kritiken 
besvarats antingen med att aktivt försöka uppnå konsensus genom 
konsensusskapande handlingar eller med en hänvisning till missförstånd 
och bristande förståelse. Inte i något fall är det fråga om en direkt kon
frontation eller en direkt polemik och inte i något fall drivs en handlings
process igenom i det fall det finns en öppen, uttalad kritik mot den. 

Konsensus kan åstadkommas på i princip två olika sätt. En egentlig kon
sensus föreligger om aktörerna öppet deklarerar sitt engagemang och 
(aktivt) stödjer en viss handlingsprocess, så som t ex gjordes inför arbetet 
med näringslivsprogrammet, inför satsningarna på att utveckla de olika 
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inför köpen av industrilokaler. 

En annan typ av konsensus är det däremot om överensstämmelsen endast 
innebär att aktörerna inte öppet deklarar sitt motstånd eller sitt ointresse 
för en viss handling/handlingsprocess. Vi kan därför konstatera att det 
som genomförs antingen är det som alla är överens om eller det som 
ingen opponerar sig emot. Båda dessa förhållanden kan ytligt sett tolkas 
som konsensus, den förra har ovan beskrivits och diskuterats och är det vi 
kallat egentlig konsensus. Den senare betydelsen av konsensus, dvs från
varon av opposition, är endast en "konsensus" på ytan och det finns anled
ning att diskutera denna närmare, vilket görs i nästa avsnitt. 

Laissez-faire 

Den största faran för konsensusprincipen är, med ovanstående diskussion 
som grund, ett lågt engagemang eller ett ointresse, dvs en situation där 
handlingar genomförs utifrån konsensus grundad på att det saknas oppo
sition (eller att oppositionen inte gör sin stämma hörd) snarare än grun
dad på att det finns ett engagemang. Opposition ska inte förstås som 
"politisk opposition" utan som opposition i termer av motstånd eller 
avvikande mening från vissa aktörer mot något som andra aktörer gör. 
Denna typ av ytlig konsensus kan sammanfattas som en laissez-faire-
princip, "låt-gå", som blir gällande i de fall verklig konsensus inte kan 
skapas och öppen kritik saknas. 

Detta är egentligen betydligt svårare att hantera eftersom det inte finns 
någon tydlig motpart som ska övertygas och, ytligt sett, finns det heller 
ingen som behöver övertygas. Konsekvensen av laissez-faire kan i stället 
bli att man går vidare med handlingsprocesser som inte har det stöd som 
egentligen skulle ha behövts. 

Två kommunala tjänstemän (som även är politiker) föreslog att en sam
ordnad och behovsanpassad företagsutbildning skulle startas i kommunen. 
Förslaget hade kostnadsberäknats och inriktningen var delvis fastställd 
liksom målgrupp och utbildningsanordnare. Trots att förslaget var väl 
genomarbetat, som förslag betraktat, och trots att det fick ett positivt mot
tagande, bl a i utb ildningsgruppen och i referensgruppen för näringslivs
programmet (de båda grupperna består till stor del av samma personer) 
hände sedan ingenting under mer än ett års tid. 

Frågan låg med andra ord stilla trots att konsensus i en mening före-
låg.Det är inte av intresse för resonemanget att veta huruvida någon eller 
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några i tysthet har varit mot förslaget, det centrala är att vi kan konstatera 
att förslaget engagemangsmässigt var förankrat hos få personer, det var 
med andra ord få personer som aktivt bejakade förslaget. Å andra sidan 
var det ingen som aktivt motarbetade förslaget utan budskapet var att "låt-
gå, arbeta med detta". Laissez-faire-principen hade i detta fall lett till att 
en handlingsprocess inte fick någon stimulans till fortsatt utveckling. 

Hanteringen av förslaget om en kommunal enhet för näringslivsservice 
behandlades på ett likartat sätt. Frågan uppstod och ledde inte till något 
direkt motstånd och inte heller till något egentligt engagemang från de av 
de centrala aktörerna som inte hade väckt förslaget. Frågan förvisades 
till en diffus framtid. Även det första försöket att ta fram ett näringslivs
program 1984 - 1985 möttes av en liknande attityd. Behovet upplevdes 
finnas men det var svårt att uppbåda det engagemang som krävdes och 
utan att frågan direkt avvisades dog arbetet med näringslivsprogrammet 
ut. 

I vidare mening innebär detta att varje förslag som kommer, i grunden är 
"bra" men att vissa förslag, vissa frågor dessutom erhåller stöd genom en 
verklig konsensus av de inblandade parterna och därför leder fram till 
handlingsprocesser. De frågor som "bara är bra" är de frågor som det 
saknas engagemang för, som inte är förankrade och som har svårt att 
utvecklas från diskussion eller förslag till konkreta aktiviteter i någon 
form, dvs de frågor som möts av låt-gå-principen. 

Även dessa kan utvecklas till processer men det tar i så fall längre tid, det 
går trögare och det är mycket svårt om det inte under tidens gång är möj
ligt att uppbåda engagemang. När oppositionen, i det fall en sådan finns, 
är tyst eller när egangemanget är alltför lågt finns inget att bemöta, ingen 
att övertyga och inget att bearbeta samtidigt som "ingen" talar om att pro
cessen bör avbrytas. På så sätt dör frågor sakta ut snarare än att t ex kom
munalrådet eller någon annan aktör tar avstånd från dem. 

Politiken i periferin 

I de i fallbeskrivningen relaterade handlingsprocesserna finns det genom
gående få hänvisningar till beslut fattade i Östå Industri, kommunfull
mäktige, kommunstyrelse eller andra politiska organ. Detta beror på det 
faktum att beslutstillfällen inte är viktiga som vägledare eller legitimitets
bas för handlingsprocesserna. Detta reducerar de politiska besluten till 
formella "kvitton" på vad som i reali teten redan är ett faktum genom den 
samstämmighet som formats i den aktuella handlingsprocessen. Grunden 
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för handlingarna söks därmed snarast i processen, det löpande arbetet i sig 
och med förankring hos de aktörer som deltar i handlingsprocessen. 

De årligen återkommande besluten om anslag till Östå Industris verk
samhet, beslut om nybyggnationer eller köp av industrilokaler och beslut 
om hanteringen av glesbygdsmedel är samtliga exempel på frågor som 
kräver ett beslut av de politiska församlingarna och som också hanteras i 
kommunstyrelse, kommunfullmäktige etc. Besluten föregås emellertid 
inte av någon nämnvärd debatt i de politiska organen och de har samtliga 
haft karaktären av övergripande beslut som lämnat stor handlingsfrihet åt 
de som har verkställighetsansvaret. Användningen av glesbygdsmedel, de 
s k regleringsmedlen och företagsutvecklingsmedel från landstingets/-
Utvecklingsfonden lämnas över till Östå Industri, dvs i praktiken till 
kanslichefen, kommunalrådet och Utvecklingsfondens konsult och blir en 
del av de resurser som kan användas för företagsutvecklande arbete. I de 
fall lagstiftning kräver beslut av kommunstyrelse i enskilda fall görs detta 
rutinmässigt. 

Besluten om Östå Industris budget och därmed även om de kapitaltillskott 
som kommunen måste anvisa till bolagets verksamhet sker efter att ären
det förberetts av kanslichefen och kommunalrådet och de har angett sum
mans storlek. I princip är detta grundat på vad industrilokalernas förvalt
ning beräknas kosta. Till detta läggs en viss andel för annan verksamhet. 

Näringslivspolitiska frågor är därmed inte politiska i Östå om vi med 
politik avser en politisk debatt och ett jämkningsarbete mellan olika 
politiskt förankrade viljor. De politiska besluten som tas i näringslivspoli
tiska frågor är i grunden inte uttryck för en politisk utan för en prag
matisk vilja. Politikens uppgift är att stödja och, där så är nödvändigt, 
formellt legitimera det näringslivspolitiska arbetet som sker i andra fora 
än de politiska. Någon åtskillnad mellan politik och praktisk verksamhet 
är därmed inte möjlig att hävda i Östå. Det finns ingen, från den praktiska 
verksamheten skild, idépolitisk eller ideologisk debatt i Östå. 

Det enda exemplet som pekar i motsatt riktning är den tidigare diskutera
de politiska kritiken mot näringslivsprogrammet i samband med valet 
1988. Detta kan emellertid förklaras med hjälp av det behov som då fanns 
att profilera sig inför valet och det är naturligt att göra detta utifrån de för 
kommunen stora framtidsfrågorna. Näringslivspolitiken hör onekligen 
till dessa och blev därför föremål för ett politiskt intresse. Den politiska 
oppositionen måste dock ses som undantaget som bekräftar regeln och 
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som belyser den i övrigt förekommande bristen på partipolitiskt engage
mang. 

Konsensussträvandena, som tidigare diskuterats, ersätter den politiska 
prioriteringen och den politiska legitimiteten, det är konsensusarbetet 
som är den faktiska "politiska" uppgiften för näringslivspolitikens aktörer 
i östå. I detta arbete äger, förutom de ledande politikerna, även kansli
chef, näringslivsrepresentanter och ibland vissa andra intressenter till
träde. De politiska ledargestalterna i kommunen, kommunalrådet och 
oppositionsrådet, har tack vare att politiken som sådan är perifer haft 
stora möjligheter att aktivt ägna sig åt praktiskt verkställande och förvalt
ande uppgifter. Detta underlättas givetvis att oppositionsrådet har och 
kommunalrådet (1983-1988) har haft tjänstemannabefattningar i kom
munförvaltningen. Kommunalrådet som tillträdde efter 1988 års val har 
emellertid ingen tidigare anställning i kommunens förvaltning. 

Vägen är målet, det är i de olika processerna som arbetet formas och 
frågor "plockas upp" och definieras som viktiga. I det sammanhanget kan 
det eventuellt vara så att de politiska organen får tillfälle, eller är tvungna, 
att konfirmera detta genom ett politiskt beslut. Så skedde t ex genom 
beslutet att använda näringslivsprogrammet och genom besluten att till
sätta olika s k TEMA-grupper. 

Mineralcentrumsatsningarna är kanske det bästa exemplet. Arbetet har 
inte föregåtts av någon politisk debatt eller något politiskt beslut annat än 
de politiska markeringar som är legio när en kommun råkar i kris, vilket 
skedde i s amband med de olika nedläggningarna i gruvbranschen. Den 
utformning och inriktning som sedan utkristalliserats har kommit fram 
genom initiativ under "resans gång". 

I de fall initiativet är taget av kommunens politiker har detta snarast möj
ligt förankrats hos någon/några personer och organisationer utanför 
kommunen eller i Östå Industri. Där det har varit nödvändigt har detta 
skett med stöd i delegationer från kommunstyrelsen (t ex har östå 
Industri haft resurser för att på egen hand genomföra marknadsundersök
ningar eller för att ge stöd till enskilda företag för vissa speciella upp
gifter utan särskilt beslut i kommunstyrelsen). På så sätt har det inte for
mellt kommit att inordnas under den kommunala beslutsapparaten. Detta 
gäller t ex de utredningsuppgifter kring företagsutveckling som genom
förts av privata konsultföretag. Mineralcentrum har t ex först senare, när 
konceptet redan är utformat, kommat att bli föremål för politiska beslut 
(t ex beslut om att tillsätta TEMA-gruppen). 
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I östå "drivs" därför inte frågor igenom, de växer fram som ett kon
tinuerligt resultat av det tidigare arbetet. På samma sätt växer de strate
giskt viktiga frågorna fram som en produkt av processerna. Det finns 
heller ingen (t ex politisk) uppbundenhet inför framtiden utan, tvärtom, 
framtiden är alltid förhandlingsbar med utgångspunkt i vad som är känt 
för stunden. Det är inte aktuellt att göra några fördömanden eller utkräva 
något politiskt ansvar för handlingar som, i historiens sken, visat sig vara 
mindre lyckade. 

Dubbla roller och lösa grupper 

Det näringslivspolitiska arbetet bedrivs i stor utsträckning i olika former 
av grupper eller lösa sammanslutningar av personer. I allt väsentligt är 
dessa grupper formade inför en specifik uppgift eller typ av uppgift och 
de är sammansatta på ett likartat sätt. De personer som mer markant 
framträder som centrala, dels genom sina yrkesroller, sina politiska 
roller och sitt deltagande i olika grupper, är framförallt följande per
soner: kommunalrådet (s) (som även är styrelseordförande i Östå 
Industri), oppositionsrådet (fp) (som även är vice ordförande i kommun
styrelsen och studierektor för Komvux), kanslichefen (tillika VD i Östå 
Industri), arbetsförmedlingens chef (som samtidigt är socialdemokratisk 
ledamot av kommunstyrelsen), SHIOs sekreterare som på heltid förestår 
SHIOs kansli och som även har ett förflutet som aktiv företagare, Utveck
lingsfondens konsult samt en eller ett par företagarrepresentant/er (varav 
åtminstone två stycken även har kommunalpolitiska engagemang). 

Ur denna grupp av människor har deltagarna till referensgruppen för 
näringslivsprogrammet, utbildningsgruppen och TEMA-gruppen Mine
ralcentrum hämtats. Även för andra, mindre utvecklade frågor, finns 
olika grupper, t ex för datautvecklingsfrågor med representanter ur 
ovanstående grupperingar. Representanter från kommunen deltar även i 
grupper utanför kommunen, t ex i d en s k samverkansgruppen i grann
kommunen. För de till enskilda företag direkt kopplade företags
utvecklande uppgifterna kan vi betrakta kanslichefen och Utvecklings
fondens konsult som en permanent arbetsgrupp eller ett arbetsutskott. 

Det finns med andra ord en kärna av aktörer som representerar kommu
nalpolitiken (både majoriteten och oppositionen), den kommunala för
valtningen, skolan, arbetsförmedlingen, Utvecklingsfonden och närings
livet (dels genom SHIO och dels direkt genom aktiva företagsledare). 
Flera av aktörerna sitter som framgått på "flera stolar" samtidigt och de 
deltar i fler än en grupp. Det är ett finmaskigt nätverk som totalt sett 
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arbetar inom näringslivspolitiken. Däremot är det ingen enskild person 
som särskilt tydligt framträder som central eller näringslivspolitikens 
"starke man/kvinna" även om det för enskilda uppgifter är möjligt att 
definiera en drivande kraft. 

Icke-formellt engagemang 

Det näringslivspolitiska arbetet organiseras med andra ord gruppvis och 
flexibelt runt olika enskilda uppgifter. Genom att näringslivspolitiken i 
stort sett är avpolitiserad kan detta låta sig göras med ett relativt stort 
ansvar för de enskilda grupperna. Även om de inte formellt har några 
egna resurser eller några formella delegationer från kommunstyrelsen 
eller annan intressent så finns det från varje grupp minst en direktkontakt 
åtminstone till kommunstyrelsen. Grupperna är som framgått inte enbart 
en kommunal angelägenhet utan implicit ligger det i denna arbetsform ett 
antagande om att andra organisationer än kommunen ska ta en viss del av 
ansvaret och arbeta i en riktning som gynnar kommunen som helhet. För
utom flexibelt är arbetet i grupperna således gränsöverskridande. Detta 
senare faktum "minskar" kraven som reses mot kommunen och politi
kerna och ansvaret för kommunens utveckling kan därmed delas mellan 
flera olika aktörer. 

Grupperna har dock, som ovan sagts, få direkta resurser, ingen eller obe
tydlig organisation (vanligtvis finns någon ordförande eller samman
kallande utsedd), få eller inga formella befogenheter och, slutligen, är det 
få eller inga av deltagarna som egentligen har tid avsatt för arbete i dylika 
grupper. Detta gör att det i princip inte finns något annat än själva upp
giften i sig som binder samman gruppen. Om uppgiften visar sig vara 
svår eller om det uppstår andra problem i gruppens arbete är det inte 
självklart att detta föranleder korrigerande handlingar eller att någon an
ser sig ha ansvar för att gruppens arbete utvecklas vidare. 

Detta gäller särskilt de uppgifter som inte har någon förankring eller 
naturlig koppling till någon enskild organisation. Arbetet med att få till 
stånd ett NATURUM, ett berggrundsmuséeum och utredning av vad som 
bör göras med slagghögarna vid det nedlaga gruvfältet är exempel på 
dylika, icke förankrade uppgifter, inom mineralcentrumgruppens om
råde. Utbildningssatsningarna, t ex geologiutbildningen, har dock en 
koppling både till arbetsförmedlingen och Komvux och kan därmed i 
större utsträckning förankras i deltagarnas "vanliga" arbetsuppgifter. 
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Vissa uppgifter löper således risk att, efter det att de påtalats, sakta men 
säkert falla i glömska eller åtminstone förbli på diskussionsstadiet. Detta 
är inte ett hot mot hela gruppens existens om det samtidigt inom gruppens 
område finns andra uppgifter som drivs framåt (vilket gäller för mineral-
centrum-gruppen) men det är allvarligare om det är gruppens enda upp
gift det gäller. 

Utbildningar nämndes ovan som ett exempel på en uppgift som har för
ankring i de deltagande organisationerna. Förutom att vissa utbildningar 
kan ses som en del av mineralcentrumarbetet finns det även en särskild 
utbildningsgrupp med ett samordnande ansvar. Utbildningsgruppens upp
gift har dock varit svår att utveckla "bortom" samordning av befintliga 
utbildningar vilket kan förklaras med att uppgiften i sig inte varit till
räckligt engagerande och sammanlänkande för de olika aktörerna. De har 
var för sig, i sin respektive "hemorganisationer" inte kunnat se den 
uppenbara fördelen av arbetet med nyskapande. Detta gäller kanske fram
förallt företagarrepresentanterna i gruppen. 

Gruppernas funktion tycks därmed vara beroende av uppgiftens art i för
hållande till deltagarna. Finns det naturliga kopplingar underlättas 
genomförandet av uppgiften, saknas dessa finns risken att uppgiften inte 
bearbetas om inte gruppen hålls samman av annat är själva uppgiftshan
teringen, t ex formella resurser, formell organisation, direkta uppdrag 
etc. Kanske är det just de uppgifter som saknar förankring, som borde 
genomföras för att totalt sett åstadkomma förnyelse och utveckling!? 

Sydviks kommun 

Osäkerhet och för siktighet 

Den politiska majoriteten i kommunen har under en mycket lång tid varit 
borgerlig och bland de borgerliga partierna har centerpartiet dominerat. 
Även om centerpartiet i Sydvik har tappat mark i takt med att partiet 
minskat i riket som helhet har man hela tiden lyckats förbli det domine
rande borgerliga partiet i kommunens politiska församlingar. Det finns 
m a o en stark centerpartistisk tradition och en stabil centerpartistisk 
väljarkår i kommunen. 

Detta har dock andra, för oss viktigare, kännetecken än det faktum att vi 
kan beteckna kommunalpolitiken som under en lång tid dominerad av 
centerpartiet. Dessa kännetecken kan bäst beskrivas som att kommunal
politiken har varit präglad av traditionella kommunalpolitiska ideal. Med 
traditionella ideal avses i detta fall att politikerna har setts (och sett sig 
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själva) som förtroendemän och lekmän satta att på ett redligt sätt förvalta 
kommunens gemensamma angelägenheter, gärna till så låga kostnader 
som möjligt. 

Ambitionen att hålla nere skatten, motviljan mot stora investeringar i 
kommunala serviceinrättningar, den allmänna försiktigheten, kommunal
rådsposten som fram till 1982 endast var en halvtidstjänst och den form av 
samlingsstyre där de olika nämndemas ordförandeposter har besatts med 
politiker ur olika partier kan ses som allmänna exempel på detta. Den 
kommunala verksamheten i stort har därför präglats av en försiktighet. 

Det har naturligtvis funnits krav från politiker, intressegrupper och med
borgare som krävt förändringar, investeringar, beslut etc och som egent
ligen inte har kunnat inordnas under det traditionella försiktiga arbets
sättet. Det politiska arbetet har därför politiserats och polariserats, i vissa 
frågor mycket tydligt, och detta har i sin tur skapat en grundläggande 
osäkerhet inom den kommunala förvaltningen. En osäkerhet om hur 
systemet egentligen fungerar eftersom det å ena sidan inte har funnits en 
utvecklad kommunal partipolitik samtidigt som frågor kommit att präglas 
av politiska motsättningar. 

Ofta har det därför inte varit möjligt att driva en entydig politik eller att 
skapa tydliga skiljelinjer mellan en majoritet och en opposition. Det har 
därmed varit svårt att formera fungerande majoriteter i beslutsförsam
lingarna. Det har aldrig varit självklart hur rösterna skulle falla och 
"partipiskan" har varit svag. Majoriteten har ibland formats utifrån poli
tiker från olika byar i kommunen, ibland utifrån politiker från de två 
olika älvdalarna, ibland utifrån partigränser och ibland utifrån andra 
tillfälliga konstellationer. 

I de fall när partierna inom sig varit eniga har det inte varit självklart hur 
blocksituationen sett ut. Det finns många exempel på frågor där block
överskridande samarbeten har etablerats. Framförallt var det center
partiet och socialdemokraterna som från 1980-talets början och fram till 
1987 stod varandra nära i vissa näringslivspolitiska frågor medan folk
partiet och moderaterna i dessa fall bildade minoriteten. Denna upp
delning formades t ex i fr ågorna om näringslivskonsulten och närings
livsprogrammet. 

Samarbetet mellan socialdemokrater och centerpartister har dock inte 
inneburit något praktiskt närmande dem emellan eller att de arbetat 
gemensamt med skrivelser, motioner el dyl till fullmäktige, styrelser och 
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nämnder. I stället har politiken drivits utifrån varje enskild fråga och 
även om (s) och (c) har kommit överens har det vanligtvis funnits 
yrkanden, tillägg eller ändringsförslag från det parti som inte skrivit 
motionen, t ex inför beslutet om näringslivsprogram. 

För större investeringsbeslut (speciellt om en skattehöjning kan befaras) 
har det i allmänhet tagit lång tid att komma till beslut. Den långa tiden ska 
förstås så att alla poängterar hur "onödigt" lång tid det har tagit. Ärenden 
har vandrat upp och ner i beslutshierarkin på jakt efter politiska majori
teter och beslutsunderlag. Dessutom har politikerna varit försiktiga och 
sparsamma, speciellt de borgerliga, och har haft svårt att acceptera 
skattehöjningar vilket har gjort att större investeringar gärna skjutits på 
framtiden, t ex industrihusbyggnationer. 

Näringslivspolitik har varit en främmande fråga för Sydviks kommun. 
Näringslivspolitik ryms inte inom den kommunala verksamheten; dels är 
det ingen uppgift som kommunerna är ålagda att arbeta med (dvs finns 
inte specificerad i någon speciallagstiftning eller klart uttryckt i kommu
nallagen), dels innebär det att gränserna mellan privat och offentligt 
överskrids vilket kommunerna traditionellt inte har gjort och inte har haft 
tillåtelse att göra (dvs det inryms ej inom den allmänna kompetensen i 
kommunallagen). 

Vid sidan om osäkerheten om hur den egna organisationen egentligen 
fungerar har det även funnits en osäkerhet om hur kommunen bör agera i 
näringslivspolitiska frågor. På vilket sätt man ska arbeta gentemot 
näringsliv och hur man ska förfara när kriser uppstår i företag i kommu
nen. Kommunens generella och allt överskuggande problem har framför
allt beskrivits i termer av befolkningsutvckling och inte förfinats med 
avseende på olika sektorer eller för olika grupper av företag. 

Befolkningsutvecklingen är av naturliga skäl ett komplext och svår
bemästrat problem och särskilt svårt är det att relatera enskilda hand
lingsprocesser till befolkningsutvecklingen och sas "kräva" en positiva 
befolkningsutveckling för att kunna hävda att handlingarna har varit 
lyckosamma. Problemdefinitionen i sig innebär en stor sannolikhet att 
misslyckas vilket är väl känt av aktörerna, om än ibland på ett mer eller 
mindre omedvetet plan. Hopplöshet och hänvisning till förhållanden utom 
kommunens kontroll (t ex statliga insatser och statlig politik) blir lätt 
följden, dvs ett resonemang som bygger på att "problemet är för stort, vi 
kan inget göra!". "Problemet" har därför inte skänkt särskilt stor väg
ledning inför det praktiska näringslivspolitiska arbetet, t ex i arbetet med 
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att hantera nedläggningen av Näs sjukhem eller i arbetet med Projekt 
Sydvik. 

Näringslivspolitiken har syftat till att komma ifrån något (den negativa 
befolkningsutvecklingen) i stället för att uppnå något. Det har med andra 
ord saknats målsättningar och visioner för framtiden. Beroendet av 
externa faktorer (som givetvis alltid finns) blir då överbetonat (staten 
måste ta sitt ansvar!) och de egna handlingarna blir betraktade som verk
ningslösa. Frågor riskerar att hamna i "långbänk", t ex varade processen 
inför nyanställningen av näringslivskonsult från 1985 till 1987 innan den 
avgjordes, samma förhållande rådde för industrilokalen i en av byarna 
som till slut köptes men som sedan hyrdes ut till militären av den kom
munstyrelse som tillträdde 1983 och för hanteringen av Krans lokaler. 

Konflikt 

Det kommunalråd som tillträdde 1980 representerade en annan politisk 
stil än den som tidigare varit rådande i det kommunalpolitiska arbetet. 
Han drev frågor på ett sätt som man inte tidigare hade gjort, han engage
rade sig personligt och prestigemässigt i det praktiska arbetet, han drev 
frågor på ett, i vissas ögon, alltför självsvådligt sätt och han utmanade en 
gammal kommunalpolitisk förvaltartradition i kommunen. Näringslivs
konsulten, den uppgjorda affären med Kran 1980, användandet av den 
lokal som så småningom blev militärlokal, planerna för en speciell lokal 
för nystartade företag i centralorten (och som sedan såldes) var exempel 
på praktiska frågor som han arbetade med. 

Att näringslivspolitiken av de traditionstyngda politiska församlingarna 
betraktas som någonting extraordinärt och som sådant i behov av ständiga 
diskussioner kan förklara de motsättningar som mötte kommunalrådet 
som mellan 1980 och 1982 försökte införa nya arbetsmetoder. Han ar
betade i opposition mot hela den dominerande synen på hur kommu-
nalpolitiskt arbete skulle bedrivas. Hans metoder upplevdes som ett över
skridande av de oskrivna reglerna och reaktionerna blev ibland starka, 
som t ex inför anställandet av näringslivskonsulten, dispositionen av 
industrilokalerna och förhandlingsarbetet med Kran. Den "delgering" 
och den strategi som han arbetade efter kunde inte finna stöd i den poli
tiska traditionen. 

Den kommunstyrelse som tillträdde 1983 brottades med i stort sett samma 
problem som den tidigare med den skillnaden att det då tillträdda kom
munalrådet och de ledande politikerna representerade en försiktigare 
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politisk stil. Om det tidigare kommunalrådet fick kritik för att han arbeta
de utomparlamentariskt, t ex inom näringslivspolitiken, fick det nya kom
munalrådet (och den nya kommunstyrelsen) kritik för att de var passiva 
och handlingsförlamade. Situationen förändrades inte heller nämnvärt i 
och med valet 1985 och den styrelse som tillträdde 1986 utan den kom
munstyrelsen innebar i stora drag en fortsättning på den tidigare inslagna 
vägen, om än problemen blev något mer tillspetsade i och med att kom
munalrådet från perioden 1980 - 1982 tog plats som ledamot i styrelsen. 

Kommunstyrelserna och de två kommunalråd som satt i ledningen 1983 -
1985 respektive 1986 - 1988 kritiserades båda för passivitet och för att de 
drog frågorna i långbänk. Återanställandet av näringslivskonsulten, han
teringen av näringslivsprogrammet, industrihusfrågorna och Näs Sjuk
hem; alla dessa ärenden har kritikerna ansett att kommunledningen hante
rade svagt och långsamt. Kritikerna är dels oppositionspolitiker (och 
oppositionen är skiftande, ibland socialdemokrater, ibland moderater och 
folkpartister) och dels politiker inom partiet och dels företagare, före
ningsrepresentanter m fl. 

Det fanns med andra ord ett motstånd mot det tillvägagångssätt som kom
munalrådet (1980 - 1982) använde sig av likväl som mot den brist på 
aktiviteter som karaktäriserade de två följande kommunalråden och kom
munstyrelserna. Däremot har man, både bland de försiktiga och de mer 
offensiva politikerna, varit överens om att något borde göras, dvs att 
kommunen borde ha någon form av näringslivspolitik. Konflikten har 
med andra ord inte egentligen berört frågon om kommunen ska arbeta 
med näringslivspolitik eller inte utan hur detta ska göras. Det har funnits 
ett primärt intresse hos samtliga att utveckla kommunen. 

I försök att finna lösningar, att skapa handling, har det därmed uppstått 
konflikter mellan politiker (inom och mellan partier), vissa har försökt 
genomdriva vissa frågor, andra har försökt genomdriva andra frågor. 
Debatten har inte kunnat föras mellan en majoritet och en minoritet och 
inte heller utifrån övergripande ställningstaganden utan varje fråga har 
haft "sin" konflikt. Detta har i sin tur minskat förtroendet för kommunens 
handlingskraft och förtroendet för politikernas möjligheter att agera. 
Oppositionen mot de etablerade politikerna, t ex från företagare och till 
viss del även från förvaltningspersonal, har därmed ökat. Tjänstemännen 
å sin sida har saknat en grund att stå på, de frågeställningar som hamnat på 
deras bord har i mycket liten utsträckning kunnat lösas där utan, tack vare 
avsaknaden av en klar inriktning, har frågorna vandrat uppåt i hierarkin. 
Detta gör att tjänstemännen i kommunen i mycket liten utsträckning har 
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varit inblandade i näringslivspolitikens processer, frågeställningar har i 
mycket liten utsträckning tagits om hand av tjänstemän och de har inte 
heller varit initiativtagare till näringslivspolitiska handlingar. 

Det som gör denna faktor särskilt betydelsefull är att i stort sett samtliga 
frågor har behandlats just som politiska frågor (dvs behandlats vid kom
munstyrelse, arbetsutskott eller kommunfullmäktige) och därmed blivit 
en del av den politiska konflikten. Detta har av flera skäl inverkat begrän
sande på handlingsmöjligheterna. 

För det första, har även sådana frågor som vanligtvis handläggs av 
tjänstemän som delegeringsärenden blivit föremål för politisk diskussion 
och med tiden har förvaltning, t ex kanslichefen, och kommunalrådet inte 
på egen hand kunnat eller velat arbeta aktivt och verka för egna initiativ. 
Kommunalrådet under perioden 1980 - 1982 arbetade själv aktivt med 
näringslivsfrågor och delar av detta arbete drev han "utomparlamen-
tariskt", detta gav dock upphov till en stark politisk rekyl från det egna 
partiet likväl som från övriga partier. De personer som innehaft kommu
nalrådsposten under åren 1983 - 1988 har samtliga varit passiva och 
fungerat som kommunstyrelsens verkställare. 

För det andra har det utvecklats en sorts minimal handlingsbenägenhet, 
dvs man gör inte mer än man, av någon anledning, måste och det mesta 
som görs måste ha föregåtts av ett beslut i kommunstyrelsen (eller annan 
politisk församling) för att den som agerar inte ska riskera ett personligt 
misslyckande. Så länge ett beslut saknas är därför slutsatsen att inget 
behöver göras. Det skapas helt enkelt en osäkerhet bland kommunens 
tjänstemän och politiker som, parad med den allmänna politiska osäker
heten, gör att det blir onaturligt för aktörerna att agera utifrån egna 
initiativ. Näringslivspolitiken stannar innanför kommunförvaltningens 
"dörrar" och kommer sällan ut på fältet, till avnämarna och de blir i sin 
tur allt mer kritiska till kommunens agerande vilket skapar ökat underlag 
för ytterligare konflikter. 

Distansering mellan uppgifter 

Näringslivspolitiken i Sydvik kan, över tiden, beskrivas som att ett antal 
frågeställningar/problem behandlats var för sig utan direkt samordning. 
En enskild fråga som tagits upp till behandling har inte på ett konstruktivt 
sätt kunnat relateras till tidigare genomförda handlingar. Olika aktiviteter 
har distanserats från varandra på ett sådant sätt att varje ny frågeställning 
har kunnat betraktas partikulärt och extraordinärt och därmed legat 
öppen för diskussion och ifrågasättande. Extraordinärt så till vida att det 
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inte har funnits någon fungerande rutin för att hantera frågorna, 
kommunen har sas varit oförberedd. Partikulär så till vida att varje fråga 
har setts som en enskildhet utan direkta kopplingar till tidigare eller 
kommande aktiviteter. 

Det har med andra ord inte funnits någon övergripande policy eller 
strategi som kunnat vägleda beslut i sakfrågor eller underlätta delege-
ringar i vissa ärenden. Osäkerheten har varit stor om vad som ska göras, 
vem som ska göra det, varför och hur det ska göras vilket lett till långa 
handläggningstider då man diskuterat, återremitterat och behandlat 
frågan i olika instanser. 

Detta var framträdande när den första näringslivskonsulten skulle er
sättas. Trots att kommunen hade haft en konsult anställd i tre år och det 
fanns fungerande rutiner och regler för hans arbete och trots att det fanns 
en majoritet som stödde en återanställning tog det mer än ett år innan den 
andre konsulten fanns på plats. Frågan fick ånyo behandlas i alla instanser 
och alla instanser behandlade motförslagen och tilläggsyrkanden. Det år 
som det tog att verkställa beslutet om att anställa en ny konsult var fyllt av 
diskussioner och handlingsförlamning i frågan. 

Svårigheterna att relatera frågor till varandra och tänka i övergripande 
termer illustreras kanske bäst av svårigheten att sätta samman ett närings-
livspolitiskt program. Arbetsgruppen kom att framförallt arbeta med bil
dandet av Sindab och själva programarbetet försenades och slutfördes inte 
förrän efter två år. Själva programmet var vid denna tidpunkt i princip 
betydelselöst genom att Sindab redan hade bildats och i praktiken tagit 
över de strategiska ställningstaganden inom näringslivspolitiken. Grup
pen gjorde sig själva överflödiga genom sitt arbete med bildandet av 
Sindab. 

Distanseringen kan även användas för att förstå hur man kunde bygga nya 
industrilokaler, sälja av och hyra ut andra vid ungefär samma tidpunkt. 
Kommunen byggde industrilokaler under perioden 1980 - 1982 för att 
under 1983 sälja en äldre lokal och hyra ut en lokal kommunen köpt 1983. 
Behövde kommunen verkligen bygga lokaler 1980 - 1982 och köpa ytter
ligare en 1983 om det strax efter var möjligt att sälja/hyra ut befintliga lo
kaler? Distanseringen mellan frågorna är en förklaring, varken byggan
det, köpet, försäljningen eller uthyrningen relaterades egentligen till 
någon av de andra lokalfrågorna, de var distanserade från varandra. 



205 

Det är förvisso möjligt att hävda att försäljningen och uthyrningen 
berodde på att lokalerna var dåligt anpassade, fel lokaliserade eller alltför 
slitna för att kunna tillfredsställa kommunens behov eller att tidigare 
beslut varit felaktiga och de senare besluten om försäljning och uthyrning 
var ett sätt att korrigera beslut tagna av en tidigare kommunstyrelse. 
Vilken argumentation man än väljer framstår det dock som klart att 
aktiviteterna saknar en strategisk eller policymässig förankring. 

Den strategiska dimensionen i näringslivspolitiken har med andra ord 
saknats, varje enskild fråga har behandlats förutsättningslöst som om det 
var första gången frågan dök upp. I slutändan har näringslivspolitiska 
frågeställningar därmed haft svårt att rutiniseras och delegeras ut i för
valtningen eller till kommunalrådet och därmed har det även varit svårig
heter att åstadkomma konkreta aktiviteter, det har ofta stannat vid en dis
kussion eller debatt. 

Blockerande frågor 

I Sydvik har det, som tidigare nämnts, inte funnits någon direkt sam
ordning mellan olika näringslivspolitiska aktiviteter. Detta har dels berott 
på att det har funnits en inbyggd konflikt i näringslivsfrågorna på grund 
av de existerande kommunalpolitiska idealen och dels på grund av att 
frågorna, var för sig, har behandlats som extraordinära utan någon stra
tegisk förankring. Vid sidan om denna distansering mellan olika hand
lingar beträffande deras innehåll och samordning har det funnits ett 
ömsesidigt beroende dem emellan beträffande beredning, diskussion och 
beslutsprocess. 

Det senare förhållandet yttrar sig så att för en särskild fråga har det varit 
möjligt att föra en diskussion utifrån andra frågor och hänföra beslutet av 
en fråga såsom beroende av utvecklingen av en annan fråga. Denna länk
ning sker alltså i diskussionen, i debatten och bidrar till det komplexa 
mönster som har kommit att omge näringslivspolitiken i Sydvik. Beroen
det yttrar sig så att näringslivspolitiken har löpt en ständig risk att bli 
blockerad. Detta kan även föras tillbaka till bristen på samordning och 
avsaknad av övergripande strategi. 

Beträffande industrilokaler har man, efter 1982 - 1983, inte kunnat kom
ma fram till vad som ska göras så länge som förhandlingarna med Kran 
har varit aktuella. Kommunledningen har även hänvisat till Projekt 
Sydviks arbete som en förutsättning för att bygga lokaler. Projekt Sydvik 
har i sitt arbete inte kunnat fungera utan att näringslivskonsulten varit 
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anställd. Näringslivskonsultens vara eller inte vara sades vara beroende på 
vad som hände med industribolagsfrågan osv. Debatten har hamnat i ett 
cirkelresonemang där de olika delarna blockerar varandra och försvårat 
genomförandet av enskildheter. Kommunen kan dock ej helt och hållet 
låta bli att agera men det som till slut genomförs blir alltid i sig kontro
versiellt eftersom de större problemkomplexen inte är lösta. Samtidigt är 
det alltid möjligt att kritisera genomförda aktiviteter och att hävda fel
aktigheter i det som gjorts. 

Det mest belysande är dock det sätt varpå näringslivsprogrammet arbe
tades fram. Från det att beslutet om näringslivsprogrammet fattades 1986 
(ett beslut som i sig innebar hänvisningar till knappt tio år gamla skrivel
ser) fram till att industribolaget bildades 1988 användes det pågående 
arbetet med näringslivsprogrammet som en "förvaringsbox" för närings
livsfrågor. Med motivet att frågan skulle behandlas i samband med pro
gramarbetet lades den undan och något beslut fattades inte. Detta gällde 
"småfrågor" som t ex framtagande av företagsbroschyrer, reklam
material men även störe frågor som t ex en fond för ungdomssysselsätt
ning. Arbetet med näringslivsprogrammet var en följd av att det saknades 
samordning och långsiktighet i arbetet med näringslivsfrågor men det 
kom att bli till en möjlighet att undvika beslut och genomförande i andra 
frågor just därför att långsiktigheten saknades. Återigen en cirkelargu
mentation som ledde till blockering av näringslivspolitiken. 

Även Näsfrågan kan ses som ett exempel på detta. Frågan var aktuell i 
närmare sex år (1983-1988) utan att man kunde finna någon lösning. I 
samband med de intensivare perioderna, framförallt efter beskedet om 
snabbare avveckling 1985, blockerade Näs andra aktiviteter i kommunen. 
Det är ingen tillfällighet att det dröjde med återanställandet av närings
livskonsulten. Förutom att kommunalrådet var nytt var även arbetet 
beroende av vad som hände i Näs. 

Speciellt tydligt har detta varit under de kritiska perioderna för Näs, t ex 
1985 när landstinget beslutade att avvecklingen skulle tidigareläggas. 
Frågan om byggande av fler industrihus, t ex i Näs, var beroende av vad 
som skulle hända med sjukhemmet. Sjukhemmets framtid var i s in tur 
beroende av Projekt Näs och landstingets parlamentariska utredning. 
Under tiden fick byggande av industrihus i andra delar i kommunen likaså 
vänta. 
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"Revolution" 

De ovan beskrivna mönstren är i mångt och mycket negativa ur genom
förandesynpunkt och sammantaget beskriver de en mer eller mindre 
handlingsförlamad näringslivspolitik. Varje uppgift möter snabbt svårig
heter genom att konflikter uppstår, genom att försiktigheten och osäker
heten är så stor att genomförandet skjuts framåt, genom att uppgiften 
blockeras av andra uppgifter eller genom att det inte finns någon som kan 
driva frågan vidare. En verksamhet präglad av dylika karaktäristika 
borde rimligtvis få problem att bestå i den formen, så även i Sydvik. Det 
byggdes med tiden upp en "revolutionär" atmosfär. 

Förändringen i Sydvik inleddes genom att beslutet om bildandet av ett 
kommunalt industribolag togs 1988. Frågan hade aktualiserats flera 
gånger under 1980-talet men varit blockerad dels av att en näringslivs
konsult fanns anställd och dels, efter 1986, av arbetet med näringslivspro
grammet. När ett förslag till slut togs fram gick den politiska besluts
processen mycket snabbt jämfört med den tid andra näringslivspolitiska 
ärenden tagit i anspråk och beslutet om bolagsbildningen blev den 1988 
avgående kommunstyrelsens sista större näringslivspolitiska åtgärd. 

Genom bildandet av Sindab och tillsättande av VD och styrelse skapades 
även en arena för näringslivspolitiska sakfrågor som inte var belastad av 
tidigare konflikter och som inte hade någon direkt koppling till den kom
munala förvaltningen. De näringslivspolitiska sakfrågorna, som gett upp
hov till så stora våndor för tidigare kommunstyrelser, var inte längre en 
uppgift för kommunstyrelsen. Den nya kommunstyrelsen (som tillträdde 
1989) behövde på så sätt aldrig ta vid där den gamla slutade, dvs med att 
diskutera sedan länge konfliktfyllda frågor, utan kunde ta hjälp av den nya 
arena som Sindab erbjöd för att bli kvitt konflikterna. 

Bildandet av bolaget genomfördes före valet 1988 och kom att ligga 
parallellt med att Näs- och Kran-frågorna löstes. Den nya kommunsty
relsen, som till stor del bestod av nya ledamöter, fick en god utgångspunkt 
att börja arbeta utifrån. Stämningen bland politikerna byttes från den 
tidigare uppgivna till en mer optimistisk och framtidsorienterad syn på 
kommunen och helt plötsligt började framtiden se ljusare ut. 

På mindre än ett år, under 1989, har förhållandena för näringslivspoli
tiken i kommunen i grunden förändrats. Näringslivet har involverats i 
sakfrågorna (genom Sindabs försorg) och kommunstyrelsen har fått ett 
större utrymme för att arbeta med långsiktiga och strategiska frågeställ
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ningar. "Revolutionen" var i en mening tvungen eftersom de tidigare 
handlingsmönstren i stor utsträckning hade omöjliggjort näringslivs-
politisk utveckling. Revolutionen innebar både ett utbyte av personer och 
uppgifter. Revolutionen, som i en mening ägde rum under 1989, byggdes 
dock upp under en väsentligt längre period. 

Västfors kommun 

Enhetlighet 

Kommunens näringslivspolitik har under en lång tid byggt på ett enhetligt 
formulerat problemkomplex som kan sammanfattas på följande sätt: 
Västfors har under en lång tid varit utsatt för en kraftig strukturom
vandling som har lett till stora sysselsättnings- och strukturproblem i 
kommunen. De stora problemen och den speciella situationen som därmed 
har uppstått har ställt krav på kraftfulla åtgärder och kommunen har varit 
tvungen att ta ett särskilt ansvar i detta arbete. Kommunen har haft en 
exklusiv rätt att agera i syfte att ta detta ansvar, även om det ibland har 
inneburit ett åsidosättande av kommunallagen. 

I bilden har inrymts såväl värderingar om vad som pågår, vad som är bra 
och dåligt och ambitioner om vad som borde göras och av vem, det finns 
även ett antagande om förutsättningarna för företagande och näringsliv i 
kommunen. Det är ingen överdrift att påstå att dessa förutsättningar 
under en lång period har definierats som dåliga. Företagartraditionen har 
varit svag och bruksmentaliteten stark, nedläggningar, arbetslöshet och 
dåligt skötta företag har varit regel snarare än undantag. 

Handlingarna har inriktats därefter, inledningvis under 1960-talet och 
fram mot slutet av 1970-talet, mot raggning, gärna med staten som med
hjälpare, och efterhand även mot direkta insatser i enskilda företag genom 
delägarskap, hyressubventioner, borgensåtaganden, ombyggnationer etc. 
Enhetligheten i utgångspunkter har lett till att det inte i sig har varit en 
politisk fråga att bedöma huruvida en viss insats varit påkallad av sär
skilda omständigheter eller inte eller att i efterhand bedöma huruvida en 
vissa insats var lyckad eller inte. Kommunens näringslivspolitik har 
snarare varit en praktisk fråga om vad som varit lämpligt eller möjligt i 
en viss situation. 

Den politiska frågan i Västfors är redan avgjord i och med att man enats 
om utgångspunkterna, förutsättningarna och konsekvenserna av tidigare 
handlingar. Denna enighet har funnits "inbyggd" i näringslivspolitiken 
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och har inte behövt utsättas för någon direkt diskussion. Kommunalrådet 
har, mer eller mindre implicit, fått ett politiskt mandat att handha de 
näringspolitiska frågorna efter eget omdöme. 

Handlingsprocesserna karaktäriseras, med enhetligheten som grund, av en 
säkerhet i agerandet, en säkerhet relativt andra aktörer, tidigare hand
lingar och relativt de politiska församlingarna. Det finns ingen oro bland 
politiker och tjänstemän i den "inre cirkeln" att en viss handling ska möta 
ett oöverkomligt motstånd i den kommunala förvaltningen eller i de 
politiska församlingarna. Det har inte funnits några direkta tvivel om vem 
som har mandat att göra vad och det finns, bland de politiker och tjänste
män som varit involverade i näringslivspolitiken, en gemensam syn på 
vad man gjort och varför. 

Något egentligt andrum för att stanna upp och reflektera över kom
munens situationen har dock saknats. Arbetet med Mattor, Trikå och 
Kabel var delvis parallella i tiden och krävde ett stort engagemang från, 
framförallt, Viabs VD som var den som praktiskt handhade den största 
delen av arbetet. Det fanns inte tid eller möjlighet att diskutera framtiden i 
termer av strategisk utveckling av näringslivspolitiken utan i de fall som 
det har varit möjligt att föra strategiska diskussioner har de rört bransch
utveckling, företagsutveckling och dylika frågor knutna till enskilda före
tag eller grupper av företag. 

Detta har i sig inneburit att den grundläggande problembilden inte har 
behövt utvecklas, den modell som varit gällande har försett kommunal
råd, näringslivschef m fl med tillräckligt stora arbetsuppgifter. Pro
blemen var huvudsaken, vilka lösningar eller vilken framtid som kommu
nen egentligen skulle inrikta sig mot behövde aldrig tas upp till diskussion 
och var heller inte nödvändigt som en bas för de processer som man 
arbetade med. 

Den "gamla" bilden av kommunen som en problemtyngd region med 
stora sysselsättningsproblem blev dock alltmer inaktuell under andra 
halvan av 1980-talet. De direkta företagsinsatserna som tagit mycket 
kraft, tid och ekonomiska resurser löstes efter hand från 1985 och framåt 
utan att direkt ersättas med andra stora engagemang i enskilda företag. 
Detta skapade det andrum som tidigare saknats och Företagens Hus kan ses 
som en förändring i det avseendet. Antingen kan vi anta att problembilden 
successivt har förändrats så att Företagens Hus blev möjligt eller också 
var det genom Företagens Hus som bilden kom att, åtminstone delvis, 
förändras. 
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För att driva verksamheten i den "nya" form som Företagens Hus innebar 
var det nödvändigt med utveckling och framåtskridande som kännetecken 
på kommunen i stället för kris och avveckling. Flera av de aktiviteter som 
drivits inom Företagens Hus har haft just denna profilförändring som sitt 
syfte, bl a pressutskick, produktion av nyhetsblad, Västfors Kan-sats-
ningen och Kontakt-arrangemangen. 

Vi kan även spåra en annan förändring i detta. Från att tidigare ha argu
menterat för kommunens utvecklingsbehov i olika regionalpolitiska fora 
och i kanslihus söker man idag i större utsträckning sin utveckling i 
näringslivets egen förmåga till utveckling. I de senare sammanhangen har 
det inte varit gångbart att argumentera utifrån problem utan det är möj
ligheter och utvecklingspotential som har blivit de centrala bestånds
delarna i den utåtriktade argumentationen. 

Företagens Hus har med andra ord inte samma krisinriktning som de tidi
gare handlingsprocesserna utan bygger i högre grad på utvecklingsbara 
idéer och goda kontakter mellan å ena sidan Viab/kommunens tjänstemän 
och å andra sidan enskilda företagare i kommunen. Tonvikten på aktivite
ter uppbyggda utifrån enskilda företag har emellertid i stor utsträckning 
legat kvar. Den vana att umgås och att arbeta gentemot enskilda företag 
som sedan tidigare upparbetats under de många krisåren vidareförädlades 
i Företagens Hus till andra, mer positivt laddade, näringslivskontakter. 
Den 1989 anställde näringslivschefen/VD j Viab med bakgrund i Utveck
lingsfonden passade dessutom mycket väl in i de företagsanknutna hand
lingsprocesser som karaktäriserat näringslivspolitiken i Västfors. Den 
företagsanknutna inriktningen har således inte ifrågasatts, däremot har de 
tidigare av kris initierade handlingsprocesserna ersatts med Företagens 
Hus och de därmed följande positiva förtecknen. 

Med Företagens Hus som grund har det heller inte varit lika nödvändigt 
att aktivt engagera sig i allehanda kriser i företagen i kommunen. En ny 
legitimitet för näringslivspolitiken har skapats genom Företagens Hus, en 
legitimitet som är förankrad i affärsmässighet och kommersialitet. Dess
utom har kontakterna med framförallt Utvecklingsfonden utvecklats och 
kommunalråd, näringslivschef m fl kan hålla sig informerade och delvis 
även delta i rekonstruktionsansträningar genom dessa kontakter. Delta
gande behöver därmed inte kopplas till ett eget engagemang, egna ekono
miska eller personella resurser och krisinriktningen kan därmed und
vikas. 
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Fullbordat faktum 

Eftersom kommunen var inblandad i etableringarna av de s k ersättnings
industrierna var det även naturligt för kommunen att delta aktivt när de 
uppraggade företagen fick lönsamhetsproblem. Detta gällde t ex för Trikå 
och Mattor. Kommunen har engagerat sig i sökandet efter lösningar, del
tagit i förhandlingar, satsat pengar, tid och personal och slutligen varit 
med om att nå fram till någon form av lösning. Kabel skiljer sig på så sätt 
att företaget inte var hotat av neddragning eller nedläggning vid tiden för 
kommunens engagemang men vi ska minnas att grunden för lokalbytet 
var problemen vid Kalmar Kök som, oavsett Kabels inblandning, behövde 
lösas. 

Den argumentation som ligger bakom de direkta kommunala krisinsatser
na i enskilda företag formuleras nästa utan undantag i termer av att "vi 
hade inget val". Viabs VD och, framförallt, kommunalrådet har lyckats 
med konststycket att "frånhända sig" ansvaret för de direkta företags
insatserna med hänvisning till det fullbordade faktum som man ställts 
inför. Inför köpet av aktierna i Extra Produkter hade man inget val efter
som alternativet var nedläggning. I samband med förhandlingarna med 
Golv angående Mattor var man också utan valmöjligheter eftersom 
lokalerna stod tomma, de anställda saknade sysselsättning och ingen annan 
än kommunen hade intresse av att lösa frågan samtidigt som det pågick 
förhandlingar med intressenter som eventuella skulle kunna lösa pro
blemen. 

Ansvaret för kriserna i de uppraggade företagen ges ytterst till statsmak
terna. Problemen i Trikå respektive i Mattor ses i förlängningen som en 
följd av statens insatser. I båda de fallen konstateras lakoniskt att sats
ningarna varit fel från början implicit att staten gjorde fel som medverka
de till etableringarna. 

I de fall utfallet av etableringen har visat sig vara positivt, dvs Kabel, så är 
man benägen att tillskriva de egna handlingarna större betydelse. Lokal
bytet mellan Kabel och Interör anses ha varit avhängigt av kommunens 
förhandlingar och deras bistånd i övrigt (hemlighållandet av förhand
lingarna, bistånd med renovering av Interörs lokaler, övertagande av 
Kabels gamla lokaler) liksom etableringen av Kabel i Västfors i slutet av 
1960-talet beskrivs som följden av upprepade kontakter med, framförallt, 
finansministern. 
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Att de företag som i raggningens spår fick lönsamhetsproblem, lades ned, 
ombildades eller hotades av neddragningar trots allt kunde utvecklas 
vidare alternativt avvecklas i en lugn takt tillskrivs likaså kommunens in
blandning. Genom att träda in och förhandla, köpa minoritetsandelar (t ex 
Extra Produkter), köpa lokalerna (t ex Trikå, Mattor, Interiör), överta 
sysselsättningsansvaret (Mattor), renovera eller bygga om lokalerna etc 
kunde kommunen påverka avvecklingen eller utvecklingen av företaget 
och därmed sysselsättningsläget i kommunen. 

Den ovan relaterade samstämmiga problemuppfattningen har erbjudit 
möjligheter att förklara och rättfärdiga de mer eller mindre spekulativa 
affärer, "brandkårsutryckningar", som kommunen/Viab varit inblandad 
i. "Affärerna" med Mattor, Trikå och Kabel behöver inte förklaras eller 
debatteras, de är en följd av kommunens situation och kommunledningens 
förmåga att utnyttja situationen. Sysselsättningsgarantin vid Mattor var, 
även om den idag ses som ett partiellt misslyckande, det bästa som gick att 
göra av situationen så som den bedömdes då. Dessutom kan man, i histo
riens ljus, se att affären innebar en positiv utveckling för kommunen i och 
med att lokalen idag är fylld med åtta företag och såld till ett av dem. En 
utveckling som hade varit svår att få till stånd om kommunen inte hade ägt 
lokalen. 

Det fullbordade faktumet som ett handlingsmönster innebär delvis ett för
nekande av de egna möjligheterna att "välja" vad man vill göra men det 
inrymmer även en frihet att agera i och med att man kan "välja" vilka 
fakta som ska betraktas som fullbordade. På så sätt var krisinsatserna nöd
vändiga på grund av fullbordade faktum. Även det under slutet av 1980-
talet uppbyggda Företagens Hus har delvis byggts upp genom argument av 
samma typ. Det var, av flera olika anledningar, helt nödvändigt med en ny 
"kostym" för näringslivspolitiken. 

Slutenhet 

Det är genomgående ett fåtal aktörer som deltagit i handlingsprocesserna 
och det är i stort sett samma aktörer i sa mtliga processer. Tillsammans 
har de formerat en relativt sluten grupp med begränsad insyn och med 
begränsad kommunikation utåt. Kommunalrådet och Viabs VD (den 
"tidigare") har varit delaktiga som centrala aktörer i samtliga processer. 
Ytterligare några personer har varit delaktiga i en del av eller i delar av 
vissa handlingsprocesser. Den f d tekniske chefen har blivit mer central i 
takt med att Företagens Hus har utvecklats. Den nyanställde näringslivs
chefen/VD Viab har involerats mer och mer från 1986 och framåt, den 
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tidigare näringslivssekreteraren var en av de centrala aktörerna fram till 
1985 då han trädde tillbaka för att helt sluta under 1986. Hans engage
mang märktes framförallt i näringslivsgruppen medan hans roll i de 
direkta företagsinsatserna var perifer. 

Det har hela tiden funnits en "inre cirkel" i näringslivspolitiken i Västfors 
bestående av kommunalrådet, den tidigare och den nya näringslivschefen 
samt den f d tekniske chefen. Utvecklingsfondens konsulter har funnits 
med i utkanten liksom en del andra personer som för kortare tidsperioder 
varit involverade i vissa episoder, t ex projektledaren för LTCK och 
rektorn vid gymnasieskolan. Cirkelns omfång har, som tidigare konstate
rats, förändrats över tiden men centrum har sedan början av 1980-talet 
legat hos kommunalrådet och näringslivschefen. 

Slutenheten kan beskrivas som en tystnad beträffande det konkreta inne
hållet i de förhandlingar som förts med enskilda företag, speciellt under 
den tid förhandlingarna har pågått, avsaknad av policydokument eller 
förekomsten av ytliga dokument med ringa betydelse för de som varit 
aktivt inblandade i näringslivspolitiken. Tystnaden inför stundande, 
pågående och avslutade förhandlingar kan exemplifieras med de sekretess 
som rådde inför köpet av Mattors lokal, inför förhandlingarna med 
Swedish Match och Kabel i samband med Kabels lokalbyte samt de för
handlingar som föregått kommunens delägarskap i bl a Extra Produkter. I 
samtliga fall har processernas utveckling och inriktning inte varit allmänt 
känd även om det varit känt att något har pågått. 

Tystnaden är lätt att argumentera för, det enda som behövs är en hänvis
ning till det sekretessbehov som är av nöden när man arbetar med enskilda 
företag. Det är helt enkelt ett oavvisligt krav från näringslivet att kunna 
förhandla under sekretess, oavsett om det gäller lönsamhetsproblem, 
avveckling, produktutveckling, nya affärsidéer eller ägarskiften. Någon 
egentlig opposition mot detta kan svårligen spåras i kommunen, det råder 
en stor enighet omkring nödvändigheten av sekretess. 

Den "störning" som vissa ledmöter i Viabs förtroenderåd gjorde sig skyl
diga till 1986, genom att läcka information till pressen, var ett flagrant 
övertramp mot den sekretess som näringslivspolitiken ditintills hade 
präglats av. Reaktionen blev att näringslivschef och kommunalråd fort
sättningsvis inte sammankallade förtrodenrådet lika frekvent som tidi
gare. Tystlåtenheten är dock inte nödvändigtvis alltid överlagd eller 
egentligen planerad utan en konsekvens av att det inte upplevts som nöd
vändigt att ständigt informera om vad och varför saker och ting görs på 
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ett visst sätt. "Fullbordat faktum"-stämpeln och den samstämmiga pro
blemuppfattningen har naturligtvis understött detta. 

Näringslivsgruppens allt sällsyntare möten har upplevts som allt annat än 
problematisk av de centrala aktörerna eftersom samrådet klaras av infor
mellt och i samband med andra uppgifter inom Företagens Hus. Icke desto 
mindre har en aktivitet syftande till informationsspridning försvunnit 
som åtminstone torde ha ett värde för de i gruppen som inte har den dag
liga, informella kontakten med näringslivspolitiken, t ex oppositions
politiker och facket. 

Beträffande avsaknad av dokument eller ytligheten i befintliga dokument 
kan näringslivsprogrammet tas som ett exempel. Programmet skrevs 
1981 och var kort och ytligt beträffande strategiska överväganden och 
konkreta aktiviteter som borde ingå i kommunens näringslivspolitik. Det 
uppdaterades aldrig och har inte heller ersatts av något annat dokument 
senare. Näringslivsprogrammet har lämnat mycket få spår, om några, hos 
de aktörer som arbetar eller har arbetet med näringslivspolitik i kom
munen och har inte heller fungerat som någon naturlig referenspunkt för 
de episoder som genomförts. 

Viab, näringslivskontoret och Företagens Hus har som enskilda organisa
toriska enheter eller som sammantaget nätverk inte producerat några 
egentliga dokument rörande verksamhetens art eller inriktning förutom 
de årliga verksamhetsberättelserna inför det årligen återkommande bud
getarbetet i kommunen samt en del informationsskrifter av allmän karak
tär. Verksamheten i Företagens Hus har fler intressenter än "bara" kom
munen och uppgifterna har kommit att formas i det dagliga och löpande 
arbetet snarare än som konsekvenser av överväganden. Slutenheten är 
såtillvida naturlig, det finns inte alltid något att berätta. 

Fristående 

Näringslivspolitiken har över tiden kommit att alltmer "decentraliserats" 
till den grupp som tidigare omnämnts. Genom etableringen av Företagens 
Hus har näringslivspolitiken dessutom fysiskt "vuxit ur" förvaltnings
kostymen och de formella beröringspunkter som tidigare fanns mellan 
verksamheten och kommunens förvaltning respektive politiska försam
lingar har blivit otydligare. Samtidigt har arbetsuppgifterna blivit mindre 
tydliga och mindre väl avgränsade, kopplingen mellan näringslivs
politiken och kommunens budget har minskat i takt med att extern- och 
projektfinansiering har ökat. Gränserna mellan Viab, näringslivskon
toret, Utvecklingsfonden och de speciella grupper av olika slag som eta



215 

blerats (K-grupperna, projektgrupper etc) är i många frågor svåra att 
finna. Uppgifter, idéer och delvis ansvar flyter mellan enheterna, i stället 
är det arbetsområdet/problemområdet som förenar. 

Några väl utbyggda insynsorgan, ständiga politiska diskussioner eller 
detaljerade handlingsplaner har inte varit nödvändiga för att skapa en bas 
för handling. Det har heller inte varit möjligt att kontrollera eller styra 
verksamheten på ett dylikt sätt när uppgifterna "flyter" på det sätt som 
beskrivits ovan. Det har varit möjligt sedan tidigare att driva närings
livspolitiken med en viss distans till den politiska debatten och den möjlig
heten har snarare utvidgats än avgränsats genom Företagens Hus. 
Näringslivspolitiken i Västfors har inte firat sina segrar i fullmäktigesalen 
utan i praktiskt arbete på "fältet" och i den mån man varit stolt över 
näringslivspolitiken är det inte på ideologisk, demokratisk eller rättvise-
grund utan med en utvecklat och konkurrenskraftigt näringsliv som 
grund. 

Kommunalrådet har fungerat som en länk mellan de två områdena; 
politiken (kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunstyrelsens 
arbetsutskott) å ena sidan och verksamheten (näringslivskontoret, Viab, 
Företagens Hus) å andra sidan. Detta har inneburit att processernas ut
formning inte har behövt förankras politiskt, åtminstone har det inte varit 
nödvändigt att invänta politiska beslut eller en politisk debatt för att föra 
en viss process vidare. Det har räckt med att kommunalrådet varit väl
villigt inställd till pågående processer (vilket i sig innebär en politisk 
förankring) och att se till att ärendena som måste beslutas i fullmäktige, 
kommunstyrelse eller arbetsutskott (t ex kapitaltillskott till Viab, upp
tagande av lån, inrättande av tjänster, budgetmedel till näringslivskon
toret) hamnar på agendan vid rätt tidpunkt. 

Målsättningar för näringslivspolitiken sätts visserligen av de politiska 
församlingarna men de är formulerade så att det finns ett stort handlings
utrymme för de i Företagens Hus verksamma. Målsättningarna förbereds 
och formuleras dessutom på näringslivskontoret. Uppgifter skapas därför 
i verksamheten själv snarare än de uppkommer som uttryck för en 
politiskt framvuxen vilja. 

Ovanstående diskussion ger ett sken av att det helt saknas en politisk 
diskussion i kommunen. Detta är riktigt såtillvida att den näringslivs
politiska verksamheten i praktiken är oberoende av de politiska försam
lingarna. Den kommunalpolitiska förvaltningen och de kommunalpoli
tiska församlingarna å ena sidan och den näringslivspolitiska verksam
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heten å andra sidan är åtskilda. Det som sker i fullmäktigesalen har liten 
eller ingen direkt påverkan på vad som sker inom den näringslivspolitiska 
verksamheten. De två är inte beroende av varandra eller styrande för 
varandra. 

Att denna åtskillnad kan upprätthållas bygger på den socialdemokratisk 
majoriteten i fullmäktige och den säkerhet som majoritetsförhållandet 
skänker kommunalrådet. Socialdemokratin i Västfors kan agera oberoen
de av andra partier och den politiska handlingsfriheten är stor, t ex för att 
kunna arbeta med enskilda företags problem och möjligheter på det sätt 
som man gjort i Västfors. Oppositionen binds även till viss del upp genom 
att de har representerar i bolagsstämma, Viabs styrelse och i förtroende
rådet. 

Handlingsmönstren i sammanfattning 

Detta kapitel ska avslutas med en sammanfattning av de olika mönster som 
har diskuterats i detta kapitel. 

Östå kommun 

Konsensus. Sökandet efter konsensus inom näringslivspolitiken är 
kännetecknande för Östås handlingsprocesser. Det finns vanligtvis goda 
möjligheter att ta upp frågor och föra fram förslag bland de som kon
tinuerligt agerar i när ingslivspolitiska frågor likväl som information lätt 
kan spridas mellan olika grupper. Sökandet efter konsensus leder t ex till 
att arbetet med en handlingsprocess går vidare först när inga motsägande 
åsikter finns uttalade och att det ständigt sker ett uppdateringsarbete 
mellan de centrala aktörerna. 

Laissez-faire. Vid sidan av de frågor runt vilka konsensus kan skapas 
finns det frågor som tilldrar sig mindre intresse från de olika aktörerna 
och som i vissa fall även innebär ett tyst motstånd. Dessa frågor släpps 
fram och kan ibland hållas vid liv med hjälp av en "låt-gå" inställning. 
Frågan lever men ingen, eller få, av de centrala aktörerna är känner ett 
egentligt engagemang för uppgiften. 

Politiken i periferin. I princip finns ingen politisk debatt eller några 
politiska konfliktsituationer i Östå. Det finns nästan ingen fråga inom 
näringslivspolitiken som har föranlett en politisk strid av betydelse. 
Striden, i den mån någon sådan har förekommit, klaras av innan en fråga 
når den politiska scenen genom korridorkontakter och det fortlöpande 
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konsensusskapande arbetet som berördes ovan. Politiken har blivit redu
cerad till en kvittens på det arbete som utförs, alternativt utförts, inom 
näringslivspolitiken. 

Dubbla roller och lösa grupper. Arbetet med näringslivspolitik drivs i 
mångt och mycket i form av olika löst organiserade arbetsgrupper med 
representanter från kommun, myndigheter och näringsliv. Det finns små 
resurser (i form av t ex tid eller pengar) avsatta och det finns få formella 
befogenheter och litet ansvar delegerat till grupperna. Personbesättningen 
i olika grupper är i stora stycken likartad. Det är många personer som 
sitter på fler än "en stol" genom kombinationer av yrkesroller och förtro
endeuppdrag etc. 

Icke-formellt engagemang. Arbetet i de löst organiserade grupperingar
na med litet formellt ansvar och små egna resurser är i princip endast 
sammanbundet av det engagemang som kan uppbådas för uppgiften i sig. 
Grupper vars uppgift har en naturlig koppling till deltagande aktörers or
ganisationer har därvidlag större möjlighet att driva en handlingsprocess 
framåt jämfört med grupper där denna förankring saknas. Där kopp
lingen saknas löper arbetet risk att uttunnas och uppgiften förbli obearbe
tad. Betoningen på löst sammansatta grupper, organiserade inför olika 
uppgifter kräver därför engagemang och aktivt stöd för att utvecklas. 

Sydviks kommun 

Osäkerhet och försiktighet. Det har det funnits en stor osäkerhet som 
karaktäriserat det näringslivspolitiska arbetet, dels en "inre" osäkerhet 
om hur det politiska systemet fungerar och hur det politiska arbetet ska 
bedrivas och dels en "yttre" osäkehet om hur kommunen bör agera i 
näringslivspolitiska frågor. 

Konflikt. Näringslivspolitiken var vid ingången av 1980-talet var en 
icke-etablerad verksamhet utan organisatorisk förankring och utan någon 
tradition i kommunen. 1980-talet har såtillvida varit en brytningstid 
mellan gammalt och nytt karaktäriserad av de många konflikterna inom 
näringslivspolitiken. De flesta frågor har behandlats som politiska frågor 
och har därmed utsatts för den politiska konflikten, detta har i sin tur lett 
till att initiativkraften hos politiker och tjänstemän försvagats. 

Distansering mellan uppgifter. De näringslivspolitiska frågorna har inte 
kunnat hanteras utifrån ett sammanhang, dvs med stöd i tidigare genom
förda handlingar och inom en ram, en övergripande policy för närings
livspolitiken. Det är även uppenbart att i en dylik situation fungerar inte 
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heller delegationsordningar eftersom frågor tenderar att skjutas upp till 
högre hierarkier för avgörande. Handlingskraften bland Sydviks politi
ker, tjänstemän och andra aktörer i omgivningen har som en följd av kon
fliktbenägenheten varit låg. 

Blockerande frågor. De näringslivspolitiska frågorna har blockerat 
varandra och lett till att politiken blivit komplicerad med många små, men 
var för sig extraordinära, frågor som innehållsmässigt eller debattmässigt 
legat nära andra frågor som ännu inte varit avgjorda. Ett nätverk av 
argument och avvägningar har så småningom lett till att tröghet, byråkra
tiskt krångel och långa handläggningstider har blivit det vanliga sättet att 
beskriva näringslivspolitiken. Detta har inte varit positivt för bedömning
en av det egna möjligheterna att agera och det har heller inte underlättat 
övergången från de traditionella kommunala idealen till den "nya tidens 
krav" på handling och konsekvens i näringslivspolitiken. 

"Revolution". Med tiden byggdes en revolutionär atmosfär upp inom den 
kommunala näringslivspolitiken. Detta kom så småningom att utlösa för
ändringar i och med bildandet av industribolaget, Sindab. Den etablerade 
ordningen var ifrågasatt och revolutionen kom som en konsekvens av den 
"revolutionära" stämning som sedan tidigare funnits. 

Västfors kommun 

Enhetlighet. Det kan konstateras att de näringslivspolitiska handlings
processerna i Västfors karaktäriseras av en enhetlighet i synen på upp
gifterna och på genomförandet. Enhetligheten byggde tidigare i stor 
utsträckning på de svåra stukturella problem som kommunen hade att 
hantera medan denna problembild under slutet av 1980-talet har ersatts 
med en möjlighets- och utvecklingsorienterad grundsyn. I båda fallen har 
emellertid enskilda företag och deras verksamhetsutveckling stått i 
centrum. 

Fullbordat faktum. Det har regelmässigt funnits en hänvisning till om
ständigheterna i omvärlden såsom tvingande. Det har inte funnits något 
val för kommunens näringslivspolitiska tjänstemän och politiker att göra 
annorlunda än så som man har gjort. Även tillblivelsen av Företagens Hus 
kan spåras tillbaka till olika former av fullbordade faktum. 

Slutenhet. Handlingsprocesserna har karaktäriserats av en slutenhet. 
Detta har yttrat sig så att informationen om den näringslivspolitiska verk
samheten varit sparsam, t ex har information om framtida planer och för 
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stunden pågående handlingsprocesser som t ex inkluderat direkta före
tagsinsatser varit selektiv och begränsad och det har inte heller pro
ducerats dokument som med något djup beskriver/analyserar verksam
heten. Inte heller de politiska församlingar som har tillsyn av t ex Viabs 
verksamhet har i någon märkbar utsträckning tagit del av material om 
verksamheten. 

Fristående. Näringslivspolitiken i Västfors är en fristående verksamhet 
som har få direkta beroenden till andra delar av den kommunala orga
nisationen eller med enskilda företag. Näringslivspolitiken kan, med 
kommunalrådets stöd, utvecklas i egna banor utan andra än formella kon
takter med t ex kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Kommunal
rådet har fungerat som en länk mellan de två: kommunen och den poli
tiska organisationen å ena sidan och den konkreta näringslivspolitiska 
verksamheten å andra sidan. 
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Näringslivspolitikens handlingslogik 
- en komparativ analys 

Inledning 

I föregående kapitel diskuterades de handlingsmönster som de närings
livspolitiska handlingsprocesserna i var och en av kommunerna upp
visade. Mönstren uttrycker en ordning, ett mönster, i den sociala inter-
aktionen, som i sig inte är direkt regulativ med avseende på vilka 
aktiviteter som genomförs. Däremot visar de hur aktiviteter genomförs 
eller, annorlunda uttryckt, hur organiseringen byggs upp. Mönstren kan 
därför förklara varför en viss inriktning av verksamheten eller en viss 
handlingsprocess förlöpte så som den förlöpte och varför till synes lik
artade handlingsprocesser i olika kommuner förlupit på olika sätt och gett 
olika resultat. 

Mönstren är dock inte enbart en förutsättning för handlingsprocesserna, 
de är samtidigt ett resultat av tidigare handlingsprocesser. Att betrakta 
mönstren både som förutsättning och som resultat av handlingspro
cesserna är dock inte detsamma som att påstå att de är sin egen orsak. Det 
pekar snarare på det faktum att handlingsmönstren utvecklas interaktivt, 
relativt det som tidigare gjorts och det som för närvarande görs. I detta 
innefattas även uppfattningen om vad som bör göras och varför saker och 
ting görs, synen på den lokala miljön och de erfarenheter som över tiden 
byggts upp. Mönstren utkristalliseras genom att de omsätts i handling och 
kan definieras som mönster just av den anledningen att de reproduceras i 
handlingsprocesser. 

Mönstrens dualistiska funktion som ett nav runt vilket organiseringen 
byggs upp gör att det är den kontinuerliga process där mönster reprodu
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ceras som är av intresse, den logik som mönstren bygger på och som 
organiseringen följer. Genom att betrakta mönstren så är det även möjligt 
att diskutera på vilket sätt de kan förklara utformningen och utvecklingen 
av den näringslivspolitiska verksamheten och, i en vidare mening, analy
sera den logik varmed organiseringen är uppbyggd. 

I detta kapitel kommer därför en jämförande analys av de tre kommuner
nas näringslivspolitik att göras. Analysen inleds med att förhållandet 
mellan näringslivspolitiken och synen på den lokala miljön diskuteras för 
att följas av en diskussion om näringslivspolitikens innehåll, dvs dess akti
viteter. Båda dessa delar relateras och analyseras relativt kommunernas 
handlingsmönster. Analysen sammanfattas därefter genom att handlings
mönstren sammantaget i var och en av kommunerna sammanfattas utifrån 
den förda diskussionen. 

I nästkommande kapitel, kapitel elva, förs analysen över till en mer all
män teori- och begreppsutvecklande nivå där organiseringens logik är det 
centrala. Genom denna fokusering är avsikten att på ett tydligare sätt 
analysera den kontinuerliga och interaktiva process varmed organise
ringen i sin helhet byggs upp. 

Näringslivspolitikens miljö - uppfattningar om hot och möjlig
heter i omgivningen 

Samtliga tre kommuner har någon form av strukturella problem. Väst-
fors och Östå har båda dominerats av en näring; pappers- och massain
dustri i Västfors, gruvnäring i Östå; som under de senaste decennierna 
kraftigt gått tillbaka med nedläggningar som följd. Strukturomvandlingen 
inom massaindustrin i Västfors inleddes på al lvar i början av 1960-talet 
och har med jämna mellanrum lett till större nedläggningar i kommunen. 
I vissa fall har tio procent av totala antalet industrisysselsatta berörts vid 
en enda nedläggning. Detta bidrog till att ge nedläggningarna en stor 
uppmärksamhet, både i kommunen och på regional och central nivå vilket 
inte minst visas av den s k Västforsgruppens historik. 

östås långa historia som gruvort bröts helt och hållet under en dryg tio
årsperiod, 1976 - 1987, då all gruvbrytning i kommunen avvecklades. De 
största nedläggningarna ägde emellertid rum under den period då östå 
inte var en egen kommun. Beroendet av gruvnäringen är dock fortsatt 
stort eftersom det finns gruvor i drift i grannkommunen på pendelavstånd 
från Östå. 
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I Sydvik har det relativt sett stora jord- och skogsbruket kontinuerligt 
minskat dock utan samma dramatik som präglat de andra två kommuner
nas industriella strukturomvandling. Nedläggningen av Näs sjukhem och 
enstaka kriser vid industriföretag i kommunen har dock förekommit 
under 1980-talet och visat på kommunens sårbarhet. Samtliga kommuner 
har haft en över tiden negativ befolkningsutveckling, arbetslösheten har i 
Västfors och Östå legat över rikssnittet medan den i Sydvik legat ungefär 
på samma nivå eller något under snittet för riket som helhet. 

I Västfors har omgivningen i stor utsträckning uppfattats utifrån enskilda 
företags problem och möjligheter. Kommunens problem har i närings
livspolitiken hanterats genom i tid och rum avgränsade företagsanknutna 
problem snarare än genom att man försökt arbeta med övergripande, 
långsiktiga utvecklingsfrågor. Efter etableringen av Företagens Hus 
kvarstår samma fokusering på enskilda företags väl och ve med den skill
naden att arbetet i s törre utsträckning berör möjligheter och inte enbart 
problem och kriser. 

Fokuseringen på enskilda företag har underlättats av den fristående och 
slutna karaktär som näringslivspolitiken har haft. Det har inte behövt 
förekomma några diskussioner om riktigheten i genomförda handlingar, 
de har kunnat genomföras snabbt och med nödvändig säkerhet relativt t ex 
de politiska församlingarna. Enhetligheten liksom hänvisningen till full
bordat faktum har inneburit att problemuppfattningen inte har behövt 
diskuteras och inte heller har ifrågasatts. Fokuseringen på företags
anknutna problem är även en följd av den historiska uppmärksamhet som 
riktats mot de tidigare nedläggningarna och den uppmärksamhet som 
dessa erhållit från centralt håll. Det har helt enkelt visat sig vara ett 
framgångsrikt sätt att få till stånd ersättningsinvesteringar i kommunen 
och/eller stöd från länsstyrelse och departement. 

Med tanke på de avgränsade problemen har det krävts "resultat" snarare 
än diskussion. Utan tvekan har det även varit så att näringslivspolitiken 
lett till konkreta resultat i Västfors på e tt annat sätt än i Östå eller Sydvik. 
Företags fortbestånd och utveckling har på ett direkt sätt påverkats genom 
näringslivspolitiska insatser. 

I Östå har samma fokusering på enskilda företag inte gjorts även om 
omgivningen i sig bjudit på liknande möjligheter som i Västfors. De stora 
nedläggningarna inom gruvnäringen ägde rum under storkommuntiden 
men de betraktades emellertid i slutet av 1980-talet som historiska. Ned
läggningar av gruvor senare eller andra nedläggningar/neddragningar i 
näringslivet har inte heller påkallat några särskilda näringslivspolitiska 
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krisinsatser. I Östå har det snarast varit de övergripande och positivt 
laddade frågorna som har dominerat även om dessa på olika sätt har 
kunnat knytas till bl a näringslivets strukturproblem. Detta kan ses som en 
följd av de konsensussträvandena som funnits i östå, det har varit svårt att 
uppamma engagemang kring enskilda företags problem medan det varit 
mer naturligt att söka konsensus kring positiva utvecklingsmöjligheter 
som skulle kunna komma många till godo. 

Eventuella konflikter omkring vad som bör göras och varför det bör 
göras har hanterats genom laissez-faire. När något har genomförts har det 
i allmänhet funnits en uppslutning kring detta och ett engagemang för 
uppgiften. Uppfattningen om omgivningen har växt fram som ett resultat 
av konsensussträvandena och har på så sätt framförallt kommit att priori
tera övergripande och brett förankrade uppfattningar utifrån vilka det 
har varit möjligt att utveckla konkreta aktiviteter. 

I Sydvik har det varit svårt för de näringslivspolitiska aktörerna att bygga 
upp någon sammanhållen bild av omgivningen. Omgivningen har varit 
hotfull och tyckts innehålla mycket svåra problem. Otvetydigt har varit 
att befolkningsminskningen och åldersstrukturen varit problematisk men 
utifrån ett dylikt övergripande problem är det mycket svårt att finna väg
ledning för handling utan osäkerheten och försiktigheten stärks snarare än 
minskar. Problemet är dessutom av en sådan art att det är svårt att hävda 
att en viss typ av näringslivspolitiska aktiviteter leder till eller på sikt 
kommer att leda till problemets lösning, därtill är problemet alltför 
komplext. 

Den stora krisen, nedläggningen av Näs sjukhem, fäste uppmärksamheten 
på ett avgränsat problem. Krisen gjorde förvisso miljön gripbar och ledde 
till en mobilisering kring ett avgränsat problem. Framförallt blev dock 
nedläggningen en kvittens på att de stora övergripande problemen (fram
förallt befolkningsminskningen) verkligen var centrala snarare än att den 
ledde till koncentrerade insatser och ökat engagemang. Detta styrks även 
av att de, till synes väl avgränsade, handlingsprocesserna tidvis blockerats 
av andra frågor likväl som de distanserats från varandra. Detta gäller t ex 
industrilokaler och Näs sjukhem. 

I Sydvik har de näringslivspolitiska aktörerna, p g a osäkerhet, försiktig
het och konflikter, haft mycket svårt att hantera någon del av omgiv
ningen på ett sammanhållet sätt. Trots de uppenbara svårigheterna som 
fanns inbyggda i handlingsmönstren och trots att näringslivspolitiken inte 
kom fram till näringslivet under stora delar av 1980-talet förmådde man 
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inte genomföra några ändringar i detta förrän Sindab bildades. I och med 
bolagsbildningen hamnade de tidigare centrala personerna i närings
livspolitikens periferi i stället för i dess centrum och kunde därmed ge 
plats för nya "ögon" och nya ärenden som innebar en tydligare fokusering 
på näringslivsanknutna problem och möjligheter. 

De näringslivspolitiska medlen 

Lokaler 

Det kan konstateras att näringslivspolitikens "basaktivitet" i var och en av 
kommunerna är lokaler. Detta oavsett vad näringslivspolitiken i övrigt 
har för inriktning. I Västfors är lokaler inte någon "egen" handlingspro
cess men är dock en central beståndsdel i de direkta företags insatserna. 
Samtliga rekonstruktioner och krisinsatser som gjorts har inbegripit 
lokalfrågan. I Östå är lokaler en för kommunen gemensam "ödesfråga" av 
stor vikt vars betydelse ökat ju fler år som gått utan att något nybygge 
genomförts, i Sydvik har lokalfrågor varit aktuella under hela 1980-talet 
men liksom i Östå har det varit svårt att ta beslut om att öka beståndet. I 
både Östå och Sydvik har det dock hela tiden sagts vara nödvändigt att 
göra något beträffande lokalfrågan. 

Lokalerna har i Östå och Sydvik levt "egna liv". I Sydvik har det varit 
svårt, på grund av osäkerheten och försiktigheten, att komma fram till 
beslut att öka beståndet, i Östå har det hela tiden legat som en bakom
liggande fråga men det har under en längre tid inte varit möjligt att skapa 
tillräcklig konsensus i frågan. I Västfors har lokalfrågan hanterats genom 
de direkta företagsinsatserna som varit möjliga att driva med enhet
ligheten och en fristående, sluten näringslivspolitisk verksamhet som 
grund. 

Även om lokalerna är den största enskilda kostnadsposten innebär detta 
inte att all lokalförvaltning alltid uppvisar ett minussaldo. Det är dock 
legio att det finns någon hyressubvention i den lokaluthyrning som kom
munen står för och om inte annat finns det alltid kostnader som är för
knippade med outhyrda ytor eller ombyggnadsarbeten som gör att lokal
förvaltningen totalt sett i princip alltid genererar mer kostnader än 
intäkter. 
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Näringslivsprogram 

Näringslivsprogram finns i samtliga tre kommuner. I Västfors var pro
grammet i första hand något som gjordes för att det "borde" göras, någon 
egentlig betydelse kom det aldrig att få. Programmet skrevs 1981, det 
uppdaterades inte under hela decenniet och i slutet av 1980-talet var det i 
stort sett helt bortglömt. Ett näringslivsprogram var heller inte nödvän
digt för att skapa klarhet i näringslivspolitikens mål och/eller aktiviteter. 
Den enhetlighet och den fristående karaktären som näringslivspolitiken 
hade gav tillräcklig klarhet och säkerhet utan något formellt program. 

I Sydvik kom programmet till efter ett långt och mödosamt utrednings
arbete och det var resultatet av en intern kommunal process karaktärise
rad av osäkerhet och konflikt snarare än av ett utåtriktat programarbete. 
Programmet färdigställdes 1989 men då var redan Sindab bildat med egna 
ambitioner vilket gjorde att programmet endast blev av marginellt värde. 

I Östå var själva arbetet med näringslivsprogrammet egentligen viktigare 
än resultatet. Under arbetets gång fick de olika aktörerna många tillfällen 
att umgås, uppnå konsensus och att uppdatera de olika lösa, icke-formella 
gruppernas arbete mot varandra. Informationsvärdet av programarbetet 
var med andra ord stort. Det färdiga programmet fick även ett värde som 
informationsspridare och som ett sätt att skapa engagemang kring de 
näringslivspolitiska frågorna. 

Kommunala bolag 

Kommunala bolag finns i alla tre kommunerna. Framförallt i Sydvik var 
bildandet av ett kommunalt industribolag en viktig handling. Sydviks 
Industri AB (Sindab) var följden av ett lång process och bildandet kom att 
markera ett mycket markerat kvalitativt brott i det sätt varpå näringslivs
politiken handhades. I och med Sindab byttes de näringslivspolitiska aktö
rerna ut och i stort sett samtliga medel som funnits för näringslivspolitik 
fördes över till bolaget samtidigt som förutsättningarna för den närings
livspolitiska verksamheten ändrades radikalt. Sindab var en del i "revolu
tionen" i Sydvik och kom att innebära en brytning med de låsningar som 
dessförinnan karaktäriserade näringslivspolitiken. 

Det som förebådade förändringen var förberedelserna för det kommu
nala industribolaget. Förarbetet skedde förvisso utifrån samma osäkerhet, 
försiktighet och konfliktbenägenhet som karaktäriserat övriga handlings
processer, det som visade sig bli avgörande var att bolagsbildningen även 
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innebar att nya personer involverades i näringslivspolitiken och att de 
näringslivspolitiska frågorna "bytte bord", från kommunstyrelsen till 
bolagsstyrelsen. I och med detta placerades de personer som tidigare burit 
upp handlingsmönstren i näringslivspolitikens periferi i stället för i dess 
centrum medan vissa försvann helt och hållet genom de personför
ändringar i kommunstyrelsen som blev följden av valet 1988. 

I östå har östå Industri AB varit relativt oviktig annat än som en formell 
mottagare av kommunala medel till näringslivspolitiken. Bolaget har inte 
levt något eget "liv" utan har mer haft karaktären av ett verktyg i närings
livspolitiken för kommunalråd och kanslichef. I Västfors var bildandet av 
Västfors Industrihus AB (Viab) i sig inget dramatiskt eller långdraget 
utan bolaget bildades egentligen av den enkla anledningen att kommunens 
industrilokaler behövde en organisatorisk hemvist samt därför att det för
enklade engagemanget i enskilda företag. 

Direkta företagsinsatser 

Direkta insatser i enskilda företag har varit viktigt i Västfors, i själva ver
ket var det den huvudsakliga inriktningen av näringslivspolitiken under 
ett antal år. Genom kommunalt engagemang i krisföretag kom de kom
munala aktörerna att skaffa sig en betydande "rekonstruktionsvana" som 
de utnyttjade gång på gång när företag i kommunen kom i kris. Aktivi
teterna har framförallt varit ägnade att öka konkurrenskraften och de har 
i första hand berört företagens finansiella och personella styrka och i 
andra hand produkter och marknad. Resultaten av detta arbete har varit 
blandade, vissa företag har levt vidare (i någon form) medan andra har 
upphört. De ibland tveksamma och spekulativa insatserna har varit möj
liga tack vare den enhetlighet som präglat näringslivspolitiken och den 
fristående och slutna karaktär som verksamheten haft. 

I Östå har det varit ovanligt med direkta insatser i företag och särskilt i 
krisföretag. Genom vissa företagsutvecklande insatser har kommunen 
samordnat sina medel för insatser (t ex regleringspengar och vissa sär
skilda medel för företagsutveckling) med utvecklingsfondens resurser. 
Det har dock framförallt berört små och nystartade företag medan det i 
Västfors var större företag i akut kris. 

I Sydvik har insatser i e nskilda företag gjorts genom den konsult som 
fanns anställd under några år. Insatserna var främst utredningsarbete (till 
viss del gratis) och i v issa fall finansiellt stöd genom Projekt Sydvik. I 
övrigt har kommunen inte arbetat gentemot enskilda företag. 
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Stora projekt 

Stora projekt har funnits i alla kommunerna. I östå är det satsningarna på 
mineralcentrum som tilldragit sig stor uppmärksamhet under senare år. 
Mycket intresse och engagemang har koncentrerats runt detta arbete som 
inkluderar allt från avfallssand till turism och NATURUM. Mineralcent
rum har blivit ett positivt laddat och framåtriktat arbete och har kunnat 
generera engagemang och resurser genom samordningen i sig och det är 
knappast fel att säga att mineralcentrum är det främsta resultatet av 
näringslivspolitiken de senaste åren. Inom mineralcentrum har löst kopp
lade grupper och aktörer med ett i stor utsträckning icke-formellt 
engagemang utvecklat olika delar i projektet under kontinuerligt sökande 
efter konsensus. 

I Västfors blev Företagens Hus ett stort och viktigt projekt. Huset och dess 
innehåll blev startskottet för att börja utveckla framåtriktade och ny
tänkande aktiviteter. Inom huset (och under näringslivskontorets vingar) 
har sedan flera olika projekt (varav en del knappast skulle ha rubricerats 
näringslivspolitik tidigare) drivits. Exempelvis marknader i centralorten 
och vissa utbildningsfrågor varav bildandet av Lokalt Tekniskt Centrum 
(LTCK) är det främsta exemplet men näringslivskontoret har även varit 
involverad i gymnasielärares fortbildning ute i näringslivet, tecknings
tävlingar mm.. Företagens Hus blev en möjlighet att komma ur den kris
bekämpning som tidigare hade dominerat näringslivspolitiken. Projektet 
var en uppgift för den slutna och fristående näringslivspolitikens centrala 
aktörer, de har själva designat och byggt upp Företagens Hus och har även 
kunnat hålla samman projektet över tiden. 

I Sydvik var problematiken i Näs under några år ett stort "projekt". Stort 
så till vida att det uppfattades som ett stort arbete att lösa problemet och 
därför att Näskrisen var den del av näringslivspolitiken som gavs stor 
uppmärksamhet under några år. Näs var dock inte, som mineralcentrum i 
Östå och Företagens Hus i Västfors, positivt laddat utan det var snarare ett 
stort problem och en fråga som blockerade andra frågor. Konflikter och 
osäkerhet försvårade ständigt arbetet. 

Stora projekt, eller stora "handlingsprocesser" har en förmåga att fånga 
en mycket stor del av uppmärksamheten och därmed även skymma andra, 
mindre frågor. Stora är de därför att de anses vara stora, därför att de tar 
stora resurser i anspråk och därför att de är unika eller speciella i någon 
bemärkelse. Detta är tydligt både vad gäller Företagens Hus, mineralcent
rum och Näskrisen. Mineralcentrum har blivit ett sätt att få uppmärksam
het och genom att relatera aktiviteter av olika slag till tanken på ett 
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mineralcentrum ökar "lyskraften". I Sydvik har det fungerat på ett lik
nande sätt fast med en negativ underton. Där har problemet gjorts stort 
och komplext och många frågor har förefallit vara än mer olösbara i 
skenet av problemen i Näs. 

Det är inte lika uppenbart i Västfors, där framförallt Företagens Hus hade 
en förlösande effekt på aktiviteterna. Huset gav möjligheter att utveckla 
nya aktiviteter, att klä gamla i ny form och att knyta nya kontakter mellan 
olika aktörer. Mycket uppmärksamhet har riktats mot Företagens Hus 
men uppmärksamheten har inte i sig byggt på att vissa aktiviteter har för
utsatts bli utförda där utan snarare på konstellationen i sig. 

Samverkan 

Betydelsen av samverkan mellan olika intressenter (framförallt kommun 
och näringsliv) brukar ofta betonas som viktigt för att uppnå en positiv 
utveckling. De många dubbla rollerna och lösa grupperna har i Östå inne
burit att näringslivspolitiken i stort drivs i en ständig samverkan. 
Grupperna har varit löst sammankopplade och deras uppgift har vägletts 
av det icke-formella engagemanget, grupperna har haft små resurser och 
små egna befogenheter. Genom att politiken befunnit sig i periferin har 
även politiker kunnat delta i samverkan utan att "behöva" göra politiska 
markeringar. 

Arbetet har varit harmoniskt, det har varken funnits politiska eller andra 
konflikter som ventilerats öppet. I det fall konflikter dykt upp har de i 
första hand hanterats genom laissez-faire. Sättet att samverka har varit 
viktigt eftersom det är genom samverkan i sig som näringslivspolitikens 
innehåll har byggts upp. I Östå har det varit en del av verksamheten i sig 
att arbeta i samverkan mellan olika intressenter. 

I Västfors har samverkan skett genom de direkta företagsinsatserna och 
samverkan har framförallt berört hanteringen av konkreta problem i en
skilda företag. Samverkan har varit avgränsad i tid och rum och har inte 
inneburit att näringslivspolitiken blivit mindre fristående eller att uppgif
ter s a s delegerats till specifika grupper, så som har skett i Östå. Tvärtom 
har enhetligheten gett möjligheter att avgränsa samverkan till vissa kon
kreta uppgifter och i övrigt begränsa inflytande från samverkanspartners. 

Det är ett litet antal centrala aktörer som erhållit överblick, stort ansvar 
och stora befogenheter. De olika aktörer med vilken samverkan drivits 
(t ex företagsledare i krisföretag) har varit klart åtskilda från närings
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livspolitikens centrala aktörer. Det finns även en klar åtskillnad mellan 
den kommunala organisationen och den näringlivspolitiska, där kommu
nalrådet fungerar som grindvakt dem emellan. 

I Sydvik fanns under en lång tid ett mycket dåligt fungerande nätverk, 
relationerna såväl i den kommunala organisationen som mellan kommu
nen och näringslivet var mycket begränsade och i den mån de förekom så 
var de präglade av konflikt och misstro. Detta innebär inte att man nöd
vändigtvis var "ovänner" utan snarare att man inte tillmätte kontakterna 
någon särskild betydelse och man såg de heller inte som särskilt fruktbara 
från någondera sidan. 

Osäkerheten, försiktigheten och konflikterna har gjort det svårt att till
skapa någon egen enhet för näringslivspolitiken i Sydvik. Handlingspro
cesserna har därför i stor utsträckning drivits via de politiska styrelserna 
och, till skillnad från t ex Västfors, har det saknats aktörer som haft en 
primärt "utförande"-ansvar. Konflikter och osäkerhet i det politiska sys
temet har med andra ord fullt ut drabbat utförandet av näringslivspolitis
ka aktiviteter. 

Näringslivspolitiken, som framförallt ett kommunstyrelsearbete, har 
även försvårats av det faktum att frågorna har distanserats från varandra 
samtidigt som de kommit att blockera varandra. Ett förhållande som, 
trots de uppenbara svårigheterna, bestod intill dess att Sindab bildades. I 
och med bolagsbildningen kunde samverkan mellan olika intressenter 
utvecklas utifrån nya förutsättningar. Representanter från näringslivet 
tog plats i bolagsstyrelsen och var av central betydelse för utvecklingen av 
det nybildade bolagets uppgifter. 

Personella resurser 

De resurser som personellt engageras i näringslivspolitiken ser likaså 
olika ut i de tre kommunerna. Personellt har Östå flest personer inblan
dade i näringslivspolitiken men det är å andra sidan ingen som enbart 
arbetar med näringslivspolitiska frågor. I Västfors har man byggt upp 
egen kompetens inom den kommunala organisationen och det har allt
sedan början av 1980-talet varit minst två personer som på heltid arbetat 
med näringslivspolitiska frågor och de har i sin tur haft stöd av ett starkt 
kommunalråd. 

I Sydvik har det före Sindab inte funnits någon (förutom kommunalrådet 
1980-1982 samt näringslivskonsulten) som arbetat aktivt med närings
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livspolitiska frågeställningar. Den näringslivspolitiska verksamheten 
"flöt" i stället omkring och landade allt emellanåt på de politiska försam
lingarnas bord. I och med bildandet av Sindab kom en person att på heltid 
engagera sig i detta och till hans hjälp finns en aktiv styrelse. 

Av detta följer att den tid som finns till förfogande för näringslivspoli
tiska frågor är mycket olika. I Västfors finns möjligheten att driva frågor 
på ett annat sätt än i Östå. I Västfors har näringslivspolitiken egna resur
ser som gör det möjligt att utreda och driva frågor framåt. I östå är 
näringslivspolitikens utveckling beroende av den tid och, framförallt, det 
engagemang som de olika aktörerna kan och vill lägga ned på arbetet. 
Näringslivspolitiken har dock inget "eget" liv utan det förutsätts att 
arbetet i viss mån utförs "ideellt" och i viss mån via respektive aktörs 
"vanliga" arbetsuppgifter. 

I Sydvik har det tidigare inte funnits någon möjlighet att driva speciella 
frågor och inte heller någon möjlighet att bygga upp rutiner eller låta 
näringslivspolitiken få en naturlig förankring i den kommunala orga
nisationen, detta tack vare konflikterna och osäkerheten. Näringslivs
politiken var i alla sina detaljer beroende av beslut i kommunstyrelsen, 
arbetsutskott eller fullmäktige. Under en period fanns dock beslutanderätt 
över Projekt Sydviks medel hos projektgruppen men ledamöterna var i 
stor utsträckning desamma som fanns i kommunstyrelsen. Genom Sindab 
och den nye VD:n har kopplingen mellan näringslivspolitiken och de 
politiska församlingarna förändrats. Nu finns en person och en bas för att 
driva näringslivspolitiken på ett sätt som mer liknar förhållandena i 
Västfors även om vidden och aktivitetsnivån än så länge inte kan jämföras. 

Den starka och drivande person som stått i cen trum för näringslivspoli
tiken i Västfors har underlättat utvecklandet av den slutna och fristående 
ställning som näringslivspolitiken har i kommunen. Hans stöd till de öv
riga personerna som aktivt arbetat med näringslivspolitiken har varit vik
tig för utvecklandet av de konkreta och avgränsade uppgifterna och den 
enhetliga problemuppfattningen. Någon liknande stark central person har 
inte funnits vare sig i Östå eller i Sydvik. 

Näringslivspolitiken och handlingslogiken 

I det föregående avsnittet har näringslivspolitiken i de tre kommunerna 
jämförts med avseende på dels deras respektive förhållande till den lokala 
miljön och dels deras respektive medel. Det har framkommit att både 
miljöuppfattning och inriktning kan förstås med handlingsmönstren som 
bakgrund. Det är möjligt att förklara olika utfall av handlingsprocesser 
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och olika sätt att driva handlingsprocesser utifrån de handlingsmönster 
som respektive kommun har uppvisat. 

Handlingsmönstren är, så som tidigare sagts, manifesterade genom hand
ling, mönstren är mönster av den anledningen att de uttrycks, tydliggörs i 
handlingsprocesserna. Mönsterbegreppet är därför inte liktydigt med 
någon bakomliggande tanke eller någon bakomliggande "teori" om verk
ligheten hos aktörerna men mönstren kan vara ett uttryck för denna 
bakomliggande uppfattning om tingens beskaffenhet. I detta avsnitt är av
sikten att visa den bakomliggande tanke som handlingsmönstren bygger 
på utifrån det i kapitel tre diskuterade begreppet handlingslogik. 

De tre kommunernas handlingslogik skiljer sig åt på väsentliga punkter 
men det finns även likheter i de logiska sammanhangen. Kapitlet kommer 
därför att avslutas med en diskussion om dessa skillnader respektive lik
heter mellan de tre kommunernas handlingslogik och på vilket sätt detta 
kan ytterligare fördjupa förståelsen för utformningen och utvecklingen 
av den näringslivspolitiska verksamheten. 

O stå - den dispositiva handlingslogiken 

Näringslivspolitikens utgångspunkter och den lokala miljöns behov har i 
Östå varit vagt definierade medan själva genomförandet av näringslivs
politiska handlingsprocesser varit desto tydligare avgränsad till de kon-
sensusbetonade samverkansformerna. Det har inte varit självklart varför 
näringslivspolitiken bör existera, däremot hur man bör arbeta med 
näringslivspolitiska frågeställningar. Målet eller utgångspunkterna har, 
genom att många olika aktörer med olikartade "hemvister" deltagit, varit 
pluralistiskt och lösningen på detta har varit att inte hävda särintressen 
med avseende på varför näringslivspolitik bör bedrivas. 

Genom att politiken har varit perifer så har det dessutom varit enkelt för 
kommunens politiker och tjänstemän att inte hävda det politiska eller 
strikt kommunala särintresset. Mönstren är framförallt uppbyggda uti
från samverkan i utförandet av de näringslivspolitiska aktiviteterna och 
de ramar för genomförandet som detta har inneburit. Näringslivspoli
tiken "skapas" i s amverkan och organiseringen blir som en konsekvens 
därav relativt löst och icke-formellt uppbyggd utan en given konsensus 
beträffande varför det finns en näringslivspolitik men med konsensus 
kring de näringslivspolitiska aktiviteterna. 
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Näringslivspolitiken har ett flertal "centra" som med begränsade resurser 
driver sin del av näringslivspolitiken. Samma fråga kan samtidigt behand
las i arbetsförmedlingen, i skolan och i något eller några privata företag 
och det är vanligtvis ingen formell organisation som har hela ansvaret för 
en viss frågas hantering. Handlingsprocessens utveckling är i stället be
roende av att hanteringen i olika organisationer, via handlingsprocesser
nas aktörer, utvecklas så att näringslivspolitiken tillgodoses. Beroendet 
mellan olika parallella förlopp är således markant. I praktiken innebär 
detta att formella enheter (som t ex industribolaget och kommunstyrelsen) 
får en undanskymd betydelse. Det är inte i en av de olika organisatoriska 
enheterna som näringslivspolitikens inriktning bestäms, det är i kontakter 
och samverkan mellan olika enheter som detta sker. 

Verksamheten växer hela tiden fram, i princip oavsett enskilda intressen
ters planer, och även om man i samverkan kan komma sams om vissa stra
tegiska områden är det konkreta handhavandet av olika frågeställningar 
något som formas över tiden. Det skapas en säkerhet i näringslivspolitiken 
genom det faktum att olika aktiviteter som genomförs har stöd hos så 
många "som möjligt" innan de genomförs. Det som framförallt behövs är 
engagemang från de deltagande aktörerna. Engagemanget ersätter styr
ningen och den direkta kontrollen i en löst sammankopplad verksamhet 
som är beroende av andra verksamheter och som är beroende av att 
intressen kan jämkas till varandra. 

Aktiviteterna måste med andra ord kunna tillfredsställa olika intressen 
och det som inte kan hanteras så bryts antingen loss och hanteras på annat 
håll (dvs som något annat än näringslivspolitik), t ex så som vissa delar av 
mineralcentrum brutits loss i takt med att de blivit alltmer anknutna till en 
av intressenterna, eller stoppas upp genom att laissez-faire-mönstret ger 
sig till känna. 

En verksamhet uppbyggd på ovanstående sätt blir av naturliga skäl svår 
att planera och styra men den blir samtidigt öppen och tillgänglig. Det är 
ingen som har beslutskompetens över handlingsprocesserna i s in helhet 
utan samtliga är i någon mån beroende av alla andra. Sättet som verksam
heten genomförs på b lir viktig för en näringslivspolitik som bygger på att 
jämka olika mål till varandra. Formen är det som kan "låsas fast" medan 
målen måste kunna variera och aktiviteterna måste kunna bestämmas i 
relation till denna variation i mål. 

Vidare kan olika intressenters "hemmaorganisationers" redan etablerade 
verksamhet till viss del inordnas i näringslivspolitiken. Arbetsförmed
lingens och Komvux kursutbud blir indirekt en del av näringslivspoli
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tiken, SHIOs företagsservice likaså. I sak tenderar därför innehållet att 
byggas upp kring det redan etablerade. Helt nya handlingsprocesser, dvs 
som inte har något samband med det någon (eller flera) av de olika 
intressenterna sedan tidigare varit engagerade i, har betydligt svårare att 
växa fram. Detta beroende på att det "helt nya" skulle kräva en typ av 
engagemang som är svår att uppbåda så länge arbetet i stort bygger på det 
icke-formella engagemanget. 

Näringslivspolitiken fokuserar det som de flesta kan ställa upp på och 
aktivt stödja vilket innebär att breda och samordnande handlingsprocesser 
som mineralcentrumprojektet, näringslivsprogrammet och utbildnings
gruppen prioriteras. Näringslivspolitiken bedrivs i samverkan, med hjälp 
av för vissa uppgifter formade grupper, och utan direkt politisk inbland
ning. Det blir naturligare att utveckla handlingsprocesser med anknytning 
till de deltagande aktörernas "civila" arbetsuppgifter eftersom detta 
ställer mindre krav på deras engagemang. 

I de breda handlingsprocesserna är det möjligt för olika intressen att 
umgås och finna olika typer av fördelar, något som är betydligt svårare i 
mer specifikt bestämda handlingsprocesser som t ex lokalhanteringen. Det 
är inte prioriterat att, utifrån de i Östå etablerade handlingsmönstren, 
engagera sig i enskilda företags kriser, inte heller att driva projekt i en
bart kommunal regi, att ensidigt gynna en viss del av näringslivet eller att 
hantera näringslivsfrågorna utifrån partipolitiska eller vissa parts
intressen enbart. 

Omgivningen har inte uppfattats som primärt besvärlig, snarare har möj
ligheter sökts av den anledningen att det är "enklare" att få uppslutning 
kring möjligheter och framtida visioner än kring problem som ofta är 
historiskt betingade. Omgivningen definieras sålunda utifrån möjligheter 
sedda genom de olika aktörernas ögon medan de i en mening tydliga pro
blemen skjuts åt sidan. 

Handlingslogiken innebär således att det kan göras, som går att förankra 
i olika målsättningar, det som det är möjligt att få bred uppslutning 
kring. Logiken tenderar vidare att leda till en utformning och utveckling 
av näringslivspolitiken kring det som sedan tidigare görs i någon form i 
någon/några av de deltagande intressenternas hemmaorganisationer samt 
till breda och samordnande handlingsprocesser. Diskussionen kan sam
manfattas genom att benämna handlingslogiken som dispositiv med 
vilket avses att näringslivspolitiken drivs genom ett ständigt sökande efter 
överenskommelser mellan olika aktörer. 
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Sydvik - den restriktiva handlingslogiken 

I Sydvik har näringslivspolitiken inte varit samlad runt någon egentlig 
konsistent syn på vad som bör göras eller varför saker och ting bör göras. 
Det har inte formats någon "kärna" i den näringslivspolitiska verksam
heten som har kunnat stå för en viss inriktning av aktiviteterna. I bak
grunden har det dock funnits en enighet kring att en näringslivspolitik 
behövs även om detta inte har "översatts" i hanterbara problem eller möj
ligheter. 

Det kan måhända störa någon att påstå att det funnits ett gemensamt 
intresse i den minst sagt konfliktfyllda näringslivspolitiken i Sydvik under 
större delen av 1980-talet. Faktum är emellertid att det som varit föremål 
för konflikter och ändlösa långbänkar är genomförandet, vad som ska 
göras, hur det ska göras etc och inte om något ska göras eller om det ska 
finnas en näringslivspolitik eller om det är rätt eller fel att försöka 
utveckla kommunens näringsliv. 

De aktörer som deltagit i näringslivspolitiken under den konfliktfyllda 
perioden har samtliga (utom näringslivskonsulten) varit kommunal
politiker eller tjänstemän och de har haft ett grundläggande gemensamt 
intresse för näringslivspolitiken och nödvändigheten av en näringslivs
politik. För att ta exemplet med näringslivskonsulten så fanns det en enig
het mellan de olika grupperingarna i kommunstyrelsen om att det borde 
finnas någon typ av näringslivs/företagsutvecklande kompetens i kom
munal regi. Konflikten gällde hur detta skulle åstadkommas, med hjälp 
av en kommunalt anställd/subventionerad konsult eller genom upphand
ling av olika konsulter. 

Uppfattningen att t ex befolkningsutveckling och åldersstruktur har varit 
stora problem har dock inte gett någon säkerhet eller enighet kring vad 
som bör göras. Problemen har varit alltför komplexa och övergripande 
och osäkerheten omkring vad som kan eller bör göras har varit stor. 
Därmed har det inte utifrån den lokala miljöns karaktär varit möjligt att 
definiera insatsområden för näringslivspolitiken. 

Konflikter, osäkerhet och allmän försiktighet har därför inneburit att vad 
som bör göras ständigt varit föremål för diskussion. Det har varit svårt att 
genomföra näringslivspolitiska aktiviteter även om det i en mening 
funnits en grundläggande gemensam övertygelse om att näringslivs
politiken behövs för att utveckla kommunen. Varken sätt att arbeta eller 
vad man ska arbeta med har verkat enande på aktörerna. Handlingsmönst
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ren har därför i hög utsträckning fungerat som restriktioner för handling 
och de har snarare uteslutit än möjliggjort handlingar och handlings
processer. 

Mönstren i Sydvik har en negativ underton och fokuserar framförallt 
svårigheter och problem som hindrar genomförandet av näringslivs
politiska aktiviteter. Den tidigare nämnda bakomliggande enigheten kring 
att en näringslivspolitik i någon mening behövs spelar i detta fall mindre 
roll, när det saknas möjligheter att uppnå någon enighet, kraft eller 
majoritet i genomförandet blir resultatet ändock ett sönderfall av verk
samheten. 

Kommuner är dock politiska organisationer där olika viljor förutsätts 
brytas mot varandra, inte minst vad gäller vilka aktiviteter som ska 
genomföras. Detta förutsätter dock en politisk kompetens i beslutsför
samlingarna där den regerande majoriteten klarar av att driva en linje 
ensamt eller i koalition och där det samtidigt finns en förmåga att skilja 
politiska frågor från detaljfrågor. Så har inte varit fallet i Sydvik. 

Genomförandet av näringslivspolitiska aktiviteter har påverkats av detta 
så att det inte varit möjligt att frigöra genomförandet från de inledande 
konflikterna om vad som bör göras och varför. Det har med andra ord 
varit omöjligt att skilja på konflikterna i diskussionen om olika aktiviteter 
och konflikterna i själva genomförandet. De båda delarna har varit ett och 
varje konflikt har sas följt med till genomförandet. Näringslivspolitiken 
har därmed haft svårt att visa på aktivitet och framförallt på resultat. Det 
har alltid funnits någon röst som kritiserat det som gjorts och skapat 
ytterligare osäkerhet inför nästa aktivitet. 

Näringslivspolitiken har därmed kommit att ständigt drivas "under lupp" 
med de flesta näringslivspolitiska sak- och detaljfrågorna behandlade i de 
politiska organen. Näringslivspolitiken har inte funnit någon egen form 
eller någon egen hemvist. Näringslivspolitiken har därför inte heller varit 
någons direkta ansvar men i gengäld mångas problem. Sammantaget har 
näringslivspolitiken kommit att byggas upp utifrån det som skiljer aktö
rerna åt i stället för från det som enar dem. 

Det är knappast förunderligt att Sydviks situation med nödvändighet leder 
till en näringslivspolitik som drabbas av hårda restriktioner både vad 
gäller inre och yttre förhållanden. I och med den ständiga frånvaron av 
gemensamhet i utförandet har varje handling, varje handlingsprocess 
varit dömd till "misslyckande" på förhand. Varje misslyckande har även 
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varit dömt att följas av fler eftersom det knappast finns ett bättre utgångs
läge för handling efter att vid ett flertal tillfällen ha "misslyckats". 

Tvärtom framstår det kanske för somliga som ytterligt rationellt att mer 
eller mindre rutinmäsigt ta avstånd från det som görs för att därigenom 
frånhända sig en del av ansvaret för det förväntade misslyckandet. Kanske 
framstår det som rationellt för samtliga med den skillnaden att vissa 
aktörer inte har något val utan "måste göra något". Detta gäller t ex de 
centrala politikerna. 

Näringslivspolitisk aktivitet har dock inte kunnat "undvikas" (vilket 
egentligen kanske skulle ha varit naturligt med tanke på den oenighet och 
de bristande förutsättningarna som funnits) eftersom kraven på aktivitet 
varit tydliga, dels internt kommunalpolitiskt och dels från externa före
trädare (t ex från det lokala näringslivet). Någon långsiktighet har dock 
inte varit möjlig med tanke på de ständiga konflikterande diskussionerna. 
Resultatet blir en näringslisvpolitik där det som är tvunget utförs men där 
få eller inga enskilda aktörer vill ta ett eget ansvar. 

Handlingslogiken har i första hand inneburit en grundläggande konflikt 
och osäkerhet. Innehållet i näringslivspolitiken bestäms till ett antal från 
varandra skilda handlingar/handlingsprocesser som var och en angriper 
den näringslivspolitiska verksamheten partikulärt. Innehållet tenderar 
vidare att spegla det som näringslivspolitiken av olika anledningar 
"måste" arbeta med, det som inte kan undvikas. Handlingslogiken är 
restriktiv, dvs den hämmar snarare än stödjer handling. 

Den restriktiva handlingslogiken innebar att näringslivspolitiken delvis 
förlamades och att handlingsmöjligheterna inskränktes. Dessa, till synes 
uppenbara, problem till trots bevarades handlingslogiken under näst intill 
hela 1980-talet. Handlingsmönstren i sig bars upp av aktörerna och var 
konserverande och styrande för handling även om mönstren uppenbar
ligen försvårade handlingsprocesserna. Stämningen som byggdes upp 
över tiden var dock i en mening "revolutionär" i och med att aktörerna 
själva likväl som företagare och andra i den lokala miljön upplevde 
näringslivspolitiken som problematisk. 

"Revolutionen" blev en realitet genom bildandet av det kommunala 
industribolaget. Den handlingsprocessen byggdes inledningsvis upp i 
enlighet med de etablerade mönstren men kom så småningom att innebära 
att centrum för näringslivspolitiken flyttades från kommunstyrelse och 
kommunförvaltning till bolagets styrelse och verkställande direktör. De 
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centrala aktörerna byttes därmed ut och nya personer tog över de gamla 
uppgifterna. De nya aktörerna var omfattades inte av de tidigare konflik
terna kring näringslivspolitiken utan kunde forma sin egen historia. 
Denna byggde på en likformighet av både intressen och handlingar och vi 
kommer eventuellt att kunna se en utveckling i Sydvik som går mot en 
mer sluten och direkt företagsinriktad näringslivspolitik. 

Västfors - den definitiva handlingslogiken 

I Västfors visar mönstren i handlingsprocesserna på en näringslivspolitik 
utformad utifrån en enhetlighet i synen på varför det ska finnas en 
näringslivspolitik och i synen på hur den ska genomföras. Uppgifter, 
definierade utifrån vissa specifika utgångspunkter, handhas fristående av 
ett mindre antal aktörer. Det fullbordade faktumet hjälper till att utforma 
vad som ska göras. Variationen av näringslivspolitiska aktiviteter har 
varit relativt liten, uppgifterna har liknat varandra över. 

Den "händelserika" miljön har ytterligare hjälpt till att utforma närings
livspolitiken kring vissa insatser. Nedläggningar och kriser i kommunen 
har under en längre tid klargjort att det är nödvändigt med en näringslivs
politik och det har även, i skenet av nedläggningar och kriser, varit tydligt 
att näringslivspolitiken borde syssla med att begränsa verkningarna av 
dessa eller att helt förhindra dem. Omgivningen har uppfattats och tolkats 
så att den försett näringslivspolitiken med tydliga arbetsuppgifter. 

I Västfors har handlingslogiken därför i stor utsträckning definierat både 
vad som ska göras och hur detta ska göras. Logiken har med andra ord 
definierat inriktningen på de handlingar och handlingsprocesser som ska 
genomföras hur det ska göras och vad det bör leda fram till. Det förenklar 
och fokuserar den miljö som man har att arbeta gentemot och i och med 
att delar av den komplexa miljön är fokuserade kan organiseringen for-
maliseras och hållas samman. 

Verksamheten är som en följd av detta styr- och planeringsbar. Det är 
möjligt att fokusera verksamheten, bygga upp kompetens, resurser och att 
kontinuerligt ta in erfarenheter för det fortsatta arbetet. Osäkerheten om 
vad som ska göras reduceras högst betydligt och bidrar till möjligheterna 
att utveckla en specialiserad kompetens. Näringslivspolitiken har vidare 
kunnat göras fristående från den kommunala organisationen i övrigt. 

"Störningar", t ex genom att utgångspunkterna eller genomförandet har 
ifrågasatts, har effektivt hållits utanför den näringslivspolitiska verksam
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heten och har inte tillåtits påverka utformningen av näringslivspolitiken. 
Den åtskillnad mellan politiken, politikerna och förvaltningstjänstemän
nen å ena sidan och de näringslivspolitiska aktörerna å den andra sidan har 
garanterat att konflkter, diskussioner, åsikter etc som eventuellt förekom
mit bland politiker, tjänstemän och/eller i näringslivet har gjort närings
livspolitiken oberoende av annan hänsyn än den de själva tagit. 

Naturligtvis har de kunnat påverkas av åsikter från t ex politiker men 
dessa har då kunnat arbetas in i verksamheten på verksamhetens villkor. 
Det har inte funnits någon risk eller rädsla för att verksamheten ska ut
sättas för genomgripande förändringar med kort varsel eller som direkt 
följd av en politisk diskussion eller p g a missnöje i näringslivet. 

Innehållet blir som en följd av detta inriktad mot vissa avgränsade om
råden som i sig hålls samman och där erfarenheter från en handlings
process kan föras över till en annan parallell eller senare. De områden 
som avgränsas bygger i sin tur på en uppfattning om vad som är viktigt i 
miljön och vilka händelser eller utvecklingstendenser i omgivningen som 
ska tas in som utgångspunkter för handling. Andra "händelser" eller 
utvecklingstendenser kan sorteras bort. 

I Västfors har de företagsnära utvecklingsproblemen på ovanstående sätt 
kommit att fokuseras. När kriserna blev färre blev den tidigare tydliga 
uppgiften mindre markerad och det uppstod ett behov av att öppna upp 
verksamheten och att ta in nya impulser. Detta var också vad som delvis 
ägde rum i Västfors under och efter etableringen av Företagens Hus. 
Fortfarande byggs dock näringslivspolitiken upp utifrån samma enhetlig
het och i grunden utifrån samma målsättningar. 

Näringslivspolitiken "byggdes ut" till att, förutom de krisinitierade åtgär
derna, även omfatta "positiva" problem. Detta har dock inte inneburit 
någon grundläggande förändring av de handlingsmönster som sedan tidi
gare konstituerats, men det har varit möjligt att tillåta en större variation i 
aktiviteterna. Det har snarare förstärkt än försvagat näringslivspolitikens 
fristående ställning och slutna karaktär. Det har blivit fler uppgifter som 
drivs i samverkan med andra men i dessa fall är det gemensamma, 
bakomliggande intresset mycket tydligt; t ex att uveckla ett företag, en 
bransch eller lösa en lönsamhetskris. Så betraktad har näringslivspolitiken 
inget "eget" intresse, skilt från det intresse som t ex utvecklingsfonden har 
i de fall man samverkar i handlingsprocesserna. 

Handlingslogiken innebär därmed i första hand en enhetlighet som gör 
det möjligt att hålla samman den näringslivspolitiska verksamheten på ett 
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konsistent sätt och att driva näringslivspolitiken slutet och fristående från 
annan kommunal verksamhet. Innehållet är väl sammanhållet och inriktat 
på vissa specificerade områden där god kompetens utvecklas. Vi kan 
rubricera logiken som definitiv, dvs den definierar vad som ska göras, 
hur det ska göras och varför. 

Handlingslogiken som organiseringens sammanhållande kraft? 

Ovanstående analys visar att de tre kommunernas handlingslogik skiljer 
sig åt och diskussionen har även visat att dessa skillnader i handlingslogik 
kan förklara den utformning näringslivspolitiken gett och den utveckling 
av den näringslivspolitiska verksamheten som ägt rum. I detta avslutande 
avsnitt ska de sammanhållande aspekterna av handlingslogiken diskuteras, 
dvs vad är det som gör att det är möjligt att tala om handlingslogiken som 
det som håller samman verksamheten. 

Näringslivspolitik är, vilket tidigare sagts, en del av förhandlings- eller 
organisationsekonomin och det är vanligt och oftast en nödvändighet att 
näringslivspolitiken, förutom de kommunala aktörerna, även involverar 
andra intressen, t ex näringsliv, myndigheter och föreningar vilket gör att 
en näringslivspolitisk verksamhet i grunden omfattar flera olika in
tressen. Det är likaså naturligt att de individer från olika grupperingar 
som deltar i näringslivspolitiken bär på sina speciella intressen även i 
arbetet med näringslivspolitik. Utgångspunkter för näringslivspolitik kan 
därför sättas i relation till det faktum att det finns olika intressen för att 
delta i näringslivspolitiskt arbete, intressen som är kopplade till andra 
baser än enbart den kommunala. Olikheten respektive likheten i utgångs
punkter kan därför sägas avspegla dessa individuella intressen som olika 
aktörer knyter till sitt deltagande i näringslivspolitiken. 

De medel som används i näringslivspolitiken, aktiviteterna, berör där
emot utförandet. Att betrakta medlen som gemensamma innebär därmed 
att handlingsprocessens aktörer har en gemensam syn på det som genom
förs, att de delar uppfattningen att handlingsprocessen bör genomföras. 
Att handlingslogiken betraktas som definierande, så som i Västfors, be
ror därmed dels på att det finns en gemensam uppfattning att handlings
processen bör genomföras likväl som det finns ett gemensamt intresse/-
målsättning bland aktörerna, dvs det finns en enhetlig uppfattning om 
varför handlingsprocesserna bör genomföras, om vilka målsättningar 
som är de centrala. 
En mindre definierad men fortfarande sammanhållen verksamhet har i 
Östå visat sig möjlig att bygga upp runt gemensamhet i synen på att hand
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lingsprocesserna bör genomföras även om de bakomliggande intressena 
är olika. Däremot har situationen med ett i sig gemensamt intresse för att 
driva näringslivspolitik men olika syn på handlingsprocesserna, så som i 
Sydvik, visat sig mindre väl hålla samman verksamheten. Att uppnå ge
mensamhet i utgångspunkter, om varför näringslivspolitiken bör genom
föras, kan i princip åstadkommas genom att så pass få aktörer involveras 
att intressediversifieringen undviks. Så har fallet varit i Västfors. Om fler 
aktörer involveras, så som i Östå, kan heller inte det enhetliga bakom
liggande intresset och de gemensamma målsättningarna upprätthållas fullt 
ut. 

De gemensamma utgångspunkterna och målsättningarna är primärt in
tressanta om syftet är att styra och planera verksamheten och att hålla den 
samman som en avskild organisatorisk enhet medan det är mindre intres
sant för att åstadkomma handling. För utförandet av näringslivspolitska 
handlingsprocesser är det betydligt mer intressant med en gemenskap i 
synen på det som görs (snarare än på varför det görs). 

Utförandet är det viktigaste synbara resultatet av varje verksamhet och 
utförandet kräver sin egen "gemenskap" och sina egna argument. Likväl 
som att starta med att försöka likrikta intressena och därefter anta att detta 
resulterar i konsistenta handlingar kan det vara fruktbart att skapa förut
sättningar för att en viss handlingsprocess kan tillgodose flera olika in
tressen. Därmed kan handlingen göras intressant för fler, det kan vara 
möjligt att finna ett större engagemang och möjligheterna till samverkan 
är större. 

Detta har en särskild betydelse för en verksamhet som, liksom närings
livspolitiken, inte har en specifik och klart definierad hemvist, som är be
roende av handling i flera olika formella organisationer och som det inte, 
för en enskild aktör, är möjligt att ha en fullständig beslutskompetens 
över. Det kan därför vara stötande för en "managementutvecklare" att 
acceptera att "handlingens gemenskap" är viktigare än "målsättningens 
gemenskap" eftersom det innebär att den centrala ledningens privilegium 
att precisera entydiga och för verksamheten gemensamma mål minskar i 
värde. 

Att tillåta en "intresse-" eller "måldiversifiering" måste väl leda till dys
funktioner och sönderfall? Dock ej nödvändigtvis, den centrala ledningen 
har ett ansvar för verksamhetens resultat och kan och bör formulera mål 
för hela verksamheten men detta innebär inte att de "bästa" handlingarna 
erhålles genom att samtliga i verksamheten involverade aktörer relaterar 
sig till samma mål eller deltar i verksamheten av samma orsak. 
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I Västfors har man emellertid en gemensamhet både vad gäller intressen, 
målsättningar och syn på utförandet. Den fristående och slutna karaktären 
hos näringslivspolitiken har möjliggjorts av detta. En förutsättning för att 
hålla ihop verksamheten har emellertid varit att inte i någon större ut
sträckning släppa in andra intressen, att inte tillåta olika målsättningar i 
näringslivspolitiken. Även om andra intressen inte släppts in så har det 
varit nödvändigt att näringslivspolitiken klarat av att få till stånd handling 
hos andra aktörer än de som varit direkt involverade i den fristående 
näringslivspolitiken. För att få till stånd detta har det varit nödvändigt för 
näringslivspolitiken att anamma samma intressen och målsättningar som 
näringslivet i allmänhet kan antas ha. Det har inte varit möjligt att, med 
den fristående och slutna karaktären, utveckla ett exklusivt näringslivs-
politiskt intresse och exklusiva näringslivspolitiska målsättningar. 

Man har, paradoxalt nog, varit "tvungen" att ikläda sig samma grundlägg
ande intresse som företagare i allmänhet för att kunna bygga upp verk
samheten fristående och avskild från andra intressen! Detta har förenklat 
umgänget med omvärlden eftersom denna kunnat uppfattas som företag 
och företags problem respektive möjligheter. Andra aspekter av omgiv
ningen har det inte varit nödvändigt att direkt relatera sig till. 

Det "pris" som man fått betala är att variationen i handlingar varit liten 
och att handlingarna tenderat att rikta in sig på relativt snäva och avgräns
ade problem respektive möjligheter snarare än på breda utvecklingsfrå
gor i samverkan med andra intressenter. Fördelarna har varit möjligheten 
till en hög kompetens inom det specifika området, en tydlig profil och en 
långsiktighet i verksamheten som kan vara svårare att bygga upp i en 
mindre väl sammanhållen verksamhet. 

Östås samsyn vad gäller utförandet men en olikhet i utgångspunkter och 
målsättningar har gett konsensussträvandena och lasissez-faire en stor be
tydelse. Det har saknats klara makt- och/eller beroendeförhållanden mel
lan olika aktörer, handlingsprocesserna har skapats i relation till olika in
tressen (som i sig kan vara konflikterande) och de har varit beroende av 
engagemang från olika aktörer med skilda intressen. Jämkning har varit 
nödvändig eftersom det har varit nödvändigt att samma handling kunnat 
appellera till flera olika intressen. 

Priset för Östås del har varit att styrbarheten varit låg, de framtida upp
gifterna har varit oklara, det kan ibland ha varit svårt att uppbåda engage
mang inför uppgifter som legat utanför de olika aktörernas dagliga arbete 
och vissa handlingsprocesser har tagit omotiverat lång tid. Å andra sidan 



242 

har aktiviteterna kunnat vinna gensvar hos och stödjas aktivt av ett flertal 
olika aktörer i kommunen, aktiviteterna har kunnat vara breda och ut
vecklande och ta till vara möjligheter på många olika håll och näringslivs
politiken har inte riskerat att bli inskränkt till en eller ett par frågeställ
ningar. Näringslivspolitikens innehåll har varit generellt och allmänt till
talande, det har inriktats mot utveckling och positiva problem eftersom 
dessa lättast kunnat finna stöd hos så många som möjligt. Omgivningen 
har som en följd av detta blivit brett och generellt definierad och dess
utom beskriven i möjligheter snarare än problem. 

Sydvik hade före "revolutionen" ingen gemensamhet i utförandet, man 
hade helt enkelt inte lyckats avgränsa någon del/några aktörer som kunde 
göra gemensam sak kring näringslivspolitikens utförande. I stället slog 
restriktionerna i form av konflikter, osäkerhet och försiktighet igenom 
fullt ut. Det var inte möjligt att hålla samman näringslivspolitiken och 
skapa en konsistent verksamhet. Utåt blev näringslivspolitiken svag och 
profillös, inte i första hand därför att "inget" gjordes utan därför att det 
saknades geménsamhet och engagemang kring det som gjordes. 

Att det fanns en bakomliggande generell enighet kring att en näringslivs
politik behövdes och kring vissa centrala problem är i detta perspektiv 
mindre intressant, verksamheten präglades trots detta av restriktioner och 
svårigheter. Den bakomliggande enigheten var egentligen en komplika
tion i sammanhanget eftersom den gav samtliga som omfattades av det ge
mensamma intresset "rätten" att delta i debatten omkring hur näringslivs
politiken skulle skötas. I det fall enighet i utgångspunkter inte hade förele
gat så hade antagligen möjligheterna att avskilja näringslivspolitikens ge
nomförande från t ex politiska konflikter varit större. 

Det som, analogt med ovanstående resonemang, blev en följd av "revolu
tionen" var att utförandet skildes åt från diskussionerna och att de tidigare 
aktörerna som delat det gemensamma intresset kopplades bort från utför
andet. De kunde efter förändringen kritisera och debattera näringslivspo
litiken men detta kom då att ske från "utsidan" utan att denna debatt och 
dessa konflikter behövde påverka utförandet i samma utsträckning som ti
digare. 

Sammanfattningsvis, en verksamhet är beroende av någon form av logik 
kring utformning och utveckling för att kunna hållas samman. Handlings
logiken erbjuder detta, logiken bygger i sin tur på tidigare handlings
mönster och leder in framtida handlingar mot samma eller likartade 
handlingsmönster. Det är dock inte självklart att handlingslogiken på ett 
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positivt och framgångsrikt sätt utformar och utvecklar verksamheten, det 
kan vara så att logiken försvårar verksamheten och erbjuder så starka res
triktioner att handling i vissa fall omöjliggörs. För att hålla samman 
handlingarna är det centrala att det finns en samsyn, en gemensamhet i 
synen på de handlingar som utförs. Detta är betydligt intressantare än 
eventuellt gemensamma intressen eller gemensamma målsättningar som 
kan finnas i bakgrunden. 

Den i någon mening mest tillåtande handlingslogiken finns i östå, den 
dispositiva handlingslogiken, i och med att där kan många olika synvink
lar läggas på den näringslivspolitiska verksamheten och många olika in
riktningar kan komma ifråga. Variationen i handlingar torde kunna vara 
störst i en verksamhet vars handlingslogik är dispositiv. Däremot kan 
verksamheten bli "långsam" och tendera att prioritera sådana aktiviteter 
som inte "tar någons parti", dvs som är övergripande och inte direkt 
resultatinriktade. 

Den definierande handlingslogiken däremot, som tillåter mindre varia
tion än den dispositiva, har förutsättningar att leda till ett resultatinriktat 
arbete på ett annat sätt. Det finns förutsättningar att specialisera verksam
heten och att bli kompetent inom det avgränsade området. Dock kan det 
vara svårare att uppfatta möjligheter som ligger "vid sidan om" och det 
kan vara svårt att utveckla verksamheten mot nya områden. Det finns helt 
enkelt en risk att bli "hemmablind", speciellt om verksamheten är så "bra" 
utformad att impulser utifrån endast med svårighet uppfattas. 

Om handlingslogiken är restriktiv finns det små möjligheter att driva 
verksamheten. Möjligheterna är ytterligt små och risken är att varje 
handling formligen måste "pressas" fram. Trots att situationen är försvå
rande för handling och trots att handlingsmönstren är uppenbart negativa 
tenderar de att fungera som i de två övriga fallen som relaterats ovan, 
nämligen bevarande och konserverande. 

Handlingslogiken och kopplingen mellan historiska och framtida hand
lingsmönster har i detta kapitel behandlats på ett relativt statiskt sätt. Detta 
har gjorts i syfte att renodla resonemangen och de konsekvenser för ut
formningen av verksamheten som handlingsmönstren och handlingslo
giken har. Det är dock samtidigt ett faktum att handlingslogiken är utsatt 
för förändring, ibland långsamt föränderligt och ibland hastigt föränder
ligt. En teoretisk förståelse för organisering måste även kunna hantera 
denna föränderlighet. I nästkommande kapitel är huvuduppgiften att ut
veckla den teoretiska förståelsen för organisering i sin helhet och i och 
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med detta kommer även föränderlighet att inkluderas i analysen på ett 
tydligare sätt. 



11 

Organiseringens logik 

Organiseringens grundläggande samband 

I de tta kapitel är avsikten att teoretiskt utveckla förståelsen för hur en 
organiserad verksamhet utformas och utvecklas. I kapitel tre argumente
rades för att logik är att föredra framför rationalitet när organiserade 
sammanhang ska förstås. Logiken uttrycker det interaktiva, skapade och 
kontinuerligt föränderliga i handlandets karaktär där rationalitet uttryck
er måttstocken, det givna och det stabila. Handlingslogiken är därvidlag 
att förstå interaktivt relativt handlingsprocesser och handlingsmönster. 
Handlingslogiken har sagts uttrycka ett visst konsistent och logiskt sam
manhang som organiseringen av verksamheten har som sin förutsättning 
likväl som sitt resultat. 

För att uttrycka skillnaden mellan handlingsmönster och handlingslogik 
kan det fastslås att mönstren är intimt kopplade till handlingsprocesserna, 
de existerar endast tillsammans. Detta innebär att när handlingspro
cesserna upphör så försvinner även mönstren. Slutledningen kan jämföras 
med Giddens (1976, 1979) ställningstagande att strukturella aspekter inte 
är möjliga att skilja från funktionella sådana när diskussionen rör sociala 
sammanhang. 

Handlingslogiken är därvidlag mer fristående. Handlingslogiken är 
snarare att jämföra med en av de agerande praktiserad teori om verklig
heten. Betoningen ligger på praktiserad eftersom logiken har sin grund i 
det som faktiskt görs och har gjorts. Handlingslogiken är därmed inte i 
första hand någon "ambition" eller "målsättning" hos de agerande utan, 
som ovan sagts, en praktiserad teori om verkligheten. Denna teori inklu
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derar uppfattningar om vilka arbetsformer som är gångbara, synen på 
den omgivande miljön och på näringslivspolitikens plats i denna miljö. 

Handlingsmönstren är sålunda den i en viss situation praktiska tillämp
ningen av handlingslogiken och mönstren blir därmed en indikation på 
den etablerade handlingslogiken. Handlingsmönstren reproduceras tack 
vare enskilda aktörers handlingar inom ramen för handlingsprocesser. 
Denna reproduktion kan i sin tur antingen stärka handlingslogiken eller 
ifrågasätta dess rimlighet. Förhållandet mellan handlingsprocesser, hand
lingsmönster och handlingslogik kan i sin enkla form illustreras på föl
jande sätt. 

manifesterar bekräftar/ifrågasätter 

S X y X 
Handlingsprocesser Handlingsmönster Handlingslogik 

vågleder 

Figur 11:1 Förhållandet mellan handlingsprocesser, handlingsmönster 
och handlingslogik 

I den process som illustreras ovan byggs sålunda organiseringen upp. Ut
formningen av näringslivspolitiken är en följd av att en viss handlings
logik vägleder handlingsprocesserna på ett visst sätt. Handlingsprocesser
na uttrycker därmed vissa handlingsmönster som i nästa steg antingen 
ånyo bekräftar handlingslogiken alternativt ifrågasätter rimligheten i 
logiken med eventuella förändringar som följd. Den så antingen stärkta 
eller delvis förändrade handlingslogiken vägleder sedan handlingspro
cesserna, eventuellt med en viss förändring. 

Organiseringsprocessen är i samtliga sina delar samtidig snarare än att 
den byggs upp steg för steg. Det innebär att samtliga de samband som 
visas i figuren i praktiken upprätthålls kontinuerligt och kontinuerligt 
förändrar och utvecklar organiseringsprocessen. Därmed är den närings
livspolitiska verksamheten, som i s in yttre form är handlingsprocesserna, 
föremål för en ständig utformning och utveckling genom handlingspro
cessernas koppling till mönster och logik. 

Figuren ovan tar dock enbart hänsyn till organiseringens egna, inre kvali
téer och organiseringens förlopp blir "enbart" en följd av dessa kvalitéer. 
Figuren präglas i så motto av en viss ytlighet. För att ytterligare pro-
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blematisera figuren och föra den närmare en verklig situation måste 
ytterligare komponenter tillföras. 

Det är två förhållanden som därvidlag behöver uppmärksammas. Det 
första är att organiseringsprocessen inte bärs upp av sig självt, det är nöd
vändigt med individer som bärare av handlingslogiken och som deltagare 
i handlingsprocesserna. Det är enbart genom aktörer och deras handling
ar som organiseringen kan förstås. Det andra förhållandet är att organise
ringen måste relateras till en omgivande miljö och att denna miljö, t ex i 
skepnad av det lokala näringslivets utveckling, i olika former måste inter-
agera med organiseringsprocessen. Med detta som grund kan figuren 
kompletteras enligt nedan. 

Miljön 

Handlingslogik Handlingsprocess £ Handlingsmönster 

Individuell handling 

Figur 11:2 Organiseringens grundläggande samband 

Organiseringen uppbyggd i enlighet med ovanstående modell betonar in
divider som de som bär upp handlingslogiken och omsätter denna i hand
lingsprocesser. Miljön är å sin sida "mottagare" av handlingarna men 
"miljön" reagerar dessutom och ger input till organiseringsprocessen 
fortlevnad. 

Om processen får fortgå ostört i en lighet med ovan skulle vi kunna be
trakta organiseringen som ett självreglerande system, ständigt sökande 
efter balans mellan sina olika delar. Vi skulle även kunna anta att kunskap 
kumuleras över tiden så att handlingsprocesserna allt bättre svarar upp 
mot miljöns krav och behov och så att individerna blir allt bättre på att 
hantera sin uppgift. Handlingslogiken skulle i så fall med tiden komma att 
på ett allt riktigare sätt avspegla miljöns behov, de egna möjligheterna och 
de önskvärda handlingarna. Totalt sett skulle processen successivt utfor
mas så att ett optimalt tillstånd uppnåddes. 
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Nu motsvarar dock inte verkligheten denna bild av organiseringsprocess
en som ett system i sökande efter balans och med möjligheter att ständigt 
kumulera kunskap. Det är tvärtom så att det finns ett flertal förhållanden 
som stör och/eller ständigt förändrar förutsättningarna för organise
ringsprocessen. March och Oisens (1976:13, 54ff; 1988:335-358) diskus
sion om organisatorisk inlärning som en process bestående av individuell 
handling, organiserad handling, miljöresponser och individuella före
ställningar (jfr även Hedberg 1981) visar på olika sätt som individ och 
miljörelationer kan "störa" en i annat fall tänkt ideal situation. De skriver: 

Intentions does not control behavior precisely. Participation is not a stable consequence 
of properties of the choice situation or individual preferences. Outcomes are not a direkt 
consequence of process. Environmental response is not always attributable to organiza
tional action. Belief is not always a result of experience... The process is embedded in a 
larger system...External factors may dictate individual action without regard to 
individual learning, organizational action without regard to individual action, environ
mental action without regard to organizational ac tion, or individual learning without 
regard to environmental action. (March & Olsen, 1988:344) 

Även om den modell som presenterats ovan inte är en inlärningscykel i 
traditionell bemärkelse utan snarare en logisk cykel för att analysera ett 
visst organiserat sammanhang kan en liknande argumentation föras. Det 
är naturligt att organiseringsprocessen fortskrider i ett föränderligt 
klimat och med både individuellt, socialt och miljömässigt betingade 
karaktäristika. Detta kan liknas vid att modellen i sig innehåller tre olika 
nivåer; en aktörsnivå, en social interaktionsnivå samt en miljönivå, i 
enlighet med figuren nedan. 

^>| Handlingsmönster^ Handlingsprocess Handlingslogik 

Individuell 

Miljönivå - den lokala 
näringslivspolitiska omgivningen 

Social interaktionsnivå - den 
näringslivspolitiska verksamheten 

Individnivå - de näringslivspolitiska 
aktörerna 

Figur 11:3 Organiseringsprocessens tre nivåer 

Detta kapitel ska ägnas åt förhållanden som påverkar utformningen och 
utvecklingen av organiseringen, så som den framställts ovan. Detta inne
bär att diskutera de olika sambanden i modellen ovan med avseende på den 
utformande funktion som de har. Det är framförallt mellan nivåerna 
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som organiseringsprocessen utformas, dvs mellan miljö och handlings
processer respektive handlingslogik samt mellan individuell handling och 
handlingsprocesser respektive handlingslogik. 

Miljön och organiseringen 

Miljörelationernas karaktäristika 

Miljöns roll i organiseringen är av naturliga skäl central. Organiseringen 
måste söka grunderna för sin existens i någon form av miljökontakter. 
Miljöns karaktär är dock inte i sig självklar och det är inte heller själv
klart på vilket sätt organiseringen bäst tillgodoser de krav eller behov som 
finns i miljön. Miljön kan vanligtvis definieras på olika sätt, dvs det finns 
mer än ett sätt att relatera organiseringen till miljön. Denna möjlighet 
innebär i sig att miljörelationerna inrymmer ett visst mått av osäkerhet 
(jfr t ex March 1988). Till osäkerheten ska dessutom tvetydigheten (jfr 
Weick 1979) fogas, dvs möjligheten att tillmäta en viss information om 
eller karaktär hos miljön olika betydelse. Hanteringen av osäkerhet och 
tvetydighet har tidigare diskuterats i kapitel tre. Nedan ska detta disku
teras något utförligare med hänsyn till organiseringens miljörelationer. 

Det sätt som osäkerhet och tvetydighet hanteras på kan enligt bl a Weick 
(1979), Daft & Weick (1984) och Smircich & Stubbart (1985) beskrivas 
som en "enactment"-process, där enactment karaktäriserar det aktiva ska
pandet av miljön som aktörerna ägnar sig åt (jfr även Berger & Luckman 
1966, Burrell & Morgan 1979). Smircich & Stubbart beskriver detta på 
följande sätt: 

Enactment implies a combination of attention and action on the part of the organiza
tional members...An enactment model implies that an environment of which stratgeists 
can make sense has been put there by strategists' patterns of action - not by a process of 
perceiving the environment, but by a process of making the environment. (Smircich 
& Stubbart 1985:726) 

Weick (1979:174) understryker likaledes det aktiva i begreppet genom att 
betona "act" i enacmient. Enactment är därför något mer än tolkning, 
upplevelse eller förståelse; enactment är det konkreta resultatet av 
interaktionen med omgivningen som genom denna interaktion byggs upp 
och konstitueras. Enactment är med andra ord en del av organiserings
processen och det är genom enactment som den, för en viss organisering, 
relevanta, miljön "byggs" upp. 
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Weick (1979) menar att enactment-processen i sig skapar en tvetydighet 
som sedan genom "val" och "inlärning" förenklas och förfinas till något 
begripligt. Weick arbetar så till vida upp förståelsen för organiseringen 
på ett förfinat sätt men skapar samtidigt en empirisk och analytisk svårig
het. Det är inte möjligt att i studier av organiseringsprocesser finna de 
skillnader som skapandet av tvetydighet och reduceringen av densamma 
utgör (vilket även Weick konstaterar). De kognitiva processerna går in i 
varandra och är både delar av varandra likväl som konsekvenser av var
andra. De tre processer han använder sig av kan schematiseras på nedan
stående sätt. 

Ecological > Enactment > Selection > Retention 

Figur 11:4 Organiseringsprocesser (Källa: Weick 1979:132) 

Enactment är den "första" process som möter förändringar i omgiv
ningen. Det som skapas genom enactment blir sedan föremål för selec
tion, dvs val av vad i detta tvetydiga material som ska blir föremål för 
ytterligare uppmärksamhet och slutligen inträder retention, dvs inlär
ning eller slutsatser av det som valts. Processerna påverkar varandra och 
de är i princip parallella samtidigt som de är på varandra följande 

Denna uppdelning delas dock inte explicit av Smircich & Stubbart (1985) 
som i stället ser enactment som i sig innehållande de olika beståndsdelar 
som Weick väljer att dela upp på tre olika processer. Den "förenkling" 
som Smircich & Stubbart (1985) gör tycks dock funktionibel och kan 
även spåras i Daft & Weick (1984). Att enactment i sig innebär både att 
agera i omgivningen likväl som att bygga upp omgivningen kan dock 
sägas vara genomgående. Detta innebär i sin tur att i relationerna med 
miljön avgränsar densamma. Det är nödvändigt med en fokusering av 
relevanta områden eller relevanta karaktärer hos miljön för att möjlig
göra handling. Varje definition av eller föreställning om miljön innebär 
så till vida en fokusering av miljön. 

I samtliga tre kommuner har vi sett hur olika föreställningar om miljön 
har förts fram, olika definitioner av miljön. Dessa är inte bara argument 
för att näringslivspolitiken ser ut på ett visst sätt, dessa definitioner har 
varit miljön på ett ytterligt mer konkret sätt för de agerande. I Västfors 
var miljön ett antal enskilda företag och deras utveckling, i Sydvik var 
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miljön (före "revolutionen") framförallt befolkningsutvecklingen och de 
stora strukturella problemen, i östå var miljön ett nätverk där de som 
var med i nätverket även kunde vara föremål för näringslivspolitiken. 

Dessa miljödefinitioner i de tre kommunerna kan vi säga är en följd av de 
handlingsprocesser som genomförts och i den meningen är de en följd av 
enactment. Det är genom handlingar som miljön getts betydelse, eller 
egentligen byggts upp. Det är dock ett samtidigt faktum att organiseringen 
har ett "minne" genom de deltagande aktörernas erfarenheter och värde
ringar. Detta minne ger sig tillkänna genom den över tiden uppbyggda 
handlingslogiken. 

Handlingslogiken och miljön interagerar därmed genom de miljökarak-
täristika som uppfattas och tolkas av aktörerna. Detta tas in i erfaren
heterna och kan bekräfta eller ifrågasätta den etablerade handlingslo
giken. Om relationen mellan handlingsprocess och miljö är att likna vid 
enactment i betydelsen "bygga upp genom agerande" är handlingslogiken 
att likna vid enactment i betydelsen "bygga upp genom att uppmärk
samma" (jfr Smircich & Stubbart 1985). 

Detta leder till slutsatsen att miljön både uppfattas och skapas med den 
skillnaden att skapandet är en följd av sambandet mellan handlingspro
cesserna och miljön medan uppfattandet är en följd av sambandet mellan 
miljön och handlingslogiken. Så långt kan mijlörelationernas sammanfatt
as i nedanstående figur: 

Miljöpåverkan 

Miljöresponser 

Miljön 
Bekräftar/ifrågasätter 

Uppmärksammar 

Handlingsprocess ^ N. Handlingsmönster ^ S Handlingsprocess Handlingsmönster K ^ Handlingslogik 

Figur 11:5 Organiseringens samband mellan miljö och handlingsprocess 
respektive handlingslogik 

Avgränsningen av miljön har ovan beskrivits i termer av fokusering av 
miljön. Både ifråga om uppmärksamhet av miljön och agerande gentemot 
miljön är det nödvändigt med en fokusering av densamma. Fokuseringen 
kan dock ske på olika sätt vilket diskuteras nedan relativt de tre studerade 
kommunernas miljörelationer. 
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Konsistent, varierande eller motsägande fokusering 

Miljörelationerna i de tre kommunerna har i tidigare kapitel konstaterats 
vara av olika karaktär. Med ovanstående diskussion kan vi säga att dessa 
olikheter bör kunna spåras dels i olika sätt att via handlingsprocesser 
interagera med miljön och dels i olika sätt att via handlingslogiken upp
fatta och tolka miljön. Naturligtvis står dessa två aktiviteter i nära sam
band med varandra och speglar även varandra i vissa avseenden. 

I Sydvik där handlingsprocessernas miljöpåverkan ofta ifrågasattes och 
där miljöresponsema ofta var negativa uppfattades miljön som sträng och 
svårbearbetad. Handlingslogiken ifrågasattes kontinuerligt men utan att 
det (före "revolutionen") var möjligt att via förändring i handlingslogik 
ändra på handlingsprocessernas miljöpåverkan. Organiseringens miljö
relationer var med andra ord försvårande för organiseringen och ställde 
sådana krav på organiseringen som man inte förmådde uppfylla. Relatio
nerna präglades av ett spänt förhållande. 

Detta kan vidare förstås genom att uppmärksamheten ofta riktades mot 
områden av miljön som organiseringen via handlingsprocesserna inte 
arbetade med. Detta framkommer t ex genom att den kritik som riktades 
mot handlingsprocesserna grundades i att de vände sig till "fel" målgrupp 
och/eller arbetade med "fel" problem. Delar av den uppmärksamhet som 
riktades mot miljön var sålunda obearbetad och uppmärksamheten hade så 
till vida ett litet samband med de genomförda handlingsprocesserna. 

Fokuseringen på befolkningsutveckling, utflyttning och åldersfördelning 
var en del av grunderna för handlingslogiken. Denna uppmärksamhet 
hade man dock ringa möjligheter att möta via handlingsprocesserna och 
en central del av den uppmärksammade miljön förblev därmed obear
betad. Handlingsprocesserna genomfördes ur detta perspektiv utan resul
tat. 

I Västfors har situationen snarast varit den omvända. Både handlings
processerna och handlingslogiken har riktats mot samma del av miljön. 
Handlingsprocessernas miljöpåverkan och den uppmärksamhet som rik
tats mot miljön har stött varandra. Nedläggningar som inträffat i kom
munen har på grund av sin omfattning och relativa betydelse för arbets
marknaden uppmärksammats och denna uppmärksamhet har i samtliga 
fall bekräftat den etablerade handlingslogiken. Genomförda handlings
processer har arbetat med dessa problem och det har varit möjligt att 
uppmärksamma förändringar i m iljön såsom en följd av de genomförda 
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handlingsprocesserna. Förändringarna har dessutom stått i en rimlig pro
portion till de ambitioner som funnits. 

Den förskjutning av aktiviteterna som ägde rum under andra halvan av 
1980-talet kan i förstås i skenet av att uppmärksamheten försköts mot 
andra områden än de rena kriserna. Uppmärksamheten ifrågasatte sålun
da delar av handlingslogiken och detta fick så småningom till följd att 
handlingsprocesserna ändrade karaktär mot de "nya" områdena. 

I Östå har miljörelationerna varit nätverksbetonade. Miljön har på så sätt 
skapats kontinuerligt och uppmärksamheten har riktats mot de områden 
som handlingsprocesserna har arbetat med. På så sätt har det inte funnits 
någon "risk" att uppmärksamheten egentligen ska kunna ifrågasätta hand
lingslogiken. Handlingsprocesserna har med andra ord varit överordnade 
handlingslogiken. Det som kunnat göras i arbetet med näringslivspolitiska 
frågor har även varit det som uppmärksammats. I de fall miljön respon
dent negativt på genomförda handlingsprocesser har detta uppmärksam
mats på ett sätt som bromsat genomförandet snarare än ifrågasatt hand
lingslogiken. 

För att sammanfatta det sätt varpå miljörelationerna fokuserar miljön kan 
de sägas variera mellan en motsägande, varierande och konsistent foku-
sering av miljön. Sydvik har haft en motsägande fokusering i och med att 
uppmärksamheten via handlingslogiken fokuserat andra delar av miljön 
än de som hanterats i de konkreta handlingsprocesserna. Denna "inbygg
da" motsägelse har skapat en spänning som inneburit att näringslivspoli
tikens relevans såväl som resultat har ifrågasatts. 

I Östå har definition av miljön skett genom handlingsprocessema. Hand
lingslogiken byggdes upp i enl ighet med detta på ett betydligt tydligare 
sätt än i någon av de andra kommunerna. Fokuseringen av miljön variera
de sålunda utifrån handlingsprocesserna och de för stunden aktuella hand
lingsmöjligheterna som genererats ur samverkan mellan olika aktörer. 
För fokuseringen har därmed handlingsprocesserna varit centrala. 

Västfors har haft en konsistent fokusering, både uppmärksamheten som 
riktats mot miljön och de konkreta handlingsprocesserna appelerade till 
samma mycket tydligt avgränsade del av den lokala miljön. Liksom för 
östå kan vi hävda att konsistensen framförallt byggt på en av miljörela
tionerna, i Västfors fall på relationen mellan handlingslogiken och miljön. 
Handlingsprocesserna utformades genom de ställningstaganden som 
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handlingslogiken erbjöd snarare än att handlingslogiken rättade sig efter 
handlingsprocesserna. 

Individen och organiseringen 

Individrelationernas karaktäristika 

Individen i organiseringen är liksom miljön av central betydelse. Indivi
den bär upp organiseringen i sin helhet, individen tolkar, agerar och 
tolkar igen i en kontinuerlig process. Om individen i de tidigare avsnitten 
i detta kapitel framförallt varit synlig i sin sociala roll, dvs i hand
lingsprocesser och som bärare av handlingslogik, ska detta avsnitt foku
sera relationerna mellan individen som social aktör och som privat indi
vid. 

Att en viss handlingslogik finns etablerad innebär inte att individerna 
nödvändigtvis stödjer logiken eller aktivt skulle vara villiga att argumen
tera i favör för densamma. Detta förhållande har sin grund i två omstän
digheter. För det första kan logiken vara endast partiellt uppfattad av en 
viss individ, viktiga delar av logiken kan av en speciell individ vara 
implicita. För det andra kan en viss individ inte med självklarhet avvika i 
sina åsikter angående en viss handlingslogik, därtill kan de sociala kraven 
vara alltför stora. Handlingslogiken kan då upplevas som nödvändig och 
svår eller omöjlig att ändra, logiken är något som individen "måste" leva 
med. 

Å andra sidan kan logiken vara uppskattad och öppet efterfrågad av en
skilda individer. Logiken kan därmed vara något som enskilda individer 
villigt stödjer och utvecklar och som även står i en positiv relation till in
dividens egna personliga värderingar och åsikter. Handlingslogikens cen
trala delar kan därutöver vara formade av en eller ett fåtal starka aktörer 
som dessutom har möjligheter att agera i enlighet med logiken. Ovanstå
ende är dock sagt för att påvisa att en handlingslogik inte nödvändigtvis är 
detsamma som en kulturell eller värdemässig gemenskap mellan ett flertal 
individer. Handlingslogik är därmed inte detsamma som "organisations
kultur" eller "gemensamt värdesystem" el dyl i den betydelsen att enskilda 
individer genom personlig övertygelse har "överenskommit" om en viss 
logik. 

Individen är tolkande i den situation där han eller hon deltar i ett organi
serat sammanhang. Det gäller för individen att lägga mening i det som 
andra gör och det som han eller hon själv gör och att försöka agera i sam-
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klang med andra. Handlingslogiken hjälper därvidlag enskilda personer 
att forma agerandet i och med att logiken i större eller mindre utsträck
ning riktar uppmärksamheten mot olika områden för handling och mot 
vissa sätt att agera. Genomförda handlingar inordnas tillsammans med 
andra handlingar i handlingsprocesser och även detta är ett tolkande och 
meningsbyggande arbete i och med att de individuella handlingarna måste 
ges en betydelse i förhållande till varandra. 

Individen reflekterar kontinuerligt över sina handlingar, låt vara att detta 
sker mer eller mindre medvetet. Genomförda handlingar betraktas retro
spektivt (jfr Weick 1979:194ff) och ger näring till den individuella synen 
på det som gjordes och på individens förhållande till handlingslogiken. 
Erfarenheter som byggs upp genom handlingar i den aktuella organise
ringen såväl som erfarenheter från andra håll formar de individuella för
utsättningarna för handlingar. Silverman skriver: 

...the present participants continually shape and re-shape the patterns of expectation by 
means of their actions. For, a s the act they validate, deny or create prevailing defini
tions of the situation. (Silverman 1970:196) 

De individuella handlingar som genomförs utformas därmed utifrån 
"regler" i enlighet med handlingslogiken men det är inte enbart så att 
handlingar är mål- eller reglerinriktade. Konsekvenserna av handling
arna bedöms även i efterhand (jfr Brunsson 1985, Weick 1979) och detta 
sker genom en form av retrospektion, dvs överväganden och funderingar 
efter det att handlingen har genomförts. Detta kan beskrivar som att 
handlingslogiken i efterhand antingen kan bekräftas eller ifrågasättas. 

Sättet att relatera den individuella handlingen till andras och till defini
tioner av omvärlden respektive av önskvärt handlande är även beroende 
av den roll som den handlande har i organiseringen. En snäv rolluppfatt
ning kan standardisera den individuella handlingen (jfr March 1988:346f) 
och distansera den handlande från handlingen medan breda rolluppfatt
ningar kan ge individen möjligheter att agera strategiskt långsiktigt och 
med förväntningar angående andras agerande (jfr Silverman 1970:212f, 
Crozier & Friedberg 1980:55ff). Rollidentifieringen ger i s ig individen 
tillgång till vissa "regler" för uppträdandet samtidigt som det kan vara en 
grund för individens legitimitet gentemot andra i organiseringen. Den 
motivation, de förväntningar och det engagemang som individen känner 
för uppgiften påverkar individens sätt att agera (Brunsson 1985:174ff). 
Värdet på dessa faktorer för en enskild individ i en specifik situation kan 
ses som en följd av erfarenheter och handlingslogik. 
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Interaktionen med andra, som utgör steget mellan individuell handling 
och handlingsprocesserna, skänker mening åt både det egna och andras 
handlande. Genom att relatera de egna handlingarna till andras sker vissa 
överenskommelser eller visst meningsbyggande mellan organiseringens 
aktörer. Handlingsprocesserna är resultatet av detta. Det är detta som 
sammantaget och över tiden uppvisar olika handlingsmönster. 

Den individuella handlingen kan med andra ord, oavsett det konkreta 
innehållet i handlingen, vara karaktäriserad på flera olika sätt. Den kan 
vara engagerad, förvänta andras handlingar och upplevas som viktig eller 
central för den handlande personen. Den kan vara standardiserad och 
genomförd med mycket begränsad reflektion och engagemang från indi
videns sida. Handlingslogiken kan uppfattas som ett hinder för handlingar 
eller som en positiv drivkraft. 

Oavsett hur handlingen utformas och genomförs är den ett resultat av 
tolkning från individens sida, dels en tolkning av den egna handlingen i 
förhållande till handlingslogiken och dels en tolkning i förhållande till 
handlingsprocessen. Handlingens samband med organiseringens hand
lingslogik och handlingsprocesser kan därmed illustreras på nedanstående 
sätt. 

Handlingsprocess Handlingsmönster Handlingslogik Handlingsprocess k s Handlingsmönster Handlingslogik 

Responderar 

Interagerar 
Individuell handling 

Bekräftar/ifrågasätter 
y 

Uppmärksammar 

Figur 11:6 Organiseringens samband mellan individuell handling och 
handlingsprocess respektive handlingslogik 

Liksom för miljörelationerna ska vi nedan diskutera individrelationerna i 
de tre studerade kommunerna med avseende på de samband som visats i 
figuren ovan. Framförallt är det tolkningen som föregår och efterföljer 
den individuella handlingen som står i centrum för diskussionen. 

Legitimerande, engagerande eller minimerande tolkning 

Tolkningen av handlingslogiken och tolkningen av den egna handlingen i 
förhållande till andras handlingar har i de tre kommunerns sett ut på olika 
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sätt. I Sydvik har handlingslogiken (före "revolutionen") varit restriktiv 
och i många fall har logiken i sig inte uppmuntrat handling. Det som 
logiken riktat uppmärksamheten mot har framförallt varit svårigheterna 
med att handla och svårigheterna med att bygga upp handlingsprocesser 
av värde. Den enskilda handlingen har därför i många fall kommit att 
uppfattas som "misslyckad" redan innan den varit genomförd, förvänt
ningarna har med andra ord varit små. 

Interaktionen med andra i handlingsprocesser var i många fall präglad av 
svårigheter att interagera, svårigheter att samverka, vilket i sig kan för
klaras av att de olika individernas handlingar var följden av den hand
lingslogik som i vissa avseende var handlingsfientlig. Individerna fick 
därmed svårigheterna som en ytterligare erfarenhet efter att handlingar 
genomförts och detta bekräftade i sin tur handlingslogiken. Den restrik
tiva handlingslogiken och de etablerade handlingsmönstren behölls därför 
under ett decennium trots att var och en av de agerande i sak kunde anse 
att handlingslogiken var negativ. 

I Västfors var den individuella handlingen understödd av en stark och på 
vissa handlingar väl inriktad handlingslogik. Det fanns en stark aktör som 
utformat de centrala delarna i logiken och som aktivt understödde det 
näringslivspolitiska arbetet. Andra aktörers individuella handlingar var 
säkerställda legitimitet och uppbackning om de genomfördes i enlighet 
med logiken. Från aktörer som ej var delaktiga i organiseringen kunde 
kritik och negativa synpunkter ibland förväntas men detta var av betydligt 
mindre vikt än det faktum att handlingen inom vissa ramar kunde få ett i 
princip odelat stöd från andra involverade aktörer. 

Interagerandet var oproblematiskt i så motto att aktörerna fungerade väl 
tillsammans och agerade med varandra. Aktörerna höll samman utåt så
väl som inåt och arbetade med tiden upp en kompetens som ytterligare 
stärkte handlingslogiken. Som en följd av den sammanhängande tolkning
en av handlingslogiken och agerandet kom man heller inte att i någon 
större utsträckning diskutera eller reflektera över andra, tänkbara, hand
lingar. 

Verksamhetens innehåll var, för de enskilda individerna, klarlagd och be
hövde sällan diskuteras i strategiska termer. Däremot kunde agerandet 
inom avskilda handlingsprocesser och handläggningen av ett visst ärende 
diskuteras. Förändringarna i inriktning av handlingsprocesserna efter 
1985 innebar att handlingslogiken i vissa delar ifrågasattes, dock utan att 
detta innebar ett ifrågasättande av tidigare genomförda handlingar. Detta 
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gjorde det möjligt att genomföra förändringen inom ramen för den 
etablerade verksamheten och med hjälp av de sedan tidigare involverade 
aktörerna. 

I Östå har de individuella handlingarnas utformning skett i ett samverk
ande klimat. Enskilda aktörer har via handlingslogiken kunnat finna väg
ledning om hur individuella handlingar bör utformas snarare än vad de 
individuella handlingarna bör behandla. Detta har lett till att intresset 
koncentrerats till interagerandet och de signaler som genom samverkan 
har uppfattats av individen har sedan legat till grund för fortsatta hand
lingar inom den aktuella handlingsprocessen. 

Det har varit svårt för en enskild aktör att planera sina framtida aktivitet
er likväl som det kunnat vara svårt att förutsäga andras agerande, däremot 
har det varit närmast självklart att enskilda aktörer haft en faktisk möjlig
het att genom interaktion explicit påverka andras handlingar och därmed 
även handlingsprocessens utformning. Det har varit centralt att i inter
aktion och i reponser från andra utforma de individuella handlingarna 
över tiden snarare än att planera en sekvens av handlingar eller att för
vänta en viss sekvens av handlingar från andra. 

Tolkningarna av handlingslogiken, den individuella handlingen och hand
lingsprocesserna varierade i de tre kommunerna i princip mellan svaga/ 
minimerande, selektiva!engagerande och starka!legitimerande tolk
ningar. östå var därvidlag ett exempel på selektiva/engagerande tolk
ningar. Handlingslogiken lämnade fler möjligheter än den "förbjöd" vad 
gäller den individuella handlingens innehåll, däremot förutsattes formen 
för interagerandet se ut på ett visst sätt. Det har varit individens sak att i 
samverkan med andra söka möjligheter för organiseringen och grunden 
för utvecklingen av handlingsprocesser har varit möjligheten att arbeta 
utifrån engagemanget hos olika aktörer. 

Detta till skillnad från i Sydvik där tolkningarna varit svaga och minime-
rat möjligheterna för den individuella handlingen. Svårigheterna fokuse
rades på ett sådant sätt att det som slutligen gjordes kom fram såsom 
resultatet av ett "måste" snarare än som resultatet av en individuell vilje
yttring. Interagerandet präglades av samma svårigheter, förväntningarna 
från individens sida var lågt ställda och både resultat och relevans av 
handlingarna ifrågasattes ständigt. 

I Västfors, slutligen, var tolkningarna starka och legitimerande så till vida 
att de erbjöd säkerhet så länge som handlingarna utformades inom ett visst 
område. Styrkan hos de centrala aktörerna, framförallt kommunalrådet, 
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har möjliggjort detta. Om möjliga områden för handling har varit fler i 
Östå än i Västfors så har säkerheten och legitimiteten för handlingar inom 
det givna området varit större i Västfors. 

Organiseringens logik - utformning och utveckling genom fo-
kusering och tolkning 

Ovan har organiseringen analyserats utifrån dess miljö- respektive indi
vidrelationer. Detta till skillnad från föregående kapitel som fokuserade 
organiseringens egna inre egenskaper i termer av handlingsmönster och 
handlingslogik. Den tidigare analysen och analysen i detta kapitel stöder 
varandra, skillnaden är att analysen i detta kapitel i s törre utsträckning 
har tagit hänsyn till hela det organiserade sammanhanget. Syftet har varit 
att på ett mer allmänt teoretiskt plan bygga upp förståelsen för organise
ring. 

Det organiserade sammanhanget har i detta kapitel refererats till som 
organiseringens logik och med det avses att organiseringen kan betraktas 
som ett logiskt uppbyggt sammanhang med vissa karaktäristika som sam
mantaget leder till att verksamheten utformas och utvecklas på ett visst 
sätt. Analysen har successivt fördjupat den modell som presenterades 
inledningsvis i detta kapitel (figur 11:2). Det är nu möjligt att visa 
modellen i dess helhet enligt nedan. 

Miljön 
Miljöpåverkan 

Miljöresponser 

Bekräftar/ifrågasätter 

Uppmärksammar 

Handlingsprocess S N Handlingsmönster s \ Handlingslogik Handlingsprocess ^ S Handlingsmönster \ y Handlingslogik 

Interagerar 
Individuell handling 

Bekräftar/ifrågasätter 

Uppmärksammar 

Figur 11:7 Organiseringens logik 

Figurens generella uppbyggnad och sambandens "rubriker" har som sin 
grund att miljörelationerna syftar till fokusering av miljön medan indi
vidrelationerna syftar till tolkning av den individuella handlingen. Foku
sering och tolkning är därmed två centrala begrepp i uppbyggnaden av 
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organiseringens logik och de kan ges olika "värde" beroende på hur de 
olika sambanden ser ut i det enskilda fallet. De olika värden som miljö-
respektive individrelationerna kan åsättas har vad gäller miljörelationer
na visats vara variera mellan konsistent, varierande och motsägande 
fokusering och vad gäller individrelationerna varierande mellan legiti
merande, engagerande och minimerande tolkning. 

Det är möjligt att hävda att både miljö- och individrelationerna likväl som 
organiseringens inre egenskaper är av en sådan art att det alltid är indi
vider som sas fyller dem med innehåll. Detta är förvisso riktigt och upp
delningen på två typer av relationer motsäger inte detta, uppdelningen är i 
stället en följd av att det, sett ur organiseringens perspektiv, är två olika 
typer av relationer. 

Först och främst kan vi upprepa det tidigare argumentet att individrela
tionerna berör den enskilda individens förhållande till organiseringen 
medan miljörelationerna berör organiseringens förhållande till miljön. 
Med de olika sätt som miljö- och individrelationerna har visat sig vara 
möjliga att bestämma som grund kan dessa argument utvecklas på följande 
sätt. 

Organiseringens förhållande till miljön bestäms av hur miljön fokuseras 
och hur denna fokusering i organiseringen transformeras till vissa hand
lingar och en viss handlingslogik. Miljörelationerna fokuserar därmed 
vad organiseringen ska hantera eller, annorlunda uttryckt, vilka insats
områden, vilka konkreta aktiviteter som verksamheten ska anses omfatta. 
Den enskilde individens förhållande till organiseringen bestäms av tolk
ningar av den individuella handlingen i förhållande till organiseringen 
och av den individuella handlingens möjligheter och svårigheter och indi
videns plats i organiseringen. Individrelationerna anger därmed hur 
organiseringen ska drivas. Figuren ovan kan därmed kompletteras med 
vissa "värden" på de olika relationerna. 

Sammanfattningsvis, VAD organiseringen ska beröra utformas genom 
den miljöfokusering som sker i organiseringen. Denna fokusering sker 
genom att handlingsprocesser respektive handlingslogik relateras till mil
jön. Relationen mellan handlingsprocess och miljö är direkt och sker ge
nom att handlingarna ges en plats i miljön medan handlingslogiken snara
re speglar uppfattningar och omdömen om miljön formulerade av aktö
rerna i organiseringen. Fokuseringen kan, i det fall logiken och hand
lingsprocesserna riktar sig mot samma delar av miljön, vara konsistent, i 
det fall logiken och handlingsprocesserna uppfattar olika delar av miljön, 
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vara motsägande eller, i det fall fokuseringen kontinuerligt förändras uti
från aktuella handlingsprocesser, vara varierande. 

Miljöpåverkan 

Miljön 

Konsistent, va 
I riandlingsprocess [<-

rierande eller rn0 

tsägande fokusering 

Uppmärksammar 

-> Handlingsmönster <- -> Handlinnci^-:'-

Legitimerande, engag 
erande eller minime 

.„imerande lolling 

Individuell handling iS 
Uppmärksammar 

Figur 11:8 Organiseringens logik såsom bestämd av fokusering respekti
ve tolkning 

HUR organiseringen ska drivas utformas genom den tolkning av den in
dividuella handlingen som sker i organiseringen. Tolkningen är en följd 
av det sätt varpå individen tolkar sin egen plats i förhållande till hand
lingslogik och handlingsprocesser. Den individuella handlingen vägleds 
av den etablerade handlingslogiken och genom interaktion med andra 
aktörer involveras den i handlingsprocesser. Individen kan göra denna 
tolkning på olika sätt beroende på i vilken utsträckning det är möjligt för 
individen att ur handlingslogiken och egna erfarenheter extrahera enga
gemang eller legitimitet för den individuella handlingen kontra hand
lingsrädsla och likgiltighet. Tolkningen kan sålunda variera mellan mini-
merande, i det fall den individuella handlingen framförallt tolkas utifrån 
svårigheter och problem, engagerande, i det fall tolkningen skänker indi
viden en vilja att agera och legitimerande i det fall tolkningen ger säkerhet 
och legitimitet. 
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Lärdomar om den kommunala 
näringslivspolitikens möjligheter och svårigheter 

Lärdomarna som presenteras i detta kapitel behandlar olika förhållanden 
som det är nödvändigt att ta hänsyn till för att möjliggöra en effektiv ut
formning av den kommunala näringslivspolitiken. De kan tolkas på något 
olikartade sätt; dels utgör de sådant som bör beaktas i syfte att bredda 
"synfältet", dvs för att undvika en slentrianmässig och icke övertänkt 
näringslivspolitik; dels utgör de sådant som bör beaktas för att det ska 
vara möjligt att tänja ut de möjligheter som finns i stället för att inskränk
as av de allerstädes närvarande svårigheterna. 

Det kan, rent intuitivt, kanske tyckas som omöjligt att ge sådana råd men 
samtidigt är det i detta som en av forskningens stora utmaningar ligger. 
Att kunna förenkla och förfina det komplexa till något greppbart och att 
göra detta på en vetenskaplig grund utan att bli trivial i jakten på veten
skaplig täckning. Jag har därför tagit mig en del friheter i detta kapitel 
men samtliga de punkter som tas upp har sin direkta bakgrund i den tidi
gare genomförda analysen. 

I. Samverkan/ensamhet 

Det är möjligt att hävda att kommunen alltid har det näringslivspolitiska 
initiativet och alltid kan driva sin egen näringslivspolitik oavsett vad som 
händer runt omkring. Kommunen kan t ex ha sitt eget näringslivspolitiska 
program, sin egen näringslivssekreterare och sina egna "projekt". Tyvärr 
räcker detta inte för att utforma en effektiv näringslivspolitik, kommunen 
kan inte ensam driva näringslivspolitiken som en verksamhet skild från 
aktiviteter genomförda av andra aktörer i samhället. Varken formellt 
eller relit finns några sådana möjligheter. 
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Näringslivspolitiken är ofta i behov av hjälp från företag, myndigheter, 
entreprenörer, kommunmedborgare, föreningar etc etc. Behovet är inte 
av samma typ som socialtjänstens eller renhållningens behov. Behovet är 
reellt, dvs det är nödvändigt med ömsesidiga kopplingar mellan kommun
en och företag m fl. Det är framförallt andra än kommunalt anställda som 
måste se till att näringslivspolitken ger resultat. Detta oavsett vad det står i 
kommunala handlingsprogram eller vad kommunala beslut stadgar. 

Brist på kontakter, brist på förtroende i kontakterna och brist på samsyn 
om det som görs innebär därför en begränsning av näringslivspolitikens 
möjligheter. För en näringslivspolitik som avser att ta tillvara möjligheter 
och att hantera svårigheter i den lokala miljön krävs samverkan och varje 
försök att internt i den kommunala förvaltningen "besluta fram" utveck
ling i näringslivet är dömt att misslyckat men ändå relativt lätt att göra i 
brist på utvecklingsbara kontakter med utomstående. Resultatet av en en
bart internt kommunalt utvecklad näringslivspolitik kan bli att möjlighet
erna blir än färre och svårigheterna upplevs som än större eftersom 
förankringen i den lokala miljön saknas. 

Det räcker inte med att kommunalråd och företagare är goda vänner, de 
måste kunna arbeta samman och finna en gemenskap runt vissa aktiviteter, 
de måste kunna utveckla aktiviteter som kan fylla mer än en målsättning. 
Till viss del kan samverkansbehovet minskas genom en stark kompetens
uppbyggnad i den kommunala förvaltningen och av en stark ledning men 
det är ändå så att en framgångsrik näringslivspolitik förutsätter att aktör
er i näringslivet agerar. 

Därmed inte sagt att kommunen själv inte har några möjligheter att hante
ra näringslivspolitiska frågeställningar. Poängen är att klargöra vilka 
uppgifter som kan och bör genomföras i den kommunala förvaltningen 
och vilka som kan och måste genomföras i samverkan med andra. Kom
munen kan och bör t ex arbeta fram målsättningar och ambitioner vad 
gäller för kommunen som helhet intressanta utvecklingsinriktningar. 

För de aktiviteter som kräver medverkan utifrån måste det finnas möjlig
heter för samma aktivitet att tillfredsställa olika intressen och i dessa fall 
är inte ekonomiska resurser det första hindret. För de kommunalt interna 
aktiviteterna krävs däremot en tydlig resursallokering och en uttalad vilja 
från kommunledningen. Både samverkan och ensamhet är med andra ord 
nödvändig. För att bygga upp handlingsmöjligheterna och för att kunna 
formulera rimliga ambitioner krävs att det klargörs vad som ska karaktä
riseras av "ensamheten" och vad som ska bygga på samverkan. 



264 

II. Att göra det man kan eller det man bör - kunskap och kom
petens 

Inom varje verksamhet upparbetas med tiden en viss kompetens, ett visst 
kunnande. Detta innebär även att verksamheten tenderar att utvecklas i 
riktning mot det området där kompetensen finns och på så sätt avgränsa 
bort andra verksamhetsområden. Med andra ord så gör man det man vet 
hur man ska göra (vilket kan innebära att man inte gör det som man borde 
göra). 

Att göra det man "kan" innebär således att den upparbetade kompetensen 
styr definitionen av uppgifter och utvecklandet av nya. Det är "lättare" att 
uppfatta problem för vilka det finns en kompetens än att definiera pro
blem som man inte kan lösa. I sig en "sanning" med litet nyhetsvärde men 
ändock värd att påpekas. Anledningen till att vissa problem blir viktiga, 
till att vissa området tenderar att betonas på bekostnad av andra kan ibland 
förklaras med det enkla faktum att upparbetad kompetens används, inte 
bara för problemlösning (vilket s a s är självklart) utan även för pro
blemdefinition vilket sker mer obemärkt. Både problemdefinition och 
problemlösning är sålunda kompetensberoende även om kompetens van
ligtvis endast diskuteras relativt problemlösning. 

Att utveckla kompetensen är därför inte enbart ett sätt att bli bättre på att 
lösa de uppgifter som man förelagt sig utan även viktigt för att kunna 
förelägga sig riktiga uppgifter. Den gamla klyschan att det är viktigare att 
göra rätt saker än att göra saker rätt äger sin riktighet i detta samman
hang. Naturligtvis kan det vara svårt att definiera vad som är "rätt" och 
"fel" uppgifter men, liksom sades under föregående rubrik, bör den aktu
ella aktivitetsinriktningen kontinuerligt vara föremål för kritisk gransk
ning. 

Kompetensproblem kan uppstå av olika anledningar; större händelser i 
den lokala miljön, t ex företagskriser, är ofta inte möjliga att bortse ifrån 
och vid dylika tillfällen kan även kompetensproblem komma i dagen. I 
andra fall kan kompetensproblem vara följden av att en vald inriktning 
eller en viss aktivitet inte kan genomföras med existerande kompetens. Ny 
kompetens kan erhållas antingen genom vidareutbildning eller "vidareut
veckling" i någon annan form av individer eller genom att nya individer 
görs delaktiga i näringslivspolitiken. Det senare är att föredra framförallt 
om den tidigare kompetensinriktningen gett upphov till låsningar mellan 
olika personer medan det förra kan vara att föredra i ett fungerande 
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samverkansklimat. Förmågan att samverka är i detta sammanhang att 
betrakta som en viktig typ av kompetens som är starkt personrelaterad. 

III. Viktiga problem och projekt anger riktningen 

Problem eller projekt som av någon anledning definieras som viktiga har 
en mycket tydlig för handlingsprocesserna utformande funktion. Gemen
samt för stora projekt och stora problem är att de drar till sig både upp
märksamhet, individer och resurser. De blir "viktiga" och "nödvändiga" 
att arbeta med. De "drar" därmed till sig handling, de blir baser för hand
ling runt vilka handlingsprocesser byggs upp. De kan även fungera som 
varandras spegelbilder. Ett stort problem kan kräva ett stort projekt, ett 
stort hastigt påkommet problem, en "kris", kan vara ett mycket gott argu
ment för att skapa/allokera resurser och en naturlig mottagare för dylika 
resurser kan vara det stora projektet. Projektet blir beviset att något görs. 

Det stora projektet kan för att legitimeras behöva kopplas till ett stort 
problem, eventuellt kan det formuleras som ett hotande problem "om ing
et görs". Projektet blir därmed "räddningen" och, dessutom, en räddning 
som genomförs innan problemen är akuta. Krismedvetande sägs ofta vara 
viktigt och stora projekt är ett sätt att kraftsamla resurser. Stora projekt 
behöver sas stora problem och vice versa men projektformen fyller även 
andra funktioner. Det kan vara en lämplig form för att skapa samverkan 
om sådan inte funnits tidigare eller för att utveckla tidigare samverkans
former, stora projekt är ofta av nydanande karaktär och det kan vara sti
mulerande att arbeta med dem, stora projekt ger möjligheter till nya lös
ningar som var mer eller mindre otänkbara tidigare etc. 

Finns det ett stort projekt alternativt ett stort problem kommer andra ak
tiviteter som ska eller bör genomföras att formuleras utifrån projektet 
eller problemet. Just därför att det är så oerhört viktigt kommer orelate
rade handlingar att ha svårt att vinna acceptans eller intresse om de inte på 
något sätt kan kopplas till projektet/problemet. Detta innebär i sig en be
gränsning, det projekt eller problem som definieras och som drivs anger 
riktningen av aktiviteterna. För att kunna utvecklas bör en ny idé formas 
som en del av det stora projektet, andra idéer får vänta på sin tur. Det 
finns en tendens att knyta förhoppningar till de stora projekten som gör 
att de blir viktiga av flera olika orsaker. Dels innebär de att handlings
kraft och nytänkande kan visas upp, dels blir det på grund av den stora 
uppmärksamheten av överlevnads skäl oerhört viktigt att lyckas driva 
projekten vidare. Stora projekt som omtalas under lång tid utan att något 
händer skänker en negativ legitmitet till de inblandade, däremot kan ett 
stort projekt i sig leva länge givet att det hela tiden "händer" något. 
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IV. Politiska respektive praktiska frågor 

Att det drivs politik omkring näringslivspolitiska frågor är å ena sidan 
självklart men alls inte nödvändigt. Det finns ibland en tendens att betrak
ta näringslivspolitiken ungefär som en säkerhetspolitisk fråga som man 
bör vara överens om, det ser inte "bra ut" om partierna sinsemellan är 
oense rörande näringslivspolitikens inriktning. Den politiska debatten kan 
i dessa fall helt och hållet upphöra och i stället för politisk samsyn erhålls 
ingen syn alls. Näringslivspolitiken blir en angelägenhet för någon eller 
några ledande politiker och tjänstemän i kommunen och de konkreta akti
viteterna kan med fördel läggas i ett kommunalt bolag utan insyn. 

I detta fall är handlingsmöjligheterna i stort sett obegränsade vad gäller 
begränsningar genererade av det politiska systemet men å andra sidan ges 
heller ingen särskild handling företräde framför en annan och det poli
tiska systemet kan inte användas som utgångspunkt för handling. I en situ
ation där det politiska systemet är det främsta sättet att hantera närings
livspolitiska frågor och där även detaljfrågor handläggs politiskt är kon
sekvensen ytterligt avsnävade handlingsmöjligheter. Det politiska system
et är inte utformat för att leda till konsensusbeslut utan för att hantera oli
ka partsintressen vilket inte är en god utgångspunkt för att komma fram 
till konkret handling. Speciellt inte om detaljfrågor tas upp som en del av 
den politiska processen. Detta innebär att den politiska polemiken förs ut i 
näringslivspolitikens alla detaljer och på sikt riskeras att allt mer av kom
munalrådets och tjänstemännens befogenheter hänskjuts till kommunsty
relse och kommunfullmäktige, dvs allt mer av näringslivspolitiska åtgär
der görs till (parti-)politiska frågor. 

I det fall den politiska processen behandlar övergripande, icke-detaljfrå-
gor, finns emellertid bättre förutsättningar för att finna en rimlig fördel
ning mellan å ena sidan en öppen demokratisk och politisk atmosfär där 
åsikter bryts mot varandra och en mer sluten genomförandeinriktad del 
av handlingsprocesserna där detaljerna tas om hand. Detta leder tankarna 
till den nu så vanliga ambitionen med målstyrning och övergripande ram
beslut från politikemas sida och decentraliserat ansvar och beslutsbefog
enheter inom vissa ramar för den verkställande delen av förvaltningen. 
Analogin är riktig men beträffande näringslivspolitiken handlar det inte i 
första hand om att uppnå decentralisering eller kostnadseffektivitet. 
Näringslivspolitiken ligger, även om den politiska processen frikopplas 
från genomförandet, nära kommunledningen oavsett om det är en nä
ringslivssekreterare, ett kommunalråd eller någon annan som har det 
huvudsakliga ansvaret. Det är därför inte särskilt relevant att tala om de
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centralisering i fråga om näringslivspolitik på samma sätt som för fack
förvaltningarna eftersom det inte finns ett utbyggt genomförandesystem 
inom vilket det är möjligt att decentralisera. För näringslivspolitiken 
handlar det om att finna en rimlig fördelning av uppgifter mellan politik
en och praktiken på ett sådant sätt att båda kan utvecklas. 

En fullständigt avtrubbad politisk församling som lämnade de närings
livspolitiska aktörerna i fred är därvidlag på intet sätt något önskvärt även 
om det ibland framhålls att så skulle vara fallet. En "tyst" politisk försam
ling har heller inget ansvar, händer något som på ett påtagligt sätt kräver 
politisk aktivitet är det alltid möjligt för en politisk opposition att utkräva 
ansvar och insyn. Speciellt negativt är detta i det fall näringslivspolitiken 
under en lång tid varit bort från politikernas bord, oppositionen (eller 
delar av majoriteten) kan hävda icke-delaktighet i det som gjorts och för 
en lång tid förlama det näringslivspolitiska arbetet. En "tyst" situation ger 
med andra ord ingen hjälp att utforma handlingar samtidigt som det inne
bär en avsaknad av ansvar för det som faktiskt görs. 

Detta innebär enligt mitt förmenande att det bör finnas en politisk debatt 
inom näringslivspolitiken, det bör inte vara en ambition att ständigt hålla 
den politiska församlingen och den politiska beslutsprocessen utanför de 
näringslivsanknutna frågorna. Denna ambition är en feltolkning av det 
diffusa "näringslivets" krav på diskretion och effektivitet. I stället bör po
litikerna ta sitt ansvar och debattera kommunens utveckling i strategiska 
termer, politikerna bör befinna sig i frontlinjen vad gäller åsikter om den 
egna kommunen. Detta är inte minst en fråga om självförtroende i de 
politiska församlingarna, att kunna hävda sin rätt och sitt ansvar. Sedan 
må detta utmynna i majoritetsbeslut eller i enhälliga beslut. Om politiker
na i kommunen inte sysslar med för kommunen viktiga framtidsfrågor 
kan man heller inte anse det vara förvånande att intresset för politiken 
minskar. Näringslivsutveckling är vanligtvis en sådan viktig framtidsfrå
ga som borde vara en självklar politisk fråga. 

Det som den politiska debatten däremot inte ska behandla är detaljplane
ring av det näringslivspolitiska arbetet. Detta är dömt att misslyckas, 
framförallt av den enkla anledningen att den kanske största delen av de 
"näringslivspolitiska" resurserna finns hos aktörer som befinner sig utan
för kommunfullmäktiges jurisdiktion. Det är denna detaljplanering och 
den långdragna beslutsprocess som detta innebär som är grunden för kri
tiken angående senfärdighet och handlingsförlamning i kommunerna, en 
kritik som antagligen är fullt berättigad i de fall de politiska församling
arna behandlar detaljer i näringslivspolitiken. 
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Slutsatsen är, än en gång, att politikerna inte kan slippa ifrån ansvaret för 
näringslivets och kommunens utveckling med argumentet att näringslivet 
inte vill att de lägger sig i, det är deras skyldighet att arbeta med kom
munens framtid. Däremot bör de även vara införstådda med att deras 
möjligheter och den politiska frågan rör långsiktigheten, kontinuiteten, 
ambitionerna och målsättningarna snarare än detaljerna, specifika företag 
och specifika frågor. 

V. Att fångas i en enda uppgift - exemplet lokaler 

Det kan finnas vissa risker förknippade med att under en längre tid prio
ritera en viss uppgift. I princip kan risken sägas vara följden av att man 
därigenom riskerar att enbart se omgivningen och dess problem och 
möjligheter såsom beroende av denna aktivitet. För att konkretisera reso
nemanget ska denna punkt diskuteras med utgångspunkt i aktiviteten 
industrilokaler. 

"Alla" kommuner har lokaler och vanligtvis kostar kommunalt ägda in
dustrilokaler mer än de inbringar. Industrilokaler är något påtagligt, 
något reellt och att "bygga och förvalta" är något som man inom de kom
munala förvaltningarna kan sedan tidigare. Lokalerna utgör en mycket 
tydlig koppling till företagen och är därmed ett mycket påtagligt bevis på 
att kommunen verkligen bedriver en näringslivspolitik. Näringslivet sägs 
också förutsätta tillgång till kommunalt ägda billiga lokaler. Med andra 
ord har kommunen inget val, man "måste" ha lokaler. Lokalkostnaderna 
är därmed en första kostnad som måste täckas upp innan andra aktiviteter 
kan komma i fråga. 

Å andra sidan är "nyttan" av kommunalt ägda och subventionerade indu
strilokaler möjlig att ifrågasätta, det är onekligen så att en potentiell indu-
strietablering i slutändan kan komma att avgöras av tillgången på lokaler 
men det kan även vara så att lokalerna inte är någon avgörande faktor. 
Speciellt kan nödvändigheten av subventionerade hyror ifrågasättas. Lo
kalkostnaderna minskar likaså möjligheterna till andra aktiviteter. Lokal
erna "tar" helt enkelt en, i vissa fall, betydande andel av det ekonomiska 
utrymme som finns. Till saken hör dock att det allmänt sett kan vara 
lättare att tilldela medel till en så konkret och beständig verksamhet som 
kommunalt ägda industrilokaler jämfört med diffusa utvecklingsprojekt 
eller direkta företagsstödjande åtgärder. I så fall stjäl lokalerna inte i 
första hand ekonomiskt utrymme utan ett "mentalt" utrymme. 

Lokalerna skänker på så sätt en säkerhet till näringslivspolitikens aktörer, 
de som kräver åtgärder har något att kräva, de som vill genomföra något 
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har något att genomföra, de som inte vet vad de ska göra har något att 
göra och de som vill peka på brister eller förtjänster har något att peka på. 
Lokalerna kan dessutom fungera som täckmantel för andra aktiviteter 
som av någon anledning inte lämpar sig att föra ut i rampljuset. Genom att 
kamoflera en insats som en "lokallösning" kan både direkta företagsstöd-
jande åtgärder, lån och delägarskap ges en legal ram. Lokalerna och för
valtningen av dessa är dessutom ett viktigt argument för att bilda kom
munala bolag och genom detta argument skapar man även en arena (bo
laget) som kan användas för andra syften än lokalförvaltning. 

En aktivitet, i detta fall industrilokaler, kan därmed riskera att dominera 
näringslivspolitiken, både ekonomiskt och mentalt. Detta behöver för
visso inte vara av ondo men det är problematiskt om denna dominans inte 
är följden av medvetna överväganden och om aktörerna inte vet vad det är 
som väljs bort. I aktivitetsutvecklande syfte kan det därför finnas "utrym
me" att hämta i de dominerande aktiviteterna som näringslivspolitiken 
omfattar. 

VI. Att skaffa insikt 

Det har sagts i olika sammanhang ovan att det sker en kontinuerlig 
avgränsning i takt med att kompetens och vana av vissa uppgifter arbetas 
upp. Detta är i sig gott och väl men en viktig uppgift, oavsett inriktning i 
övrigt, bör vara att ständigt öka sin insikt i näringslivspolitikens förutsätt
ningar. 

I det fall insikt finns "enbart" om de egna aktiviteternas förutsättningar 
riskerar skeenden i omvärlden att uppenbaras som "överraskningar" för 
näringslivspolitikens aktörer. Förändringar i näringslivsstrukturen kan 
ofta vara möjliga att följa på en övergripande nivå, t ex branschnivå, för
ändringar i statlig policy, t ex inom regionalpolitiken, kan följas även 
innan förändringen slår igenom i lagtext. Nya tendenser, nya politiska 
strömningar etc kan vara möjliga att utnyttja för att stärka den egna kom
munen. 

Ibland kan det naturligtvis även vara så att insikt saknas även om de förut
sättningar som näringslivspolitiken för tillfället arbetar med. Detta kan 
naturligtvis bli besvärande och leda till misslyckanden eller felsatsningar 
och det första området för kunskapsinhämtning måste vara kunskap om 
det man för närvarande arbetar med. Att erhålla insikt innebär att stärka 
förmågan till uppfattning om vad som händer och sker på lokal, regional 
och central nivå, i offentlig och privat sektor. Att ha kontakt med politi-
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ker, tjänstemän etc på andra nivåer än den kommunala, att ha kontakt med 
företrädare för näringsliv och fackföreningar både i likväl som utanför 
den egna kommunen. Men det innebär även att hämta in kunskap genom 
egen datainsamling, t ex genom utredningar, branschorgan, näringslivs
statistik, ekonomisk information etc. Detta är viktigt både för att slippa 
drabbas av ständiga "överraskningar" i termer av förändringar i den egna 
miljön och för att skaffa kunskap om de möjligheter och svårigheter som 
näringslivspolitiken har att behandla. 

VII. Byta medel, uppgift, personer eller "miljö" 

Om den näringslivspolitiska verksamheten stöter på problem i någon 
form (t ex kritik, uppenbara misslyckanden etc) är det ofta naturligt att i 
första hand rikta blickarna mot de aktiviteter som genomförts och fråga 
sig på vilket sätt näringslivspolitikens medel kan göras effektivare. Att 
byta medel - eller "verktyg" - kan framstå som lösningen. 

Att diskutera medlen innebär att enbart utförandet problematiseras och 
ifrågasätts vilket i sig är naturligt eftersom det vanligtvis är medlen som 
visat sig ineffektiva. Det är dock på intet sätt självklart att det är där lös
ningen på problemen i första hand bör sökas. I stället bör intresset även 
riktas mot de övriga delarna i den logiska kedjan. Det kan t ex vara möj
ligt att i stället för medel byta problem, dvs byta uppgift, att byta personer 
eller att "byta" miljö. 

Att byta problem innebär att utgångspunkterna för näringslivspolitiken 
definieras om i syfte att kunna skapa utgångspunkter för handling. Den 
miljö som man riktar sig till kan beskrivas i andra termer och de ambitio
ner man har kan formuleras om. I stället för ett finansieringsproblem 
(som kan vara svårt för den kommunala näringslivspolitiken att arbeta 
med) kan ett produktutvecklings- eller utbildningsproblem identifieras. 
De "handlingsomöjliga" problemen skjuts undan från det konkreta utför
ande och kan i stället blir föremål för politiska aktiviteter riktade mot 
stödorgan. 

Att byta personer är, vilket tidigare sagts, ofta det snabbaste sättet att er
sätta en gammal handlingslogik. Detta kan emellertid vara nödvändigt om 
näringslivspolitikens problem framförallt ligger i genomförandet, i in-
teraktionen, mellan olika aktörer. Det kan förvisso vara stora problem att 
byta personer, speciellt om detta skulle innebära ett byte av politiker. Det 
kräver en insikt hos aktörerna om deras bristande lämplighet. 
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Om det är möjligt kan det dock vara ett snabbt sätt att åstadkomma förny
else, speciellt om personbytet kombineras med ett byte av genomförande
formen så att de nya personerna kan undvika att trampa i de gamla fotspå
ren. Det behöver emellertid inte vara nödvändigt att byta ut alla aktörer, 
det kanske snarare handlar om att komplettera med någon eller några nya 
aktörer. Därvidlag bör man inte försöka rekrytera dessa så att ett enhet
ligt intresse består utan det är tvärtom gynnsamt för förnyelsen om nya 
intressen tas med. Det sägs att fyra ögon ser bättre än två men det är även 
så att nya ögon ser andra saker. 

Att byta miljö innebär att den miljö som man hittills arbetat med skulle 
överges till förmån för någon annan. Detta kräver naturligtvis ett stort 
mått av den insikt som diskuterades tidigare. Anledningen till att byta mil
jö kan vara flerfaldig. Det kan vara så att näringslivspolitiken i praktiken 
arbetat med en viss del av den lokala miljön medan de signaler som mot
tagits (och som skapat problem) kommer från en annan del. I detta fall 
finns två utvägar. Antingen riktar man om näringslivspolitiken mot den 
miljö som man uppfattat signaler ifrån eller så söker man nya sätt att defi
niera och förstå den miljö som man egentligen arbetat gentemot. 

Det kan t ex vara så att näringslivspolitiken framförallt inriktat sig mot 
små företags omedelbara behov medan de strukturella problemen fram
förallt berör ett eller ett par stora företag (och t ex deras behov av arbets
kraft, utbildning eller underleverantörer). Ska näringslivspolitiken i för
stone tillgodose de strukturellt viktiga företagens problem eller fortsätta 
arbeta med alternativen till storföretagsdominansen, eller både och? Det 
omedelbara behovet är i en situation liknande den ovan är att klargöra vad 
man gör och mot vad detta riktar sig och, inte minst viktigt, att klargöra 
vad det är som man inte gör. 

Det kan å andra sidan vara så att det näringslivspolitiken framförallt arbe
tat med visar sig innebära oöverstigliga hinder. De praktiska möjligheter
na är alltför små för att verksamheten ska ha någon rimlig möjlighet att 
lyckas. I det fallet kan en lösning vara att undersöka möjligheterna till 
alternativa "miljöer" att arbeta med. Inriktningen att skapa arbetsmark
nad för en eftersatt grupp kan ersättas med inriktningen att skapa förut
sättningar för en viss bransch, eller vice versa. Miljöbytet behöver inte 
vara totalt, det kan vara tillräckligt att komplettera eller utvidga de gäll
ande miljöbeskrivningarna. 
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VIII. Konjunkturberoendet 

Går det dåligt för Sverige så går det även dåligt för den kommunala 
näringslivspolitiken! I tider av stagnation eller tillbakagång blir det helt 
naturligt "fler" problem i kommunerna och särskilt i de företag och de 
regioner som har sämst förutsättningar att klara en nedgång i konjunktur
en. Omvänt gäller att går det bra för näringslivet smittar detta även av sig 
på näringslivspolitiken. Kommunens akuta problem skjuts något på fram
tiden och fler möjligheter öppnar sig för nydanande och utvecklande in
satser. 

Näringslivspolitiken har därmed en "konjunkturcykel" i sig som är nära 
kopplad till det lokala näringslivets utveckling. De stora kriserna, som ger 
sig till känna genom nedläggningar etc är på grund av krisernas koppling
ar till helt andra system än de lokala, mycket svåra att lösa lokalt. I och 
med att man försöker så hamnar näringslivspolitiken i tider av återkom
mande kriser i en försvarsställning och kommer hela tiden att arbeta uti
från ett underläge. Detta inskränker synen på det egna handlingsutrymmet 
och ger upphov till en "konjunkturnedgång" även för näringslivspolitik
en. 

När företagen utvecklas positivt och expanderar och detta kanske leder till 
problem med arbetskraftsförsörjningen får näringslivspolitiken i stället 
positiva problem som kan vara möjliga att lösa på lokal nivå. Viljan från 
företagen att satsa tid och pengar i den lokala miljöns utveckling kan sam
tidigt öka och både företagen och kommunens representanter kan sola sig 
i glansen av företagens framgångar. Detta utvidgar synen på det egna 
handlingsmöjligheterna och innebär på så sätt en "konjunkturuppgång" 
för näringslivspolitiken. 

Näringslivspolitiken är i båda fallen dock enbart "svansen" på den spring
ande hunden, näringslivspolitiken har ingen "egen" position relativt ut
vecklingen i övrigt utan är s a s blott och bart en funktion av andra utan
förstående föhållanden. Naturligtvis finns alltid en koppling mellan (lo
kalsamhällets konjunktur och näringslivspolitikens möjligheter men 
näringslivspolitiken bör i vilket fall som helst söka sin egen position och 
sin egen utveckling. I den organiseringsprocess där näringslivspolitiken 
utformas bör det finnas en viss, om än inte fullständig, insikt om vilka 
förhållanden som man inte råder över och vilka som är i någon mån möj
liga att påverka. 
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Tider av nedgång respektive expansion i näringslivet kräver olika typer 
av näringslivspolitik men näringslivspolitiken kan inte ta på sig "skuld
en" för kraftiga nedskärningar eller äran för en kraftig expansion. Den 
verkliga utmaningen för näringslivspolitiken är i detta sammanhang att 
uppbåda engagemang och förtroende i organiseringen av näringslivspoli
tik även i tider av nedgång. 
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Besvarade frågor och utvecklade problem 

I detta kapitel kommer studiens resultat inledningsvis att sammanfattas för 
att följas av en diskussion kring olika utvecklade problemställningar som 
är intressanta inför fortsatt forskningsarbete. 

Besvarade frågor - studiens resultat 

Studien utgick från frågan om hur den näringslivspolitiska verksamheten 
utformas och utvecklas. Inledningsvis konstataterades att det var nödvän
digt med en socialt handlingsteoretisk ansats för att kunna besvara frågan. 
Som huvudsakligt svar på studiens problem har en empiriskt grundad mo
dell över organiseringens logik utvecklats. Organiseringens egna "inre" 
kvalitéer analyserades primärt utifrån de tre centrala begreppen hand
lingsprocesser, handlingsmönster och handlingslogik. 

Handlingsprocesser motsvarar därvid det konkreta näringslivspolitiska 
arbetet definierat utifrån aktörernas egna bestämningar. Handlingsmönst
er däremot uttrycker en mer eller mindre explicit ordning i handlings
processerna som framträder när ett flertal processer jämförs med var
andra och över tiden. De mönster som beskrevs var för Östå: konsensus, 
laissez-faire, politiken i periferin, dubbla roller och lösa grupper samt 
icke-formellt engagemang. För Sydvik beskrevs följande mönster: 
osäkerhet och försiktighet, konflikt, distansering mellan uppgifter, 
blockerande frågor samt "revolution". För Västfors slutligen var mönst
ren: enhetlighet, fullbordat faktum, slutenhet samt fristående. 

Mönstren är stabila i olika utsträckning; de kan kontinuerligt reproduce
ras, gradvis förändras över tiden eller hastigt förändras vid en viss tid
punkt. Även om det sistnämnda har gällt för Sydvik så har det varit möj
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ligt att konstatera mönster i de tre kommunerna; i Sydvik, där en hastig 
förändring har ägt rum, kan förändringen i sig förklaras av de mönster 
som innan förändringen fanns etablerade. De var av en sådan art att den 
praktiska hanteringen av näringslivspolitiken försvårades på ett markant 
sätt. 

Mönstren i handlingsprocesserna användes sedan som en utgångspunkt för 
en komparativ analys av de tre kommunemas näringslivspolitiska verk
samhet. Därvid visades att det sätt varpå olika hot och möjligheter i om
världens hanterats kunde förstås utifrån handlingsmönstren. Likaså kunde 
sättet att arbeta med olika näringslivspolitiska medel likväl som förekom
sten av olika medel förstås med handlingsmönstren som bakgrund. Hand
lingsmönstren har med andra ord befunnits kunna ge en konsistent be
skrivning av ordningen i de näringslivspolitiska handlingsprocesserna. 

Därefter fördes analysen över till de bakomliggande antaganden och ställ
ningstaganden av logisk natur som omgett de näringslivspolitiska hand
lingsprocesserna; dvs den s k handlingslogiken. Med utgångspunkt i den 
tidigare analysen åsattes de tre kommunerna var sin handlingslogik. För 
Östå sades handlingslogiken vara dispositiv i och med att det primära var 
utformningen av den näringslivspolitiska verksamheten var det ständiga 
sökandet efter förankring, uppslutning, överenskommelser och engage
mang bland de olika aktörerna inom näringslivspolitiken. Verksamheten 
har därmed utformats på ett sådant sätt att de olika handlingsprocesserna 
så långt det varit möjligt kunnat tillgodose olika intressen och passa olika 
syften. 

För Sydvik konstaterades däremot att handlingslogiken var restriktiv. 
Detta grundades i den partikularisering av näringslivspolitiken som ett 
konflikterande klimat och bristande förtroende mellan olika aktörer lett 
till. Verksamheten har vanligtvis utformats med avseende på vad som i 
någon mening oundgängligen har varit nödvändigt att göra. Detta förkla
rar även, vilket nämndes ovan, den "revolutionära" situation som slutlig
en uppstod inom den näringslivspolitiska verksamheten och som slutade 
med att den tidigare restriktiva handlingslogiken med kraft ifrågasattes. 

Västfors handlingslogik karaktäriserades som definitiv med grund i den 
enhetliga, konsistenta och väl sammanhållna näringslivspolitiken. Verk
samheten har drivits på "fast grund", med en stark central aktör som an
gett riktning och resultat och med tydliga insatsområden definierade. 
Kompetens har byggts upp inom det definierade området och utifrån detta 
har verksamheten även utvecklats mot andra insatsområden som varit 
möjliga att inordna under samma logiska överbyggnad. 
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De tre handlingslogikerna ger ytterligare förståelse för de bakomliggande 
antaganden, världsbilder och erfarenheter som ligger bakom utformning
en av den näringslivspolitiska verksamheten. Diskussionen om handlings
logik erbjuder ett flertal möjligheter. Det är bl a möjligt att konstatera i 
vilken utsträckning som olika intressen, olika målsättningar och olika 
samsyn på använda medel samvarierar genom de olika handlingslogiker
na. Handlingslogiken "bärs" upp genom olika aktörers handlingar och 
mönstren i handlingsprocesserna men det är på intet sätt självklart att 
handlingslogiken är handlingsgenererande. Logiken kan i varierande ut
sträckning prioritera vissa typer av handlingar och/eller hindra möjlighe
ter till handling. Speciellt i Sydvik har det sistnämnda förhållandet varit 
rådande. 

Den komparativa analysen som ledde fram till definitionen av olika 
handlingslogik följdes av en i första hand teoretiskt utvecklande analys av 
hela det organiserade sammanhanget. Kopplingen mellan handlingspro
cesser, handlingsmönster och handlingslogik kompletterades med explici
ta kopplingar till den miljö vari organiseringen ägt rum samt till de indi
vider som deltagit i organiseringen. En principiell modell för detta ut
vecklades enligt nedan. 

Miljöpåverkan 

Miljön 
Bekräftar/ifrågasä tter 

Miljöresponser Uppmärksammar 

Handlingsprocess s \ Handlingsmönster / \ Handlingslogik Handlingsprocess N S Handlingsmönster ^ s Handlingslogik 

Responderar 

Interagerar 
Individuell handling 

Bekräftar/ifrågasätter 

Uppmärksammar 

Figur 13:1 Organiseringens logik 

De olika sambanden i modellen är, som ovan sades principiella, och de ut
trycker det sätt varpå organiseringen hålls samman och på vilket sätt de 
relateras till varandra. Modellen är uppbyggd i tre olika nivåer: individ
nivån, den sociala interaktionsnivån och miljönivån. Den nedersta nivån 
är individnivån som omfattar de olika näringslivspolitiska aktörerna som 
individer. De relaterar sig till organiseringens handlingslogik och till 
andra aktörer genom delaktighet i handlingsprocesserna. Individen tolkar 
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sin situation relativt den handlingslogik som organiseringen karaktärise
ras av och de egna erfarenheterna och värderingarna kan antingen ifråga
sätta eller bekräfta logikens uppbyggnad. Genom interaktion deltar indi
viden i handlingsprocesser och genom denna interaktion erhålls vissa res-
ponser eller erfarenheter. Sammantaget berör relationen mellan individ
nivån och den sociala interaktionsnivån tolkningar; dels tolkning av den 
individuella handlingen relativt handlingslogiken och dels tolkning i för
hållande till handlingsprocessen. 

Miljönivån omfattar den näringslivspolitiska verksamhetens omgivning. 
Miljön måste i någon mening definieras och organiseringen måste på 
något sätt relateras till vissa delar av miljön. Detta kan i korthet sägas ske 
på två olika sätt, dels genom att genom handlingsprocesserna de facto 
arbeta med vissa delar av miljön och på så sätt "skapa" miljön och dels 
genom att uppfatta och tolka miljön i termer av en handlingslogik. Rela
tionerna mellan handlingsprocess och miljö bygger upp miljön genom 
agerande medan relationen mellan handlingslogik och miljö bygger upp 
miljön genom uppmärksamhet. Miljöförändringar ger responser till 
handlingsprocesserna medan handlingslogiken kan bekräftas eller ifråga
sättas genom händelser i miljön. Sammanfattningsvis berör relationen 
mellan den sociala interaktionsnivån och miljön fokusering; dels fokuse-
ring av miljön genom agerande och dels genom uppmärksamhet. 

Analysen visade vidare att de tre kommunernas tolkningar respektive 
miljöfokusering skilde sig åt på vissa distinkta sätt. Följande typer av 
fokusering respektive tolkning konstaterades: 

Organiseringens logik är med andra ord uppbyggd dels av de "inre" kva
litéer som tidigare diskuterats i handlingstermer (process - mönster -
logik) och dels av förhållanden mellan miljö, individ och de inre kvalité
erna. Organiseringens logik innehåller därmed de delar och de samband 
som på ett konsistent sätt kan förklara hur den näringslivspolitiska 
verksamheten utformas och utvecklas. 

Det är även möjligt att länka den tidigare diskussionen om handlingslogik 
till diskussionen om tolkning respektive fokusering. Sålunda framgår det 
av Västfors med en definitiv handlingslogik har en konsistent miljöfoku-

Västfors 
östå 
Sydvik 

Typ av miljöfokusering 
Konsistent 

Varierande 
Motsägande 

Typ av individtolkning 
Starka! legitimerande 

Selektiva! engagerande 
Svaga! minimerande 
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sering och starka/legitimerande individtolkningar. Östå med en dispositiv 
handlingslogik har en varierande miljöfokusering och selektiva/engage
rande individtolkningar. Sydvik, slutligen, med en restriktiv handlings
logik har motsägande miljöfokusering och svaga/minimerande individ
tolkningar. 

En central sentens är därmed att en organisering i sig är en logisk helhet 
med vissa principiella samband påverkad av vissa principiella förhållan
den. För att utveckla organiseringen är det med andra ord inte med själv
klarhet i aktivitetsdimensionen - handlingsprocesserna - som arbetet bör 
påböijas. Utvecklingen av verksamheten måste understödjas med utveck
ling av tolkning och fokusering, i relationen mellan individ och social 
interaktion å ena sidan och mellan social interaktion och miljö å andra 
sidan. Även utan den direkta utvecklingsambitionen finns det anledning 
att betrakta en viss verksamhet ur ett logiskt helhetsperspektiv, t ex för att 
skapa förutsättningar för samverkan, dynamik, insikt, och kompetens
höjning. 

Aktualiserade frågor - utvecklade problem 

Studien har, enkelt uttryckt, behandlat det empiriska problemområdet 
kommunal näringslivspolitik utifrån det teoretiska området social hand
lingsteori. Både utifrån det empiriska likväl som det teoretiska innehållet i 
avhandlingen kan intressanta frågeställningar utvecklas vidare. Nedan 
kommer de två principiellt skilda utvecklingsmöjligheterna att behandlas 
var för sig. 

Förhandlingsekonomi och kommunal näringslivspolitik 

Kommunal näringslivspolitik har i denna studie behandlats "från insidan" 
och fokus har varit på den process varmed aktörerna genom social inter
aktion utformar näringslivspolitiken. Studien har emellertid även visat på 
nödvändigheten av att betrakta näringslivspolitiken i ett vidare perspektiv 
som en verksamhet karaktäristisk för den framväxande förhandlings-
eller organisationsekonomiska samhällsorganisationen. 

Samhällsorganisationens förändring mot ett utsuddande av organisations-
såväl som sektorsgränser är därvid ett forskningsfält av stort värde. Det 
är, analogt med den ansats som använts i denna studie, inte organisationers 
verksamhet som är det centrala utan problemhanteringen. Hur hanteras 
viktiga framtidsfrågor i samhället? Den lokala (kommunala) nivån är sär
skilt intressant eftersom det finns ett flertal förhållanden som antyder att 
det är just på lokal nivå som viktiga förändringar äger rum. 
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För det första har kommunerna under 1980-talet befäst sin ställning som 
centrala aktörer i den offentliga tjänsteproduktionen. Ett flertal offentliga 
verksamheter har över åren förts över till kommunerna likväl som ambi
tionsnivåerna inom de etablerade verksamheterna har ökat kontinuerligt. 
Även om det finns exempel på verksamheter som förts från kommunerna 
är det uppenbart att i den mån offentliga reformer eller förändringar i 
den offentliga tjänsteproduktionen övervägs så är kommunerna en natur
lig part i detta. Utformningen av framtida reformer och/eller tjänsteut
veckling är sålunda intressanta att följa i akt och mening att studera det 
sätt varpå nya uppgifter växer fram och organiseras. 

För det andra tvingar samhällsutvecklingen, stagnerande ekonomi, rekry
teringsproblem mm fram nytänkande vad gäller verksamhetsutformning
en. Huvudmannafrågan och finansieringsformer ifrågasätts ibland regel
mässigt och kan leda till att nya typer av produktionssystem utformas. I 
anslutning till detta kan även det ökade flödet av "ideal" från privat till 
offentlig sektor noteras. Detta ideologiska flöde, t ex vad gäller ledarskap, 
målstyrning, resultatansvar, uppföljning etc, är på intet sätt oproblema
tiskt och karaktäriseras understundom av en villkorslös "kapitulation" 
från den offentliga sektorns sida. Det finns all anledning att kritiskt gran
ska tillämpningen av det privata näringslivets begrepp på offentlig sektor. 
Å andra sidan finns ett behov av förändring och förnyelse och detta arbete 
stimuleras av tvingande ekonomiska förhållanden. Hanteringen av detta 
vore naturligtvis av stort intresse att följa forskningsmässigt. 

För det tredje finns det i praktisk handling stora frihetsgrader att agera 
interaktivt med andra samhällsintressen. Den statliga detaljstyrningen 
inom speciallagsreglerade områden minskar och även om den finns kvar i 
olika bidragssystems utformning har möjligheterna ökat att lokalt designa 
tjänsteproduktionen. Kommunallagen kan dessutom i framtiden komma 
att ge kommunerna betydligt större möjligheter att fritt utforma verk
samheten inom den s k fria sektorn. Framväxten av nya interaktions-
former i förhandlingsekonomin är därmed ytterligare en intressant 
forskningsfråga. Till ovanstående kan även frågeställningar avseende 
demokrati, medborgarinflytande och förändrade politikerroller fogas. 

Diskussionen ovan har behandlat den offentliga sektorn i allmänhet och 
den kommunala i synnerhet med avseende på den framväxande förhand
lings* eller organisationsekonomin. Den kommunala näringslivspolitiken 
kan emellertid ses som ett problemområde som i sig inrymmer de flesta 
av de ovan allmänt konstaterade konsekvenserna av förändringar i sam
hällsorganisationen. Att öka kunskapen kring näringslivspolitiken som en 
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förhandlingsekonomisk företeelse är därför angeläget. Näringslivspoliti
ken är därutöver intressent med tanke på den betydelse som verksamheten 
i många kommuner har eller skulle kunna ha för den lokala utvecklingen. 
Bättre kunskap om näringslivspolitikens möjligheter att förändra och/el
ler utveckla den lokala miljön, om samband mellan problem och insatser 
är nödvändig. Att visa på kopplingar mellan näringslivspolitiska insats
er/resultat och olika karaktäristika i miljön vore därvid en viktig om än 
svårhanterlig ambition. 

Organisering 

Denna studie har tagit fasta på organisering som begrepp för att beskriva 
organiserad social interaktion relativt en viss verksamhet. Den begrepps
bildning som skett har sin utgångspunkt i en kritisk hållning till system
teoretiska angreppssätt på organisationsproblem. Begreppsbildningen har 
inte i första hand utgått från det kulturella angreppssättet varifrån den 
kanske mest tongivande kritiken av systemteorin under det senaste decen
niet har utgått. I stället har den sociala handlingsteorin utgjort utgångs
punkt. Den principiella argumentationen för varför en handlingsoriente-
rad ansats kan och bör användas för att förstå organiserad verksamhet 
hänger samman dels med förändrade verksamhetsformer i samhället (jfr 
diskussionen om förhandlingsekonomin) och dels med den etablerade teo
rins begränsade möjligheter att förstå social interaktion. 

Den sociala handlingsteorin står därmed i opposition till delar av den eta
blerade organisationsteoretiska teoribildningen. Därför är det ett akade
miskt intresse att ytterligare klargöra den sociala handlingsteorins posi
tion relativt system- och kulturorienterad teori likväl som det är av in
tresse att utveckla de beröringspunkter som finns mellan olika ansatser. 
Spänningen mellan handlingslogik och organisationskultur är därvid ett 
område av stort intresse. Står kulturella eller symboliska sammanhang (t 
ex i en organisation) i kontrast till de ur handling och handlingsmönster 
genererade handlingslogiska sammanhangen? Vad händer om logiken i 
organiseringen i olika delar inte stämmer överens med en av organisatio
nens ledning implementerad symbolik? En analys av organiseringsbe
greppets giltighet gentemot organisationsbegreppet skulle kunna skänka 
viktig kunskap om olika former av organiserade sammanhang. 

De begrepp och den teoretiska förståelse som utvecklats i avhandlingen 
kan och bör även förädlas och utvecklas vidare genom att användas för 
studier av andra empiriska sammanhang. Dessa kan dels utgöras av andra 
delar av kommunal eller offentlig sektor (som t ex statliga verk, omsorg, 
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vård, departementsarbete) men utveckling bör även sökas relativt andra 
institutionella eller organiserade sammanhang; t ex föreningar, arbets
platsgemenskap, företagsledning etc. Oavsett i vilken riktning som teorin 
utvecklas är det dock väsentligt att i första hand definiera forsknings
frågorna utifrån problem- eller uppgiftshantering och inte utifrån struk
turellt definierade organisationsbegrepp. 

För att förstå nya, framväxande fenomen i samhället är det nödvändigt att 
inte enbart jämföra det nya med ideala modeller för samhällsorganisa
tionen då detta lättare leder till slutsatsen att de nya förhållandena är att 
betrakta som dysfunktioner. Detta beror på att komparationen med ideala 
modeller är bunden av de ideala modellernas begrepp och den strukture
ring av verkligheten som de innehåller. Att alternera "idealmodellanalys
en" med empiriskt grundad begrepps- och teoribildning är därför av stor 
vikt. I detta arbete erbjuder handlingsteoretiska ansatser möjligheter ge
nom fokuseringen på problemhanteringen (alt. uppgiftshanteringen) som 
process och den tydliga tonvikten på den systematik som kan genereras 
från olika aktörers handlingar. 
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Summary 

The logic of organizing - a study of municipal industrial 
policy 

Industrial policy and action - background and aim of the study 

Industrial policy is commonly considered to be a difficult task for muni
cipalities. The problems (and possibilities) generated by local surround
ings are complex and therefore it is difficult to judge the benefits of 
different kind of activities. To attain any degree of success politicians and 
civil servants need to cooperate with the private sector, the governmental 
authorities and others which makes the situation even more complex. This 
study deals with the complex every-day actions of local industrial policy
makers. The main question raised is how the process of shaping and 
developing municipal industrial policy is built-up over time. 

Policy is basically constituted by actions carried out by several agents 
from different organizational settings within or outside the formal orga
nization of a municipality. The actions, judgements and attitudes of the 
agents are the core of the shaping process. However, in order to answer 
the above question, it is necessary to consider a particular industrial 
policy itself as the object of study rather than the formal organizations 
involved. The problem central to the study will therefore not be viewed as 
an organizationrelated problem but rather as a problem of organizing and 
action. The growing impact of the so called negotiation-economy gives 
further support to this point. The aim of the study can then by formulated 
as follows: to build-up an understanding for organizing, based on social 
action theory, and analyze how industrial policies are shaped and deve
loped in some selected municipalities. 

Action and organizing - the theoretical perspectives 

The basis of the social action theory is the notion that human action is an 
intentional and individual phenomenon. In the social context, however, 
the actions of individuals have to be viewed in relation to the actions of 
other people. In order to understand and analyze social action, three 
characteristics can be emphasized: First, it is the interaction and the social 
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meaning created in any social context that is essential rather than single 
individual actions. Second, the systems of in teraction in which different 
actors participate are essential rather than the actors singly. Third, a 
meaningful social context is founded upon structural conditions of a non-
personal kind and upon individuals' intentions. 

Organized social interaction that deals with a certain problem or a certain 
policy is, with a social action theory approach, viewed as organizing 
(opposed to the structural concept of organization). Organizing as a 
general concept for a continuing process embraces more than the 
interaction itself. It also includes the meanings and patterns created in the 
interaction. Analogous to this, organizing is described as being composed 
of three components: action-processes (the meaningful and consistent 
social interaction around different tasks), action-patterns (the patterns in 
the way of interacting that can be gathered from the processes over time) 
and the logic of action (the ideas and attitudes that encompass the 
organizing). 

Action-processes are empirically delimited by the agents' definitions of 
their tasks while action-patterns are an interpretation of the continuing 
order that can be found in the processes. Both the action-processes and the 
action-patterns are consequences of organizing but they do not explain the 
overall consistency of organizing. This has traditionally been considered 
as a problem of defining the rationality of an organized context. Recent 
theoretical development of the rationality concept vis-a-vis social contexts 
shows, however, that our view of rationality needs to be developed. It has 
been shown that organizing-processes are characterized by disintegrative 
as well as by integrative aspects, e.g. due to uncertainty as regards object
ives, relations between means and ends, interactions between different 
agents etc. Rationality must be given a social and subjective meaning 
which differs from the traditional instrumental rationality. On account of 
this it is argued that a socially defined logic of action is established by the 
organizing. The logic of action is discussed as the overlapping set of ideas 
and attitudes that surround the organizing. It thereby "replaces" rationali
ty as an explanation of the unity of the or ganizing-process. 

Research strategy 

The realities to be studied are viewed as essentially relativistic and depen
dent upon the definitions made by the agents themselves. Reality then can 
be defined as subjective and data about reality are accordingly dependent 
upon the subjective ideas of individuals. This leads to an epistemologica! 
position, founded in the research problem and the social action-approach, 
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that can be categorized as subjectively rather than objectively oriented. 
Among subjective orientations, it is important to distinguish between 
approaches which emphasize the human consciousness as the object of 
study and approaches which focus on the social contexts. The former 
approaches are not suitable for this study since the purpose is to reach 
conclusions about the social context and the development of actions in 
social contexts. This is not to say that consciousness is unimportant but 
rather that it is the social aspects that constitute the empirical work and the 
analysis. 

The research strategy used is accordingly inductive and intensive rather 
then deductive and extensive. Intensive case-studies have been carried out 
in three different municipalities. The municipalities have been selected so 
that the local environments (in terms of industrial structure, demography 
etc) are similar but the industrial policies developed differ. Along with 
this, the possibilities of a ccess have been an important criteria. Within 
each of the municipalities the action-processes have been identified and 
documented through semi-structured interviews, documents and partici
pation. The collection of data has been carried out over three to six year 
periods. 

Case descriptions 

The three cases from the municipalities of Eastriver, Southbay and West-
stream are presented in terms of action-processes. About five different 
processes are presented for each of the municipalities. The processes are 
those which, during the empirical work, appeared to be most important 
for the existing industrial policies. 

Patterns in the action processes 

The patterns in the action-processes express an order in the way the 
action-processes are conducted over time. The patterns identified are as 
follows. 

For Eastriver: the need for consensus between all agents involved before 
the process can proceed; the tendency to use a laissez-faire attitude 
instead of opposition; the peripheral role that the political process plays 
in forming the industrial policy; the many agents that have more than one 
role in the industrial policy and the loosely-coupled groups that work 
with the industrial policy; and finally the non-formal commitment to the 
tasks which are characteristic of their industrial policy. 
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For Southbay: uncertainty and cautiousness in industrial policy-matters; 
the many conflicts among different participants; distance between diffe
rent tasks, i.e. the lack of references between different tasks and lack of 
strategic consciousness; the tendency that problems with one process stop 
or block the work with other processes; and finally the "revolutionary" 
atmosphere within the industrial policymaking. 

For Weststream: uniformity in the way the industrial policy problems, 
possibilities and aims are defined; the use of accomplished facts in gene
ral as well as in specific argumentation; lack of communication about the 
industrial policy to agents not involved in the day-to-day work; and 
finally the industrial policy independent of other areas of activity. 

The industrial policy and the logic of action 

By comparing the three cases it is possible to explain and understand the 
kind of industrial policy that has developed in each of the municipalities. 
As this comparision is made, an understanding of the logic of action 
gradually develops. 

The logic of action in Eastriver is optional. First of all, the industrial 
policy is carried out in close cooperation between local businessmen, 
politicians, local government employees, government authorities etc.The 
primarily objective in the work with industrial policy matters is the 
continuous search for anchorage, support, commitment and agreements 
among all or almost all participants. The action processes tend to be 
designed in order to suit different objectives and accordingly the 
participants work with broad matters and primarly with issues that are 
oriented towards possibilités, rather than problems. 

The logic of action in Southbay is restrictive. The industrial policy has 
been characterized by uncertainty about what to do and how to do it. The 
activities have been carried out by the politicians with little influence 
from employees or from bussinessmen, and there have been continuous 
conflicts among the politicians concerning the industrial policy and other 
matters. The activities realized have been carried out in isolation with 
little concern for other activities or for the overall situation in the area. 
Thus the industrial policy has dealt with issues that have been enforced by 
demands which were impossible to ignore, e.g. demands for support 
connected to the shut down of companies. The logic of action has had an 
obstructive rather than a supportive effect on the actions. 
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Finally, the logic of action for Weststream is definite. The unity of the 
different participants concerning the industrial policy has made it possible 
to hold the activities together. The activities deal with certain delimited 
matters and within this area, the competence has been constantly built-up. 
Other matters have been neglected or defined as being of no interest for 
the industrial policy. Because of this, the actions have been closely 
connected to certain companies and the development of their operations. 
Hence, the logic of action has been clearly defining what to do, what the 
problem is, and why things should be done in a specific way. 

The logic of organizing 

The analyses referred to above focus primarily upon the social action 
qualities of the organizing-process. By relating the social action level of 
analysis to the individual level and to the environmental level, it is 
possible to discuss the organizing-process as a whole. This is, at the same 
time, a more complex mode of analysis and a more theoretically grounded 
analysis. The model developed is presented in the figure below. 

Envirbnment . 
influence / 

Environment 
responses 

Environment 
Confirm/question 

Attention 

Actionprocess / \ Actionpatterns / s Logic of action Actionprocess ^ /> Actionpatterns \ y Logic of action 

Responses 

Interaction 

Confirm/question 

Attention 

Individual action 

Figure 1: The logic of organizing 

The connections shown in the figure are general and they express the way 
in which the organizing process is built up and held together. The figure 
shows the three interrelated levels of organizing, i.e., the individual level, 
the social interaction level and the environmental level. The individual 
level encloses the industrial policy participants as individuals. They, in 
turn, relate their individual actions to other participants and to the current 
logic of action. The individual experiences and valuations can either 
confirm or question the logic of action. Through interaction, the individ
ual actions are linked together into action-processes. The interaction 
results in responses and new experiences. The relations between the 
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individual action and the social interaction levels depend upon different 
kinds of interpretations. 

The surroundings of the industrial policy constitute the environmental 
level. These surroundings must be defined and this is done in two ways. 
First, the environment is defined by the influences of and responses to the 
specific action-processes imposed. Second, the relation between the logic 
of action and the environment defines the environment through attention. 
Events in the environment gives more or less direct responses to the 
action-processes while the same events can either confirm or question the 
logic of action. The relation between the environmental level and the 
social action level depends on focusing the environment through both 
action and attention. 

The analysis showed that the interpretations and the focusing in the three 
municipalities differed. The following types of focusing and inter
pretation were observed. 

Thus the logic of the organizing is built-up, by the social action related 
criteria discussed in connection with the empirical study described in the 
previous section. Theoretical analyses (this section) further developes our 
understanding by adding the relationships between environment, social 
action and individual action. The model shown above explains in principle 
how these different key components are linked together and thereby 
shows how the industrial policy is shaped and developed over time. 

In conclusion, it is necessary to view organizing as a logical whole with 
certain kinds of principle connections. Thereby the explanations and 
understanding of the continous development of organizing-processes have 
to be sought in terms of how the individual interpretation is guided and 
how the focusing of the environment is done. In this respect, the 
individual interpretation dimension provides an answer to how things 
are done, i.e. how the interaction works and how different participants 
relate to one another. The focusing dimension, on the other hand, explains 
what is done, i.e. why certain problems or possibilités are attended to 
instead of others, and why the environment is defined in certain ways. 

Type of environment 
focusing 

Type of individual 
interpretation 

Strong/legitimating 
Selective! committing 

Weak!minimizing 

Weststream Consistent 
Eastriver Varied 
Southbay Contradictory 
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men är ofta komplexa och svåröverskådliga, det krävs samverk
an mellan kommun, företag, myndigheter m fl och det är svårt 
att bedöma värdet av olika insatser. I denna bok analyseras hur 
näringslivspolitikens aktörer i praktisk handling tar ställning till 
den komplexa vardagens utmaningar och utformar och&fvecklar 
sin verksamhet. 

Analysen bygger på en social handlingsteori ochi tar fasta på 
det faktum att problem i samhället i allt större utsträckning han
teras mellan organisationer snarare än av enskilda organisatio 
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