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Abstract 
The environment for business enterprises and other organizations is changing 

rapidly and profoundly. These changes generate threats as well as possibilities. The 
threats are especially pronounced for small enterprises since they lack the large firm's 
resources to stand up to increasing international competition. One way for small 
enterprises to deal with this situation is to co-operate with other small enterprises. By 
pooling resources they may be able to maintain their positions and even move forward. 
An Multibusiness Co-operation System, MCS, includes many autonomous enterprises 
and is characterized by voluntary, long-term agreements, flexibility and commitment to 
a joint goal. 

The purpose of this dissertation is to answer the questions of why an MCS is estab
lished, what it should be based on, how to keep it together and who should establish 
the MCS. 

To answer these questions we have used a research strategy which can be described 
as multi-methodological. While starting out with an inductive approach, the theory thus 
generated has allowed an element of deduction at later stages. 

The inductive approach was used in an Experience study and in an In-Depth study. 
The Experience study showed that it was possible to identify promoting and obstructing 
factors for forming an MCS. The study also pointed out an existing MCS to be worthy 
an in-depth study. 

This MCS had existed for 20 years and consisted of 15 small enterprises within the 
joinery-industry. After having interviewed all managers including those who had left 
the MCS, and after analysing our results through interorganizational theories, we were 
able to generate a theory of Multibusiness Co-operation Systems. This theory can be 
divided into three different phases showing an MCS's lifecycle and what is important to 
consider during the three phases with respect to the Environment, what Bricks to use to 
form an MCS, the Concrete to use to keep the bricks together and, finally, who should 
be the Master Builder. 

The generated theory has an empirical as well as a theoretical basis but in our 
opinion it was not yet sufficiently grounded. One way to make it more grounded was to 
participate in a co-operation process and to learn by acquaintance and, thus, develop the 
theory. 

At this stage our research strategy has got an element of deduction while 
implementing the generated theory by action research within two different groups of 
small enterprises. The implementation was successful in both cases showing that the 
theory worked and even was developed. These two cases also brought some methodo
logical experiences. We found that the dialogue method was fruitful and that different 
arenas for developmental work can be used during the three different phases of an 
MCS's lifecycle. 

Key words: MCS, Network, Environment, Bricks, Concrete, Actors, Generated 
theory, Multimethodological, Action research, Dialogue, Arenas, Grounded theory. 
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Förord 

Avhandlingen markerar ett slut på en långvarig, intressant och stimule
rande lärprocess. Kryddan i processen har utgjorts av alla möten med 
personer i forskarsamhället respektive i de deltagande organisationerna. 
Vid detta t illfälle flimrar många minnesbilder och ansikten förbi, ansik
ten som tillhör personer som är delaktiga i att denna avhandling kunnat 
skrivas. Alla dessa personer borde tillägnas ett särskilt förord. Eftersom 
detta ej låter sig göras får vi i stället rikta ett k ollektivt tack till Er alla. 
Utan Er medverkan skulle denna studie ej varit möjlig att genomföra. 

Det finns dock ett antal personer som vi i detta sammanhang särskilt vill 
omnämna. 

I samverkansorganisationerna vill vi rikta ett särskilt tack till Tobias 
Lindmark - tidigare Vd i Skellefteå Snickericentral, Erik Johansson -
tidigare näringslivssekreterare i Robertsfors kommun - och ledamötena 
Anita Löfström, Wolfgang Bay, Berndt Nylén och Ulf Wärme - i 
Branschrådet för Hotell och Restaurang i Västerbottens län. Ni har alla 
bidragit med värdefulla kunskaper till detta arbete och underlättat vårt 
arbete ute i företagsgrupperna. 

I forskarsamhället är det framförallt vår handledartrio med docent Carin 
Holmqvist, professor Leif Lindmark och ekonomie licentiat Sixten 
Andersson som vi vill rikta ett tack till. Ni har med en mix av kritik, 
kunskap, och kreativitet inspirerat och lotsat oss till slutförande av 
avhandlingen. Carin, som varit vår handledare under hela processen, har 
med sin obotliga optimism och positiva syn på vårt arbete delat såväl 
våra med- som motgångar och varit en ständig källa att hämta inspiration 
ur. 

Bland övriga kollegor vill vi framförallt tacka universitetslektorerna 
Håkan Boter och Anders Söderholm samt universitetsadjunkt Håkan 
Andersson som i samband med vårt interna slutseminarium granskade 
manus och kom med flera förslag till förbättringar. Även till univer
sitetslektor Maj-Britt Johansson-Lindfors och professor Rolf A Lundin 
vill vi framföra ett tack för värdefulla synpunkter i detta sammanhang. 
Filosofie licentiat Jan-Erik Jaensson har bistått oss i vått och torrt när 
relationerna till datorerna ej fungerat. Våra övr iga kollegor vill vi tacka 
för såväl stöd och uppmuntran som att ni låtit oss vara i fred under den 
sista intensiva perioden. 



Till gruppen av aktionsforskare vid Arbetslivscentrum i Stockholm vill 
vi framföra ett tack för de stimulerande möten som arrangerats under 
professor Björn Gustavsens ledning. Ett särskilt tack till filosofie doktor 
Marianne Ekman-Philips för granskning och goda idéer till förbättringar 
av vårt manus. 

För oförtröttlig korrektyrläsning och språkgranskning i många versioner 
vill vi tacka redaktör Folke Åström. Ett tack även till Katarina Pous ette 
för värdefull hjälp med korrektur och de praktiska arrangemangen kring 
disputationsakten. 

Att skriva en avhandling tillsammans och dessutom vara gifta med 
varandra har såväl för- som nackdelar. En fördel är att man alltid kan 
diskutera avhandlingen. En nackdel är att man alltid gör det. Denna 
nackdel har framförallt drabbat våra barn Petrus, Sara, S imon och David 
som under de senaste åren levt i ett tillstånd som tidvis "föräldralösa". 
Även vid fysisk närvaro i hemmet har vi inte alltid varit där i tankarna. 
Era "Hallå!" har varit nyttiga för att rycka oss tillbaka till verkligheten. 
Ett tack för att ni stått ut med oss men vid närmare e ftertanke har ni 
kanske inte haft något val. 

Vid avhandlingar med två författare krävs att det sker en uppdelning 
mellan dessa. En sådan uppdelning blir i vårt fa ll konstlad. Alla avhand
lingens delmoment - metodval, teoriinläsning, empiriska studier och ana
lyser - är ett resultat av många och långa diskussioner mellan oss. Båda 
har vi dessutom, i något skede av avhandlingsarbetet, varit involverade i 
skrivandet av samtliga avsnitt och kapitel. 

Den uppdelning vi gjort innebär att vi ansvarar gemensamt för avhand
lingens helhet och kapitlen 1,2,6 och 10. För övriga kapitel har arbets
fördelningen mellan oss varit att Per haft huvudsakligt ansvar för kapit
len 3,7,9,10 och avsnitten 4.1 - 4.3.2 samt 5.1 - 5.2.1, medan Kerstin 
haft huvudansvar för kapitlen 8,11,12,13 och avsnitten 4.3.3 - 4.5 samt 
5.2.2 - 5.5. 

Umeå i september 1992 

Kerstin Nilsson och Per Nilsson 
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1 Problemområdet flerpartssamverkan 

1.1 Ämnesområdets aktualitet 

Vi kan urskilja minst två företeelser i vår omvärld som under de senaste 
årtiondena bidragit t ill att företag i allmänhet och småföretag i synnerh et 
har blivit allt mer konkurrensutsatta. Den första utgörs av den snabba ut
vecklingen inom kommunikationsteknikens område vad beträffar såväl 
fysiska flöden som informationsflöden. Denna utveckling har bidragit till 
att varor och information kan överföras allt snabbare och säkrare. Den 
andra är den internationella utvecklingen inom det handelspolitiska om
rådet. Utvecklingen under 80- och 90-talen med EG och dess inre 
marknad (1993) samt utvecklingen i Östeuropa alltsedan 80-talets senare 
del är exempel på dramatiska förändringar i företagandets förutsätt
ningar vars konsekvenser vi ännu ej kan överblicka. EG:s inre marknad 
förväntas också öka regionernas betydelse. Dessa företeelser samman
tagna har medfört avsevärt förändrade förutsättningar i form av såväl 
nya hot som möjligheter för företagsamhet. De svenska företagen 
kommer i allt större utsträckning att b li utsatta f ör konkurrens från för 
oss hitintills okända parter. Möjligheterna ligger i att det öppnas helt nya 
marknader för de svenska företagen. 

Under 80-talet har vi fått bevittna de stora företagens strategier för att 
möta den tilltagande internationaliseringen. Dessa strategier har inne
fattat fusioner, joint ventures och strategiska allianser i syfte att såväl 
försvara sig mot konkurrens som att ta tillvara de nya möjligheter som 
öppnats. För stora svenska företag har detta tagit sig uttryck i t ex 
ASEA:s fusion med schweiziska Brown Boveri till ABB, Volvos samar
betsavtal med Renault, SAS:s samarbetsavtal med andra flygbolag inom 
Europa och USA samt svenska byggföretags joint ventures för att klara 
av stora byggprojekt såväl inom landet som utanför dess gränser. Listan 
kan göras mycket längre men vi nöjer oss med dessa exempel. Vad vi vill 
åskådliggöra med dem är att de stora företagen har insett att för att 
överleva på sikt krävs samarbete. 
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De ovan nämnda svenska företagen är attraktiva samarbetspartners 
eftersom de innehar styrka och utvecklingspotential samt att de redan är 
etablerade på den internationella marknaden. Men vad skall de mindre 
företagen göra för att "kunna utstå de hot som förändringarnas vindar 
innebär och för att kunna tillvarata de ny a möjligheter som öppnas? 

Strategiska allianser kännetecknas av att företag samarbetar genom att 
kombinera resurser av olika slag men att företagen samtidigt förblir 
självständiga. Peridis (1990) ger en relativt vid definition av begreppet. 
"Strategie alliances are relatively enduring arrangements that utilize 
resources from two or more organizations" (Ibid sid 2). Författaren 
menar att allt samarbete inte är att beteckna som strategiska allianser 
utan kännetecknande för begreppet är att samarbetet skall innebära 
strategiska positioneringar för företagen som är inblandade i samarbetet. 
Strategiska allianser är enligt Dickson m fl (1990) vanligast mellan stora 
företag men blir enligt Peridis (1990) allt vanligare mellan små och stora 
företag och främsta motiven för att ingå sådana allianser är att man i små 
företag härigenom i högre grad kan kontrollera osäkerhet samt reducera 
risktagandet. 

Men varför skulle inte strategiska allianser mellan enbart mindre företag 
vara möjliga? Kan inte ett väl utvecklat nätverk - ett samverkansprojekt -
mellan småföretag vara att betrakta som en strategisk allians? Jarillo 
(1988) som diskuterar små företag i nätverk ser strategiska nätverk som 
långsiktiga arrangemang mellan fristående företag, vilket ger de företag 
som ingår i nätverket komparativa fördelar gentemot sina konkurrenter. 

Dessa två definitioner, den av strategiska allianser respektive strategiska 
nätverk, har enligt vårt förmenande samma innebörd. Vi menar vidare 
att småföretag kan flytta fram sin a positioner genom att strategiskt sam
verka med andra småfö retag. 

Det negativa som kan förknippas med uppkomsten av samverkan, stra
tegiska allianser, karteller, etc är risken för en monopolsituation som 
innebär att konkurrens elimineras med ogynnsam prisutveckling för 
konsumenten som följd. Denna risk föreligger framför allt vid dylikt 
samarbete mellan stora företag. Av den anledningen har många fall prö
vats i olika domstolar. I en artikel av Jorde & Teece (1989) påpekas att 
antitrustlagstiftningen i USA måste ses över eftersom ökad samverkan 
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mellan inhemska företag måste till för att möta den allt hårdare 
konkurrensen från framförallt Japan. Författarna konstaterar att 
liknande förhållanden även råder i Europa och att företag som vill 
experimentera med nya sätt att organisera samarbete, löper risk att b li 
stoppade av antitrustlagstiftningen. Ett sam verkansprojekt, nätverk e ller 
strategisk allians mellan småföretag löper, enligt vårt förm enande, dock 
mindre risk att snedvrida konkurrenssituationen på en öppen marknad. 
Det kommer alltid att existera enskilda företag eller företagskon
stellationer som utgör ett hinder för en grupp småföretag att upp nå en 
monopolställning. 

Författare som t ex Jarillo (1988), Bjerke (1989) och Szaraka (1990) för 
fram en rad motiv för samverkan. Jarillo (1988) som diskuterar 
"strategic networks" ser "strategic networks as long-term, purposeful 
arrangements among distinct but related for-profit organizations that 
allow those firms in them to gain or sustain competetive advantage vis
a-vis their competitors outside the network" (Ibid sid 32). Ett annat 
motiv för författaren för att upprätta nätverk är att därigenom sänka 
transaktionskostnaderna. Han menar vidare att "the network is eco
nomically feasible because the specialization of each supplier makes the 
final total cost lower" (Ibid sid 39). 

Hybridorganisationer (se t ex Borys & Jemison 1989 samt Powell 1987) 
är ett samlingsbegrepp för olika former av interorganisatoriska relatio
ner inom vilken t ex joint ventures och underleverantörsrelationer in
ryms. Powell (1987) menar att det är d e snabba omgivningsförändrin
garna s om uppmuntrar till hybridorganisationer eftersom dessa är bättre 
anpassade till dagens situation. Borys & Jemison (1989) påpekar dock att 
vi behöver ytterligare insikt såväl i hybriders en skilda beståndsdelar som 
i hur dessa beståndsdelar interagerar. 

Kvasiföretag definieras av Luke, Begun och Pointer (1989) som löst 
kopplade arrangemang skapade för att uppnå långsiktiga och strategiskt 
viktiga målsättningar. De konstaterar att lö st kopplade relationer mellan 
ett antal företag till ett kvasiföretag är lösningen för att möta nya 
situationer i en snabbt föränderlig omgivning. De menar också att ytter
ligare forskning inom området är nödvändig och pekar ut fyra områden 
av primärt intresse. Dessa områden är: ytterligare beskrivningar av 
kvasiföretagskonceptet, yttre förutsättningar som förklarar frekvensen 
av kvasiföretag i olika omgivningar och näringsgrenar, identifiering av 
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strukturer som är nödvändiga för att få kvasiföretag att fungera samt att 
visa varför kvasiföretag agerar på ett v isst sätt. 

Dynamiska nätverk kommer, enligt Miles (1989), att vara 21 :a århund
radets företagsform. I beskrivningen av dynamiska nätverk finns en 
"mäklare" med en central funktion i nätverket. Denna mäklares uppgifter 
är att sammanföra resurser från olika företag i syfte att kun na erbjuda 
systemlösningar. Anledningen till att han menar att detta är fram tidens 
företagsform är att företag inte kommer att ha tillräckliga resurser för 
att inom sig ha alla funktioner samt ha råd att betala för outnyttjad 
arbetskraft och anläggningstillgångar. Samarbete med andra organisa
tioner blir därför nödvändigt. Han konstaterar också att den ökande 
internationella konkurrensen och den snabba teknologiska utvecklingen 
favoriserar organisationer som är snabba och flexibla. Vidare konsta
terar han att dynamiska nätverk inte bara kommer att visa sig mer 
ekonomiskt effektiva utan de kommer även att tillvarata de personella 
resurserna bättre än i stora företag. Särskilt för småföretag, menar han, 
kommer dynamiska nätverk att visa sig vara en bra företa gsform. 

Som bekant är det lätt att säga tulipanaros. Det är också lätt att säga 
strategiska allianser, strategiska nätverk, samverkan, nätverk, hybrid
organisationer, kvasiföretag och dynamiska nätverk men de är svårare 
att åstadkomma. Produktivitetsdelegationen (SOU 1991:82) som belyser 
de svenska företagens produktivitetsutveckling i ett internationellt 
konkurrensperspektiv utgör ett av de senaste tillskotten till den flora av 
uttalanden som lovprisar nätverkens betydelse. I betänkandet framhålls 
vikten av nätverkskopplingar för svenska företag. Delegationen pekar 
bl a på att det i Sverige finns många etablerade nätverk som kan 
aktiveras för kunskapsspridning samt att också "på olika sätt bidra till 
att bygga nätverk för information och teknikspridning till småföre
tagen" (Ibid sid 398). Delegationen avstår dock även den från att 
besvara frågan hur man skall gå till väga. 

Frågan som kvarstår att besvara är därför hur väl fungerande nätverk/-
samverkan etableras och vidmakthålls. Delvis finns svar på denna fråge
ställning i litteraturen. Vi vill dock påstå att svaren inte har emanerat ur 
en grundad eller verklighetsbaserad teori, heller inte satts in i ett sam
manhang och dessutom inte berört flerpartssam verkan mellan småföre
tag. Detta påstående stöds även av Oliver (1990) som, efter en omfattan
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de genomgång av litteratur so m behandlar interorganisatoriska relatio
ner, konstaterar att området genererat en stor mängd litteratur vilken 
dock är s ynnerligen fragmentariserad. Hon menar därför att ytterligare 
forskning bör fokuseras kring vilka villkor som stöder och underlättar 
interorganisatoriska relationer. Med denna avhandling hoppas vi kunna 
bidra till att ge svar på dessa frågor. 

1.2 Det praktiska problemet och hur vårt intresse 
väcktes 

I slutet av 1970-talet, närmare bestämt 1978, var situationen delvis likar
tad som idag. Inom näringslivet och bland dem som arbetade i och med 
småföretag inriktades, då som nu, arbetet i h ög grad på att stärka företa
gens konkurrenskraft v ilket bl a ansågs kunna ske genom företagssam
verkan. Den internationella utvecklingen och internationaliseringen av 
näringslivet hade dock inte nått den explosionsartade utveckling som 
kännetecknar senare delen av 80-talet respektive 90-talets inledning. 

Företagssamverkan innebär att utv eckla relationer mellan organisationer 
eller individer. Att bygga och utveckla relationer är inte någon enkel 
uppgift och kunskapen kring detta var i slutet av 1970-talet, liksom idag, 
ofullständig i många avseenden. Vi uppmärksammades på dessa kun
skapsluckor i samband med deltagandet i en utredning om träindustrin i 
Västerbottens län. 

Utredningen, som var tillsatt av Statens Industriverk, syftade till att ge en 
samlad bild av den aktuella situationen och vilka utvecklingsmöjligheter 
som fanns för träindustrin i länet - en industri uteslu tande bestående av 
småföretag. Den skulle även uppmärksamma tänkbara sama rbetsformer 
mellan företag och delbranscher. I den arbetsgrupp som tillsattes med 
specialinriktningen "Samverkan och konkurrens" de ltog vi som sekre
terare. Arbetsgruppen i övrigt bestod i h uvudsak av företagsledare från 
länet samt representanter för företagsstödjande organisationer som 
Expolaris, Industriellt Utvecklingscentrum (IUC), nuvarande Regionala 
Utvecklingsfonden samt branschorganisationer. I arbetsgruppen fördes 
många och långa diskussioner om hur man inom näringen skulle kunna 
öka konkurrenskraften. Här diskuterades hur man skulle kunna utveckla 
de aktuella företagen och därmed förändra konkurrenssituationen från en 
inomregional till en utomregional sådan. De flesta i arbetsgruppen plä-



6 

Problemområdet flerpartssamverkan 

derade för att en lösning skulle kunna vara ökad samverkan. De i arbets
gruppen medverkande företagsledarna intog dock i fråga om eget del
tagande i samarbetsprojekt en allmänt skeptisk inställning. Företagsle
darna refererade till många fall där samarbete i olika former hade have
rerat. Fa llen hade ofta som gemensam nämnare att något eller några av 
de medverkande företagen hade blivit utnyttjat av de andra företagen 
eller organisationerna som deltagit i samarbetsprojektet. 

Vid denna tidpunkt existerade dock ett antal samverkansprojekt som upp
visat framgång och utvecklat de medverkande företagen. Kunskapen om 
dessa framgångsrika projekt hade av någon anledning inte nått ut till de 
personer den var avsedd för, dvs företagsledare i småföretag - personi
fierade i denna arbetsgrupp. Anledningarna till varför kunskapen inte 
nått ut kunde vara flera. Den första var att kunskapen inte var tillräckligt 
utvecklad. En annan förklaring kunde vara att d en kunskap som fanns 
inte dokumenterats. En tredje var att eventuell dokumentation inte fått 
önskvärd spridning bland dem som skulle kunna ha användning av den. 
En fjärde anledning kunde vara att mottagarna ej förstått den kunskap 
som fanns dokumenterad och som spridits. Ytterligare en anledning 
kunde vara att litteraturen inte tillräckligt pekat på att företag som 
samverkat erhållit ett reellt utbyte eller att kunska pen som fanns ej var 
handlingsinriktad. 

Trots diskrepansen mellan den positiva inställningen till ökat samarbete i 
allmänhet och den egna motviljan att själv ingå i samverkansprojekt var 
man dock inom arbetsgruppen helt enig om de förslag till åtgärder som 
slutligen presenterades i rapporten (SIND 1977:1). I denna presenterades 
ett antal förslag som antingen innebar ökad samverkan, samordning eller 
samarbete mellan företag inom ett antal delbranscher. Funktionsområden 
för sådan samverkan skulle kunna vara forskning, produktutveckling 
samt marknadsföring. Ytterligare utredningsarbete för att undersöka 
formerna för sådan samverkan var också ett önskemål. Under arbetet 
konstaterade nämligen arbetsgruppen att den litteratur som fanns inom 
området samverkan hade brister när det gällde att besvara frågor om 
hur, varför, när och på vilket sätt samverkan borde bedrivas. 

Vid den tidpunkten, liksom idag, saknades således inom litteraturen 
väsentliga inslag för att ge tillräcklig kunskap om fenomenet samverkan. 
Det fanns dock vissa studier som var för sig behandlar begränsade delar 
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av fenomenet. Dessa studier kan indelas i två kategorier - en kategori 
som behandlar företag/organisationer med lönsamhetskrav och en annan 
kategori som behandlar företag/organisationer utan lönsamhetskrav. Den 
senare kategorin var den dominerande, vilket även Andersson (1979) 
konstaterar. 

Beträffande studier av företag/organisationer med lönsamhetskrav var 
det framförallt fem svenska studier som var av intresse. Dessa studier 
uppvisar såväl likheter som olikheter vad beträffar syfte, studieobjekt 
och perspektiv. De största likheterna återfinner vi vad beträffar studier
nas perspektiv på samverkansproblematiken. Samtliga fem studier anläg
ger ett "inside-out" perspektiv. Andersson (1979) har dessutom ett inter-
organisatoriskt perspektiv och i vissa avseenden anlägger författaren 
även ett "outside-in" perspektiv. Fernström & Kedström (1975) studerar 
utvecklingen av underleverantörsförhållanden. Norbäcks (1978) inrikt
ning är dyadiska samarbetssystem. Andersson (1979) studerar inled
ningsskedet i en samverkansprocess. Samtliga dessa tre har mindre före
tag som studieobjekt medan två andra studier har stora företag som 
studieobjekt. Högberg (1977) söker förklara samverkansbeteende och 
gör detta genom att följa en historisk process i relativt få företag och 
Gullander (1975), som vill besvara frågorna varför oc h hur samverkans
relationer inleds, har valt att studera en mängd samverkansfall utan 
ambitionen till processbeskrivning. 

Det var således endast ett fåtal studier om samverkan som hade haft små
företag som studieobjekt. I dessa studier har dessutom endast en väl av
gränsad del av fenomenet samverkan belysts. Ingen av de tillgängliga 
studierna har behandlat hela fenomenkomplexet och ingen studie har 
heller studerat et t stort antal småföretag i samverkan eller sk flerparts
samverkan. 

Att det fanns stora l uckor vad avser studier som behandlar samverkans
fenomenet stöds även av Andersson (1979) som konstaterar att "tidigare 
studier av interorganisatoriska system har mestadels avsett "non
profit"-organisationer, och de har ofta skett genom studier på samhälls
nivå. Det behövs fler studier av enskilda affärsdrivande interorganisa
toriska system" (Ibid sid 339). Vidare konstaterar han att "tidsdimen
sionen är speciellt viktig vid studier av processer...." (Ibid sid 339). Han 
menar också att "kunskapen om de reella effekterna av samverkan är 
låg" (Ibid sid 339). Slutligen konstaterar han att "de förväntningar som 
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finns hos myndighetspersoner, konsulter och företagare grundar sig 
ofta på förhoppningar eller farhågor, och de empiriska studierna av 
konkreta samverkanseffekter är alltför få. Inom detta område fordras 
ytterligare studier" (Ibid sid 339). 

1.3 Begreppet samverkan 

1.3.1 Småföretagen är resurssvaga 

Att småföretagen, i denna avhandling definierade som företag med upp 
till 200 anställda, är väsentliga för vårt välstånd och framför allt då i 
mer perifera regioner är väl belyst. Småföretagens betydelse kan belysas 
med siffror. Såväl i slutet på 70-talet som i dagsläget utgjorde/utgör 
denna grupp ca 99 procent av det totala företagsbeståndet i landet 
(Statistisk Årsbok 1982 respektive 1991). Detta är ingen unik företeelse 
för vårt land utan liknande förhållanden råder t ex inom EG (se t ex 
Dagens Industri 21/11 1990). 

Småföretagen är inte enbart många till antalet, de svarar även för en stor 
andel av det totala antalet sysselsatta. I slu tet av 70-talet utgjorde denna 
andel ca 50 procent i S verige (Prop 1977/1978:40). De har även en stor 
utvecklingspotential. I en studie på uppdrag av den amerikanska regerin
gen konstaterar Birch (1979) att småföretagen, de med mindre än 20 
anställda, genererade 66 procent av alla nya sysselsättningstillfällen i 
USA och att de riktigt stora företagen skapade relativt få nya syssel
sättningstillfällen. 

Småföretagen är i sig själva ofta för resurssvaga för att kunna utstå hård 
konkurrens och för att kunna utvecklas. De behöver därför ofta någon 
form av resurskomplettering. Ramström m fl (1971) konstaterar t ex att 
företag som ej söker utnyttja möjligheter till samarbete av olika slag med 
andra företag får allt svårare att hävda s ig i konkurrensen 

Resurskomplettering i olika former är ett sätt att ö ka konkurrenskraften. 
Resurskomplettering är framför allt nödvändig inom mer resurs-
krävande områden som t ex forskning, marknadsföring - såväl nationell 
som framförallt internationell sådan - produktionsstyrning samt ekono
mistyrning och ofta inom områden där komplicerade och dyrbara dator
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styrda system används. Vidare saknar ofta de små företagen finansiella 
resurser för mer omfattande investeringar. Resurskomplettering i dessa 
avseenden kan uppnås genom t ex en utbyggd företagsservice på den ort 
där företaget är v erksamt och/eller genom samverkan med andra små
företag. 

1.3.2 Samverkan 

Samverkan har för oss en relativt entydig innebörd och innebär en hög 
grad av integration. I en definition av begreppet måste beteckningar som 
frivillighet, långsiktighet och gemensam målsättning inrymmas. Anders
son (1979) som bl a gör en genomgång av tidigare författares definitio
ner av begreppet kommer fram till följande definition: 

"Samverkan är en frivillig vanligen långsiktig överenskommelse om 
partiell resurssamordning mellan två eller flera helt fristående företag. 
Samverkan avser att genom en ömsesidig commitment för ett gemen
samt mål, ge parterna en ökad individuell måluppfyllelse. Detta sker 
genom att de integreras för en eller flera samverkansfunktioner, medan 
de i alla övriga funktioner och avseenden förblir helt fristående enhe
ter" (Ibid sid 88). 

Detta är en definition som fyller de krav vi ställt upp och som vi kan 
ansluta oss till. 

Samverkan mellan småföretag kan betraktas som ett medel för att uppnå 
vissa målsättningar. Samverkan är också per definition ett medel som 
inte disponeras av en enskild person/organisation utan utgör ett resultat 
av ett gemensamt agerande av två eller flera självständiga organisationer, 
dvs ett interorganisatoriskt medel. 

Ett samverkansprojekt förändrar inte enbart relationerna mellan de sam
verkande företagen utan även relationerna til l den omkringliggande mil
jön. De största förändringarna sker dock i relationerna mellan de sam
verkande företagen. De förändringarna kan användas som ett medel för 
att styra eller påverka omgivningen, t ex genom att uppnå en starkare 
position vid gemensamma inköp eller vid gemensam marknadsbearbet
ning och härigenom t ex förändra en konkurrenssituation från en inom-
regional till en helt eller delvis utomregional sådan. 
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Tanken på et t samverkansprojekt kan i huvudsak födas ur två skilda si
tuationer, nämligen ur en frivillig situation - en möjlighet - eller ur en 
kris - ett hot. Ett initiativ till ett samverkansprojekt kan dock i många si
tuationer tolkas som ett svaghetstecken och kan därför vara svårt att ta 
för den enskilde företagsledaren. Misstänksamhet kan även förekomma 
hos den företagsledare som kontaktas eftersom denne kan vara rädd f ör 
att b li utnyttjad. Det finns skäl att anta att största svårigheten härvidlag 
uppkommer vid horisontell integration inom en och samma bransch. I en 
sådan situation kan en extern förändringsagent vara värdefull att tillgå. 
Svårigheterna kan förväntas vara mindre v id vertikal integration och vid 
samverkan mellan företag i o lika branscher. 

Nätverk är ett mycket vidare begrepp och inrymmer många former av 
samarbete. Nätverksbegreppet omfattar således såväl lösare som fastare 
relationer mellan organisationer respektive individer. Ett samverkans
projekt kan inom sig rymma flera nätverk samt även ingå i större 
sådana. Om vi utgår från ett samverkansprojekt, utgör de deltagande 
parterna inom projektet ett nätverk. Inom projektet kan det finnas orga
nisationer som är förbundna med varandra genom speciella relationer 
vilka tillsammans bildar ett nätverk inom ramen för det större nätverket 
- samverkansprojektet. Samverkansprojektet som helhet har i sin tur 
relationer med organisationer utanför projektet - relationer som till
sammans bildar ett mer omfattande nätverk. 

1.3.3 Flerpartssamverkan 

Vi har tidigare påpekat behovet av resurskomplettering för småföretag 
och att samverkan kan vara ett medel att uppnå en sådan. Sannolikheten 
för att uppnå denna så eftersträvansvärda r esurskomplettering kan antas 
öka ju fler parter som är sammanbundna i ett nätverk vilket gör studier 
av flerpartssamverkan särskilt intressant. Att studera flerpartssamverkan 
mellan småföretag och därmed öka kunskapen om sådan samverkan är 
även intressant därför att ett sådant nätverk kan antas vara mindre 
sårbart om någon eller några parter av någon anledning utträder ur 
nätverket. Med andra ord kan man anta att flexibiliteten i ett nätverk 
bestående av flera parter är större jämfört med ett nätverk bestående av 
ett fåtal parter. Ytterligare en anledning till att studera flerpartssamver
kan utgör det faktum att ett sådant samverkanssystem genom produk
tionsspecialisering vid de enskilda enheterna borde kunna ge relativt 
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större möjligheter till stordriftsfördelar. Dessutom kan riskerna/insatser
na hållas på en relativt lägre nivå ju fler som deltar. Ytterligare ett 
argument för att öka kunskapen om flerpartssamverkan är att i ett 
nätverk bestående av flera parter är san nolikheten större att något eller 
några "mönsterföretag" ingår - företag som kan ge positiva spridnings
effekter till övriga företag i nätverket. Med ett "mönsterföretag" avser vi 
ett företag som i någon del av sin verksamhet ligger långt framme i 
utvecklingen. Begreppet flerpartssamverkan antyder att nätverksstruk
turen är komplex. Sker samverkan i ett sådant system dessutom inom 
flera funktioner ökar komplexiteten ytterligare. Av denna anledning är 
studier av flerpartssamverkan viktiga för att be lysa hur sådana komplexa 
system kan byggas upp och hållas samman. Sist men inte minst är 
flerpartssamverkan mellan småföretag viktig att studera i ett regional-
ekonomiskt perspektiv eftersom sådan samverkan kan tillåta deltagande 
för många företag och ge möjlighet till långsiktig överlevnad för små
företag i perifera regioner. 

1.4 Forskningsproblem och syfte 

Trots olika parters - företagares, myndigheters och enskilda individers -
starka en gagemang för samverkan misslyckas idag många samverkans
projekt. Vi har också konstaterat att det bland företagsledare inom 
gruppen mindre och medelstora företag finns ett motstånd mot att enga
gera sig i ett samverkansprojekt. Detta kan till en del förklaras med 
bristande kunskap om hur ett samverkansprojekt skall organiseras, både 
vad avser struktur och process samt vilka vinster det enskilda företaget 
kan uppnå genom samverkan. Detta utgör bakgrunden för vårt intresse 
till att generera en grundad teori avseende flerpartssamverkan mellan 
småföretag. Vår avsikt är att ge nom att utveckla en sådan teori, med en 
stark empirisk bas och med en handlingsinriktning, hjälpa småföretagare 
att bygga upp fungerande samverkansprojekt. 

Syftet med föreliggande arbete är mot denna bakgrund att: 

- generera en grundad teori om flerpartssamverkan mellan 
småföretag 
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I detta kapitel har vi redogjort för vårt valda problemområde och for
mulerat våra forskningsproblem. I nästa kapitel kommer vi att redovisa 
den väg vi valt för att u ppfylla vårt sy fte eller med andra ord beskriva 
vår väg till den grundade t eorin. Kapitlet utgör med andra ord, förutom 
en beskrivning av vår forskningsstrategi, även en disposition över 
avhandlingen och avslutas med en sammanfattning av hur det fortsatta 
arbetet disponerats. 



2 Vägen till en grundad teori 

I inledningskapitlet redogjorde vi för det problemområde ur vilket vi 
sedan "hämtade" vårt forskni ngsproblem. I detta kapitel skall vi visa den 
väg och de vägvisare som lett oss för att lösa vår forskningsuppgift. Den 
väg vi vandrat har varit lång men lärorik. Den har ställt höga krav på 
öppenhet och på att hela tiden pröva och ta ställning till hur vi skall 
angripa problemet för att kunna "kram a ur" så my cket kunskap som möj
ligt kring problemområdet. Eftersom vårt fors kningsproblem genom den 
successivt utvecklade kunskapen ändrat karaktär under resans gång har 
kraven på metodmedvetenhet också varit stora. Vägen till den grundade 
teorin avspeglas i vårt metodologiska angreppssätt och utgör länken 
mellan forskningsproblem, kunskapssyn och den empiriska verkligheten. 

Eftersom forskningsområdet emanerat ur en praktisk verklighet ställs 
krav på stor öppenhet mot metoder och innovationer på metodsidan (se 
även Lindström, 1973). Syftet - att generera en grundad teori om fler-
partssamverkan mellan småföretag - motiverades utifrån, i föregående 
kapitel nämnda, företagsledares bristande tilltro till samverkan men sam
tidigt positiva inställning till fenomenet i allmänhet. 

Den öppenhet vi skriver om på metodsidan har för oss tagit sig uttryck i 
att vi för varje fas i vårt arbete har ställts inför olika situationer med 
avseende på kunskapsmassa, problemdefiniering samt tillgängliga instru
ment. Vår väg till kunskap har så ledes gått över ett antal delstudier med 
sinsemellan olika metodologiska angreppssätt och överensstämmer med 
Lindströms (1972) bild av kunskapsbildning. Han menar att forskningens 
startpunkt utgörs av en liten kärna av kunskaper om det tilltänkta under
sökningsområdet. Forskaren formulerar ett problem och väljer instru
ment för att återkomma med ny kunskap etc. Processen beskriver han som 
en trippel bestående av kunskap, problem och val av instrument. En 
trippel som omvandlas under forskningsarbetets gång till en ny trippel. 
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Kunskap 1 
Problem 1 
Instrument 1 

Undersöknings
område 

Kunskap 2 
Problem 2 
Instrument 2 

1 
Kunskap 3 
Problem 3 
instrument 3 

Figur 2.1 Växelverkan mellan kunskaper, problem och instrument 
Källa: Lindström, J. 1972 sid A 4 

Att arbeta med ett sådant angreppssätt innebär en ödmjukhet mot kunskap 
där man inte någonsin betraktar kunskapen som "färdig" i den meningen 
att allt är fullständigt känt och bevisat utan att man i stället ser forsknin
gen som utvecklingsbar. För varje gång man återvänder till undersök
ningsområdet kommer man att arbeta med nya tripplar och få modifiera 
den kunskap man hade i det tidigare skedet. Törnebohm (1986) framför 
liknande tankegångar där han menar att ett paradigm, och hur detta 
utvecklas under forskningsprocessens gång, reglerar ett forskningspro
jekt. Även han menar att kun skapsbildningen är en kontinuerlig utveck
ling av kunskaper, problem och instrument. 

Vårt intresse för problemområdet har förändrats under processens gång 
så till vida att in tresset hela tiden förstärkts men äve n skiftat från att foku
sera en del av komplexet till att vid en annan tidpunkt foku sera en annan 
del. Denna förskjutning i intresse kan även kopplas samman med den 
kunskapstillväxt som vi erhållit under processen, dvs vår kompetens
utveckling. 

Vår vetenskapssyn har även den förändrats under processens gång. I 
inledningen av processen var vi påverkade av den grundutbildning vi 
genomgått inom ämnet företagsekonomi som till stora delar b ygger på en 
positivistiskt färgad vetenskapssyn. Detta medförde att vi trots en i 
grunden dominerande hermeneutisk kunskapssyn ändock i inledningen av 
vårt avhandlingsarbete var starkt influerade av den positivistiska tradi
tionen med dess fokus på och tilltro till värdet av generell och objektiv 
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kunskap. Vår forskningsprocess har lett till en större acceptans och tilltro 
till lokala teorier och en ökad tveksamhet inför företeelsen "den objektiva 
verkligheten". 

Att arbeta m ed ett fenomen som flerpartssamverkan innebär ett antal mer 
eller mindre medvetna ställningstaganden och val. Detta gäller såväl hur 
vi värdesätter olika former av kunskap som metodval och val av studie
objekt. Vi skall här kortfattat försöka redogöra för dessa val och vilka 
kunskapstillskott våra val medfört. 

2.1 Former av kunskap 

Vi har redan nämnt att v i troligen kan karaktäriseras s om hermeneutiker 
med en positivistisk färgning. En kort beskrivning av de två vägvisarna 
positivism respektive hermeneutik kan därför vara erforderlig. 

2.1.1 Att förklara och förutsäga 

Den positivistiska vetenskapsuppfattningen tar sitt ursprung i et t naturve
tenskapligt forskningsideal. När samhällsvetenskaperna växte fram måste 
man ta ställning till om dessa skulle grundas på det vid denna tidpunkt rå
dande naturvetenskapliga forskningsidealet. Resultatet av detta ställnings
tagande blev att socialvetenskaperna kom att arbeta i enlighet med det 
naturvetenskapliga forskningsidealet. Detta ställningstagande innebar att 
socialvetenskaperna ansågs kunna generera allmänna och exakta teorier i 
enlighet med naturvetenskapen. Inriktningen kom att gå under beteck
ningen positivism. I slutet av 1800-talet fick den anti-positivistiska veten
skapsteorin en allt starkare s tällning. Denna vetenskapsteori som är en 
betydligt mer heterogen vetenskapsuppfattning än positivismen kom i e tt 
senare skede att gå under beteckningen hermeneutik. Begreppet är av 
grekiskt ursprung med betydelsen "tolkning av bibliska texter". 

Ett kännetecken för den positivistiska vetenskapsuppfattningen är att 
vetenskapen anses som objektiv och personoberoende. I d essa samman
hang används termerna fakta och värderingar. Positivisterna menar att 
forskaren måste vara synnerligen medveten om vilka värderingar han/hon 
har för att kunna hålla dessa borta från de vetenskapliga resonemangen. 
Man kan därför säga att det inom positivismen finns en medvetenhet om 
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värderingars existens men att dessa både bör och kan skiljas från fakta. 

Ett annat känn etecken för positivismen är att den skall kunna påvisa lag-
bundenheter samt allmängiltighet även om sociala fenomen och helst då 
uttryckta i matematisk form. Detta kännetecken tar sig uttryck i att för
klara olika fenomen. Ambitionen att förklara har positivismen lånat från 
naturvetenskaperna vars mål är att finna kausala samband eller med andra 
ord att finna orsak-verkan samband. I verkligheten får dock positivisterna 
nöja sig med formuleringen samvariation bl a beroende på att studieob
jekten inom socialvetenskaperna är svåra att isol era. Även kravet på dis
tans till forskningsobjektet har positivismen lånat från naturvetenskapen. 
Här hävdar man att forskaren måste hålla sig utanför forskningsfältet för 
att höja vetenskapligheten. Att förutsäga är ytterligare ett kännetecken, 
kanske det mest utmärkande, för positivismen. Detta kännetecken kan 
sägas vara en konsekvens av kravet på allmängi ltighet. 

2.1.2 Från förklara och förutsäga till förståelse 

Hermeneutiken tar avstånd från det naturvetenskapliga forskningsidealet 
och betonar det särpräglade och egenartade vilket är oförenligt med posi-
tivismens allmängiltighetssträvanden. Ett centralt begrepp inom herme-
neutiken är förståelse. 

Vid en jämförelse av samhällsforskningen med den naturvetenskapliga 
forskningen har Gustavsen (1976) gett omdömet att e n stor del av sam
hällsforskningen är "öppen, ofullständig, lågt organiserad och dessutom 
ofta nog av begränsad relevans för de sociala sammanhang vi står inför" 
(Ibid sid 1). En orsak till detta förhållande menar han är att m an inom 
samhällsforskningen inte kan operera med samma slags förutsättningar 
när det gäller sociala fenomen som fenomen i den fysiska verkligheten. 
Han åsyftar då problemet med att finna "lagbundenheter" inom social
vetenskapen på samma sätt s om inom naturvetenskapen. Han konstaterar 
att "det är därför inte möjligt att utveckla organiserade sammanhängande 
teorier. Eftersom de fenomen som studeras utvisar en låg grad av 
organisation följer att den kunskap vi kan bygga upp om dessa fenomen 
blir på motsvarande sätt lågt organiserad. Vi kommer inte att kunna 
etablera fullständig kunskap om något sociokulturellt fenomen. Vår 
kunskap kommer bara att bli partiell. Eller uttryckt på ett annat sätt: det 
ligger bortom samhällsvetenskapens potential att företa fullständiga 
beskrivningar av sociokulturella fenomen. Slutligen är kunskapens objekt 
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under kontinuerlig förändring: fenomenens, händelsers, handlingars 
mening förändras ständigt i en kontinuerlig och komplex process" 
(Gustavsen 1976 sid 4). 

Det hermeneutiska kunskapsintresset bygger på att verk ligheten hela tiden 
måste tolkas och förstås. Att to lka är för Ödman (1979 sid 44) "att ange 
betydelse" och att förstå är enligt författaren "att se något tydligare". 
För att förstå mänskligt handlande menar denne att forskaren samtidigt 
måste ha närhet och distans till de sammanhang som skall utforskas. 

För att studera förändringsprocesser i et t socialt system är förståelsen om 
hur helheten förändras betydelsefull. I kombination med en insikt om 
språkets och tolkningens betydelse och även insikten om hur vi som 
forskare genom vår personlighet tar med oss värderingar och erfaren
heter samt engagemang och inlevelse i undersökningsfältet utgör den 
hermeneutiska vetenskapsuppfattningen med dess holistiska perspektiv inte 
sällan en naturlig utgångspunkt. 

Det värde den hermeneutiska forskningsansatsen kan ge är dels att skapa 
förförståelse för processer i e tt snarlikt fa ll och dels att öka våra m öjlig
heter att nå den djupare kunskapsnivån - förståelsen för den studerade 
processen. Förförståelse beskriver Lindström (1978) som den uppsättning 
tankebanor, föreställningar och synsätt som man använder som sina 
intellektuella resurser för att förstå någonting. Om man förstår eller inte 
förstår det man läser beror då på innehållet i o ch karaktären hos den för
förståelse man är utrustad med. Förståelsens villkor kan då formuleras 
paradoxalt. "För att förstå måste man redan ha förstått, dvs för att förstå 
måste man ha en fungerande förförståelse. För möjlighet till förståelse 
måste man således komma in i cirkeln" (Ibid sid 11). 

För förståelse och tolkning är språket och språkutvecklingen central. 
Wittgenstein (1982) menar att språk är en aktivitet. Med detta följer att 
språket kan ha olika innebörd samt att det förändras. Han vill jämföra 
språk med ett spel där språket utvecklas genom en interaktion mellan 
individerna. Ordens mening kan enligt honom aldrig särskiljas från det 
sammanhang i vilket det existerar. Det som är vikt igt enligt Wittgenstein 
är att det inte är karaktären e ller betydelsen hos ordet som är väsentlig 
utan hur ordet används i det speciella sammanhanget - i det spel det upp
träder. Habermas (1983) uttrycker det som att det inte räcker med obser
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vation av vad som sägs utan att förståel sen kräver delaktighet. Han menar 
att om man vill göra anspråk på att delta i en förståelseprocess måste man 
resa några universella anspråk. Dessa anspråk är (Habermas 1984) att 
uttrycka sig förståeligt, att ge lyssnaren något att förstå, att göra sig 
förstådd och slutligen att uppnå en inbördes förståelse. 

Ett av hermeneutikerns problem är om forskaren i alltför hög grad låter 
sig styras av den förförståelse inom undersökningsområdet som inhämtats 
och därför endast observerar den förväntade processen. Lindström (1978) 
menar att e n redan utformad förförståelse kan vara det svåraste hindret 
för att nå en ny förståelse. Man kan nämligen försöka förstå det nya på 
det gamla sättets villkor i tron att man redan vet vad som är värt att veta 
och att det nya inte är nyare än att d et kan infogas i den gamla förför
ståelsen. Den form av blockerande förförståelse (se t ex Lindholm 1980) 
vi här talar om bör man därför vara observant på eftersom den kan få till 
följd att man försöker pressa in verkligheten i modeller och teorier i 
stället för att förstå den. 

Inom den hermeneutiska vetenskapsuppfattningen leder en anpassning till 
omgivningsförändringar och deras påverkan på sociala processer till stän
diga omprövningar, fördjupningar och revideringar av kunskapen. Lind
holm (1980) benämner processen där forskarens förförståelse ändras i 
varje fas i dennes utveckling och där förståelsen som vunnits i f as ett ut
gör förförståelsen i fas två och så vidare som den "hermeneutiska spira
len". 

2.1.3 Från avbildningsideal till språkbildningsideal 

Kravet på generalitet i avbildningar inom den positivistiska traditionen 
har inom den hermeneutiska ersatts av ett språkbildningsideal. Brunsson 
(1981) skriver att a vbildningen fortfarande är en central forskningsupp
gift vid en hermeneutisk tradition men att den inte längre är ett mål eller 
syfte utan i s tället en metod för att uppnå språkbildningssyfte t. Författaren 
menar vidare att språkbildningen skall vara empiriskt grundad och att den 
kan användas för att bättre förstå den sociala situation som forskaren 
studerat och använt för genereringen av teorin. Enligt Brunsson har gene-
ralitetskriteriet vid avbildningsidealet ersatts med ett flexibilitetskriterium 
vid språkbildningsidealet. Med flexibilitetskriteriet avser han teorins eller 
åtminstone delar av teorins möjligheter att ö verföras till andra områd en 
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än dem som utgjort den empiriska basen för teorigenereringen. 

Denna flexibilitet hos teorin menar författaren, ligger delvis i formule
ringen av teorin och dess begrepp. Formuleringen kan ske på ett sådant 
sätt att överföringen till andra områden underlättas eller försvåras. En 
teoris flexibilitet kan oftast inte säkerställas förrän lång tid efter dess 
tillskapande när användbarheten blivit prövad. Detta innebär att om upp
giften är att påverka s ociala system genom språkbildning så är det v iktigt 
att de utvecklade teorierna måste föras ut utanför forskarnas värld. 

Spridningen av teorierna är enligt Brunsson (1981) inte något som kom
mer efter själva forskningen utan är en central del av forskningsproces
sen. Ett krav på spridningen är att den måste ha en hög grad av generali-
tet. Med detta avses spridning till sociala situationer med sinsemellan stora 
olikheter. Han menar att den samhällsvetenskapliga forskningens yttersta 
mening är att den skall påverka och förändra sociala system. Han ser där
för inget problem i att fo rskningen påverkar sitt studieobjekt utan menar 
att det är en förutsättning för forskningsarbetets meningsfullhet. Mest 
meningsfull blir spridningen av den samhällsvetenskapliga forskningen 
"om den direkt riktar sig till de sociala system den avser det vill säga till 
personer med egen erfarenhet av den verklighet den beskriver" (Ibid sid 
110). 

2.2 Vandringen mellan teori och empiri 

Val av ansats med avseende på hur man vandrar m ellan teori och den 
empiriska verkligheten är e n av de spännande faserna i ett forsknings
projekt. Här finns de renodlade formerna induktiv respektive deduktiv 
ansats och ett antal mellanformer av typen "med inslag av", "med beto
ning på", "i huvudsak" etc. Även i detta avseende är vi inte renodlade utan 
får beteckna vår ansats som i huvudsak induktiv men med vissa deduktiva 
inslag. 

Den induktiva ansatsen innebär att forskaren utifrån observationer av nå
gon del av verkligheten erhåller vissa föreställningar om den studerade 
företeelsen - föreställningar som sedan utgör grundstommen i en empi
riskt grundad teori. Enligt Glaser & Strauss (1967) och Glaser (1978) är 
syftet med induktionen att generera en teori och inte att testa den samma. 

Den deduktiva ansatsen däremot innebär att forskaren bygge r upp en teori 
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genom bl a litteraturstudier - en teori ur vilken därefter ett antal hypo
teser operationaliseras vilka sedan testas mot ett representativt urval 
(se t ex Eneroth 1984). 

Kritiken mot den induktiva ansatsen är att den inte uppfyller reliabilitets-
och validitetskraven. Den deduktiva ansatsen kritiseras istället för sättet att 
närma s ig empirin. Man menar att sättet att närma sig empirin helt styrs 
av den i förväg uppställda teorin och att lyhördhe ten för hur verkligheten 
är beskaffad därmed kan gå helt förlorad (se t ex Glaser & Strauss 1967, 
Eneroth 1984 samt Lincoln och Guba 1985). Dessutom är man kritisk mot 
kraven på operationaliserbarhet och urval av förhållanden som kan 
studeras vid den deduktiva ansatsen och menar att dessa kan medföra att 
forskningen riskerar hamna utanför problemets kärna och därmed gälla 
mer marginella företeelser. 

När det gäller vilken form av kunskap som kan produceras med den 
induktiva ansatsen föreligger dock skillnader mellan olika författares 
uppfattning. Glaser & Strauss (1967) som förespråkar den induktiva an
satsen vid teorigenerering talar om begreppet teoretisk mättnad när inte 
något ytterligare kan tillföras den genererade teorin. De menar att det 
positivistiska kravet på generaliserbarhet och möjlighet att förutsäga även 
kan uppfyllas vid en induktiv ansats. Den synpunkten delas inte av 
Eneroth (1984) som menar att kraven på validering eller generaliser
barhet egentligen ställer krav på totalundersökningar vilka oftast rent 
praktiskt är o möjliga att genomföra. Lincoln & Guba (1985) å sin sida 
menar dock att syftet med induktionen är förståelseinriktat och inte 
prediktivt och talar därför om begränsad överförbarhet. 

Vårt arbete med att generera en teori om flerpartssamverkan mellan 
småföretag inleddes med den induktiva ansatsen. För oss var det ett natur
ligt val eftersom vi inte ansåg det möjligt att utforma en à priori-teori då 
tillräcklig kunskap om fenomenet saknades. I det här läget var vår kun
skap inom området sådan att vi kan klassificera oss som något bevandrade 
i litteratur och att vi hade viss insikt i de aktuella variablerna sa mt idéer 
beträffande samverkan. Vi besatt med andra ord en baskunskap inom 
området. Glaser & Strauss (1967) och Glaser (1978) menar att den typen 
av kunskap kan höja forskarens teoretiska sensitivitet. Denna baskunskap 
utvecklade vi i vissa förföreställningar som utgjorde intervjuunderlag i 
den första empiriska studien. Denna studie som vi genomförde för att 
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generera en teori om företags samverkan blev relativt bred. Den gav oss 
en bred men i vissa fall ytlig insikt i problemkomplexets omfattning. 

Intervjuerna pekade på en rad förhållanden som var relaterade till 
varandra. Att i e tt sådant läge avskilja och operationalisera enskilda fak
torer bedömde vi ej meningsfullt varför vi i stället inriktade de t fortsatta 
avhandlingsarbetet på att generera en teori som skulle ge förståelse för 
problemkomplexet flerpartssamverkan. 

För att nå den djupare kunskapen valde vi en intensivstudieansats i form 
av en djupstudie av ett framgångsrikt samverkansfall. Här förekom såväl 
en analys av historiskt material som intervjuer. D essa studier tillsamman 
med litteraturstudier följde fortfarande intentionerna från Glaser & 
Strauss (1967), dock med en förståelseorienterad ansats. Den teori som på 
detta sätt genererades var relativt partikulariserad och omogen. Det som 
vållade oss den största otillfredsställelsen var problemen att i vissa avse
enden förstå de inbördes relationerna mellan de olika teorielementen. För 
att uppnå fö rståelse av det studerade fenomenet bedömde vi att teorin be
hövde "mättas". Mättnad bedöm de vi skulle kunna ske genom såväl stu
dium av ytterligare fall som genom att erhålla en annan form av kunskap. 
Vi bedömde att bredd- och djupstudien av verkligheten förenad med de 
teoretiska studierna skulle utvecklas ytterligare genom att t illföra förtro
genhetskunskap eller insiktskunskap. En sådan for m av kunskap bedömde 
vi skulle kunna erhållas genom ett deltagande i en samverkansprocess. Ett 
överförande av den genererade teorin till situationer som var sinsemellan 
avvikande skulle även kunna öka teorins räckvidd och användbarhet 
(Brunsson 1981). Vi valde därför att öv erföra den genererade teorin till 
situationer som sinsemellan var relativt heterogena. I det ena fallet var det 
byte av bransch, från snickeri industri till metallbearbetande industri, och 
att etablera en samverkan. Det andra fallet innebar ett byte från 
tillverkande industri till en servicenäring samt att i denna utveckla en 
enkel form av samarbete till samverkan. 

I det här läget hade vi en förståelseinriktad à priori-teori som vi skulle 
studera användbarheten av. Empirin skulle fortfarande vara basen som 
kunde ge ifrån sig kunskapstillskott. Vår genererade teori skulle således 
utgöra en form av resursbas som vi vid olika tillfällen skulle kunna 
aktivera för att analysera ske enden. I vissa strukturella avseenden valde vi 
dock att låta teorin få styra hur vi lade upp förutsättningarna. Vårt 
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arbetssätt i den senare delen var fortfarande teorigenererande. Vi ville 
med andra ord studera såväl teorins överförbarhet som söka efter ytter
ligare fogmassa som kunde förena de olika teorielementen. Vidare betrak
tade vi i det här lägetteorin som mycket öppen. Vår avsikt var inte att 
testa och verifiera utan att utveckla den ytterligare. De risker som fanns 
vid denna ansats var att bli för styrd av teorin och därför inte observera 
den verklighet vi avsåg studera. Denna risk menar vi minskade genom 
aktionsforskningsansatsen och den därigenom starka interaktionen med 
empirin. Den genererade teorin hade också visat styrkan av en deltagar-
styrd process vilken vi därför försökte omsätta. Den deltagarstyrda 
processen torde i förhållande till en mer expertdominerad ansats även 
minska risken för att bli alltför styrd av teorin. 

I termerna induktiv respektive deduktiv ansats kan vi således beskriva vårt 
arbetssätt för hela processen som induktivt och teorigenererande med ett 
deduktivt inslag. De två fallen av aktionsforskning kompletterat med 
ytterligare inläsning av teori ledde till att vi som slutprodukt av detta 
arbete har utvecklat en teori som är grundad utifrån ett förståelse
perspektiv. Den är inte mättad utifrån ett generalitetskriterium. Däremot 
bedömer vi den tillräckligt mättad för att ge vägledning att skapa för
ståelse kring fenomenet samverkan. Mättnad när det gäller teorier kring 
fenomenet samverkan är för oss något som kommer successivt och aldrig 
kan bli fullständig. 

Vi har, trots en hermeneutisk vetenskapsuppfattning med förståelse för 
problemkomplexet som slutmål, funnit att de krav vi vill ställa på den 
grundade teorin bör vara att den passar, är relevant, fungerar och är 
överförbar men också möjlig att modifiera. Detta överensstämmer med 
Glaser & Strauss (1967) krav, förutom kravet på modifierbarhet, på en 
grundad teori utifrån en positivistisk vetenskapsuppfattning. Till detta 
tillfogade dock Glaser (1978) i ett senare arbete även kravet på modifier
barhet. Med det avses att teorin ska ll kunna anpassas om nya föreställnin
gar dyker upp från n ya data. Motivet för att han tillförde detta krav var 
omgivningsförändringarnas påverkan på sociala processer. Vårt krav på 
modifierbarhet utgår från att vi utvecklat en förståelseinriktad grundad 
teori där vi bedömer att ytterligare fall såväl kan modifiera teorin som 
utveckla densamma. 
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2.3 Forskningsprocessen 

Den väg vi vandrat, med andra ord vår forskningsprocess, kan illustreras 
med en vidareutveckling av Lindströms (1972) kunskapstrippel enligt 
figuren nedan. 

unskap 1 

Problem 1 
Instrument 1 Erfarenhets 

studien 

Djupstudien 

Aktionsforskning I 

Aktionsforskning II 

unskap 2 

Problem 2 
Instrument 2 

Kunskap 3 
Problem 3 

Instrument 3 

Kunskap 4 
Problem 4 

Instrument 4 

Kunskap 5 (nuläge) 

Figur 2.2 Forskningsprocessen 

Vi gick in i denna process med de grundläggande kunskaper i bagage t som 
en universitetsutbildning inom det företagsekonomiska området innebär 
kompletterat med studier inom metod och metodik. Vi hade dessutom en 
flerårig erfarenhet av undervisning inom det företagsekonomiska området 
på universitetsnivå respektive erfarenhet av arbete med näringslivsfrågor 
med inriktning på finansiell utredningsverksamhet. Utifrån dessa kun
skaper (kunskap 1 i figuren 2.2), som innebar att vi hade vissa förföre
ställningar om problemkomplexet, formulerades en rad frågeställningar 
kring fenomenet samverkan. 
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De enligt oss alltför begränsade förföreställningar vi hade kring problem
komplexet samverkan medförde att vi valde en relativt bred ansats när vi 
skulle närma oss verkligheten. Den breda ansatsen avspeglas i att våra 
förföreställningar konfronterades med ett relativt stort antal personer 
med erfarenhet av samverkan och genom att g å igenom ett relativt stort 
antal sinsemellan heterogena praktikfall i den sk "Erfarenhetsstudien". 

2.3.1 Erfarenhetsstudien 

I Erfarenhetsstudien inriktades vårt arbete på att identifiera faktorer av 
stödjande och hindrande karaktär för ett mindre eller medelstort företags 
deltagande i, respektive fullföljande av, ett samverkansprojekt i någon 
form. Vi valde att utifrån den kunskap vi redan hade om företag och 
företagsbeteende direkt gå ut i verkligheten och försöka finna vilka fak
torer som var viktiga i en samverkanssituation. Den inledande materialin
samlingen syftade till att besvara ett antal frågeställningar som vi bedömt 
vara av intresse i ett samverkansprojekt. De som skulle kunna diskutera 
rimligheten i våra förföreställningar var enligt vår uppfattning personer 
som hade erfarenheter av samverkansprojekt. Dessa personer återfann vi i 
branschorganisationer, andra organisationer som har till uppgift att stödja 
samarbetsprojekt och slutligen bland företrädare för enskilda företag med 
samverkanserfarenhet. De "erfarenhetspersoner" s om valdes ut på detta 
sätt blev 17 till antalet, vilka i fortsättningen ben ämns "expertgruppen". 

Expertgruppens erfarenheter skulle kunna härröra från såväl framgångs
rika som misslyckade samverkansprojekt. Med framgångsrika avsågs 
samverkansprojekt som hade fullföljts medan misslyckade definierades 
som sådana som ej fullföljts. En annan avgränsning blev att vi endast stu
derade fastare former av samverkan. Med fastare former avsågs "över
enskommelser om samverkan över en längre tidsperiod alternativt att 
samarbetet sker vid en koncentrerad tidpunkt men med en viss regelbun
denhet" (Nilsson & Nilsson 1978, sid 8). Ytterligare en avgränsning var 
att samverkan skulle avse alla former för samverkan mellan små företag 
och inom samma led i distributionskedjan sk horisontell integration. 

Expertgruppens synpunkter på vad som ansågs stödjande respektive hind
rande skul le sedan analyseras mot ett antal praktikfall. De praktikfall som 
härvid skulle väljas ut skulle vara av såväl framgångsrik som misslyckad 
karaktär enligt vår definition. 
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I denna delstudie sökte vi således identifiera faktorer av mer förklarande 
karaktär kring fenomenet samverkan och vi försökte bygga en modell för 
att kunna g öra förutsägelser kring fenomenet. I detta läge låg vårt synsätt 
nära det sk systemsynsättet. 

Detta synsätt används ofta när man vill beskriva och analysera komplexa 
organisationers struktur och process. Kännetecknande för detta synsätt är, 
till skillnad från det analytiska, att helheten kan avvika från summan av 
delarna och därmed ge upphov till sk synergieffekter - såväl plus- som 
minuseffekter. Det analytiska synsättet å sin sida bygger på antagandet att 
verkligheten byggs upp på ett summativt tillvägagångssätt. Detta innebär 
att helheten av ett studerat fenom en alltid är lika med summan av delarna, 
varken mer eller mindre. Vidare innebär detta synsätt att ett fenomen 
studeras individoberoende och att alla tolkningar av subjektiv karaktär är 
uteslutna. Ur systemsynsättets perspektiv förklaras delarna utifrån hel
hetens egenskaper. Systemsynsättet innebär också att det är m öjligt att 
studera samma fenomen ur olika perspektiv och på olika nivåer, dvs att 
åstadkomma en helhetsbild. Båda dessa synsätt syftar till att förklara oc h 
förutsäga och betonar objektiviteten och kan därför sägas tillhöra den 
positivistiska vetenskapsuppfattningen. En olikhet mellan de två synsätten 
är att systemsynsättet till skillnad från det analytiska inte söker kausal-
samband. En annan olikhet som följer av föregående är att systemsynsättet 
inte uppnår samma grad av allm ängiltighet som det analytiska. 

Den erhållna kunskapen, genom intervjuerna med expertgruppen respek
tive praktikfallsgenomgången, ansåg vi emellertid inte tillräcklig för att 
kunna ge svar på frågan om vilka förhållanden som borde gälla för att ett 
samverkansprojekt skulle kunna bli framgångsrikt eller ej. Inledningsvis 
hade vi även utgått från att samverkan mellan företag var bra. Att vi 
blivit varse många företagares skeptiska inställning till samverkan för 
egen del visade på ett behov att klarlägga om det verkligen kunde vara t ill 
gagn för småföretag att delta i samverkansprojekt och i så fall vilka effek
ter detta medförde. De inledande studierna hade också visat hur känsliga 
samverkansprojekt kunde vara för ett enstaka kritiskt skede under proces
sen. För att belysa dessa två problem samt även för att utveckla teorin och 
därmed erhålla ökad kunskap om samverkan som fenomen bedömde vi att 
en djupstudie av ett framgångsrikt samverkansprojekt skulle kunna lämna 
ett värdefullt bidrag. 
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2.3.2 Djupstudien 

Resultaten av Erfarenhets studien tillsammans med genomläsning av tidi
gare studier av samverkan innebar att vår kunsk ap för problemkomplexet 
"samverkan mellan småföretag" utvecklades (kunskap 2 i figuren 2.2) och 
därmed förberedde oss för att utföra en djupstudie av ett samverkans
projekt. Den relativt breda ansatsen s om valts i Erfarenhetsstudien ersattes 
således nu av en intensivstudieansats. 

Valet av ett framgångsrikt samverkansprojekt var relativt enkelt. Skellef
teå Snickericentral Ekonomiska Förening (SSF) uppfyllde alla de kriterier 
som expertgruppen uppställt för att kunna gå under beteckningen "ett 
framgångsrikt samverkansprojekt". Det utvalda fallet uppfyllde även 
andra kriterier som t ex att samverkan i detta projekt avsåg "for-profit" 
organisationer, att projektet löpt under en längre period och att därför 
processen skulle vara möjlig att studera samt att de reella effekterna av ett 
samverkansprojekt skulle vara möjliga att belysa. Ett djupstudium av 
Skellefteå Snickericentral skulle även möjliggöra en analys av hur man 
hanterat olika kontroversiella händelser, dels eftersom branschen som 
helhet hade brottats m ed stora problem och dels på grund av projektets 
livslängd. 

En djupstudie av detta samverkansprojekt skulle således syfta till att ana
lysera hur samverkansprocessen utvecklats med speciell betoning på kri
tiska händelser samt analysera om samverkan verkligen varit utvecklande 
för de olika intressenterna - samhället, samverkansgruppen respektive de 
enskilda företagen. Med dessa studier som grund kompletterat med litte
raturstudier i nom problemområdet ansåg vi att vår kunskap skulle vara 
tillräcklig för att generera en teori om flerpartssamverkan mellan små
företag. 

Under Erfarenhetsstudien hade vi även blivit varse betydelsen av olika 
aktörers handlande för att förklara framgång eller misslyckande i ett 
samverkansprojekt. Intresset för att studera interaktionen mellan olika 
aktörer i ett samverkansprojekt ökade. Vad som styrt deras handlande 
antog vi skulle vara en viktig förklaring till projektens utveckling. Detta 
ledde oss till ett mer aktörsorienterat synsätt och därmed avlägsnade vi oss 
från det mer renodlade systemsynsättet som använts i Erfarenhetsstudien. 



27 

Vägen till en grundad teori 

Det synsätt som innebär att forskaren sätter människors förmåga att agera 
i centrum går under beteckningen aktörssynsättet och introducerades av 
Silverman (1970). Denne menar att eftersom organisationsteorin egent
ligen är en beteendevetenskap är det viktigt att förstå handlingar och inte 
enbart observera dessa. Silverman som starkt kritiserar system synsättet är 
samtidigt medveten om att detta och aktörs synsättet utgör förutsättningar 
för varandra. Han menar dock att för att förstå människors handlingar 
måste man förstå i vilka sammanhang de utförs och vilka betydelser 
människorna lägger i handlingarna. Detta påstående medför att, enligt 
aktörssynsättet, människan begränsas av hur hon definierar sin verklighet. 
Enligt systemsynsättet (Silverman 1970) skapar samhället människan och 
enligt aktörssynsättet skapar mä nniskan samhället genom sitt agerande. 
Därför kan det hävdas att de två synsätten är två sidor av samma mynt. 
Enligt aktörssynsättet förklaras helheten utifrån delarnas egenskaper. 
Aktörssynsättet närmar sig till skillnad från såväl systemsynsättet som det 
analytiska synsättet den hermeneutiska vetenskapsuppfattningen. Arbnor 
& Bjerke (1976) skriver att aktörssynsättet i stor utsträckning överens
stämmer med språkbildningsidealet och det hermeneutiska kunskaps
intresset. När aktörssynsätt anlägges ett fenomen inriktar sig forskaren på 
att kartlägga aktörernas bedömningar, agerande och samspel i en process. 

I denna studie var v i således å ena sidan intresserade av att studera sa m
verkanssystemet och å andra sidan aktörers handlande och tolkning samt 
samspel/påverkan inom systemet. Vårt synsätt hade nu utvecklats till vad 
vi vill karaktärisera som ett "aktörsfokuserande systemsynsätt". Det 
aktörsfokuserande systemsynsättet har s edan bibehållits under resten av 
processen. 

Vår förskjutning mot en mer hermeneutisk vetenskapssyn mellan dessa två 
studier kan även ses som en förändring av den typ av kunskap vi vill 
leverera genom avhandlingsarbetet. Den inställning vi hade att i inlednin
gen arbeta för att utveckla en mer normativ modell för framgångsrik 
företagssamverkan hade nu förändrats till att i st ället vilja utveckla en mer 
förståelseinriktad kunskap. Mellan dessa två delstudier kan vår färd 
således även beskrivas som en tur från ett av bildningsideal i riktning mot 
ett språkbildningsideal. 

Djupstudien medförde att vår kunskap kring fenomenet samverkan ökade 
väsentligt. Därefter vidtog ingående studier av teorier kring i första hand 
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interorganisatoriska relationer samt teorier kring entreprenörskap och 
"eldsjälar", dvs individorienterade teorier. Teorigenomgången innebar att 
vår kunskap om problemkomplexet ökade ytterligare. Utifrån inhämtade 
kunskaper, såväl empiriska som teoretiska, genererades en teori kring 
flerpartssamverkan mellan småföretag (kunskap 3 i figuren 2.2). 

Den i det här läget genererade teorin vilade på en såväl empirisk som 
teoretisk grund. Trots detta var den ofullständig i et t antal avseenden och 
kunde i det här läget mest beskrivas som bestående av ett antal teoriele
ment. Den form av kunskap som kunde förbinda de olika teorielementen 
var ofullständig eller saknades. En viss kunskap om fogmassan hade vi 
genom den grundliga historiska genomgången av SSF och våra intervjuer 
med företagsledarna i denna organisation. Däremot var den kunskapen 
enligt vår bedömning varken fullständig eller tillräcklig eftersom vi själva 
inte hade deltagit i proc essen. 

För att fördjupa vår kunskap ytterligare bedömde vi att vi genom deltag
ande i en samverkansprocess skulle kunna vinna en annan form av kun
skap nämligen förtrogenhetskunskap (se även Russeli 1958) inom områ
det. Denna förtrogenhetskunskap bedömde vi skulle hjälpa oss att s e om 
de teorielement vi lyft fram var väsentliga, att fylla i hålrummen i fog
massan mellan elementen och slutligen eventuellt identifiera nya teori
element som vi ännu ej upptäckt. 

2.3.3 Aktionsforskning I - den Metallbearbetande industrin 

Den kunskap vi hade i det här läget kan jämföras med en språklig 
beskrivning av hur man cyklar. Den som endast har kunskap inhämtad 
genom en sådan beskrivning har e nligt vår uppfattning sämre förutsätt
ningar att lära någo n annan cykla jämfört med den som har egna erfaren
heter. Denna senare form av kunskap är vad vi avser med förtrogenhets
kunskap. Eriksson (1982) använder begreppet upplevelseinsikt. Russell 
(1958) skiljer mellan "knowledge by acquaintance"och "knowledge by 
description". 

I de tta skede av vår forskningsprocess hade vi uppnått kunskap erhållen 
genom språklig beskrivning men vi saknade förtrogenhetskunskap. Vi, i 
likhet med Gummesson (1985), menar att dessa kunskaper var för sig 
endast kan vara användbara för partialproblem. För att förstå processer 
måste därför de olika formerna av kunskap erhållas och komplettera 
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varandra. Med den kunskap vi hade kunde vi identifiera stöd och hinder 
på olika nivåer för flerpartssamverkan och vilka beståndsdelar i ett sam
verkansprojekts organisation som var väsentliga i olika faser av samver
kansprocessen. Vi kunde också klassificera olika samverkanssystem och 
analysera dem. Däremot bedömde vi att vår kunskap var ofullständig i 
likhet med hos den som försöker lära ut cyklandets k onst genom en verbal 
beskrivning. Kunskapen var inte heller tillräcklig för den form av hand-
lingsinriktad teori v i var intresserade av att generera. 

Förtrogenhetskunskap kunde vi skaffa oss genom att delta i samverkans
projekt som deltagande observatörer eller som aktionsforskare. Vi hade 
genom Djupstudien fått bekräftelse på att samverkan var utvecklande för 
småföretag i en utsatt region och att samverkan kunde öka deras konkur
renskraft och ge stordriftsfördelar i ett antal av seenden. Vi var då utifrån 
ett starkt regionalekonomiskt engagemang intresserade av hur den 
kunskapen skulle kunna spridas och verkligen komma småföretagen till 
nytta. Även L0chen (1972) poängterar som ett primärt syfte för aktions
forskare att uträtta något konkret och direkt för de grupper som deltager 
i projektet. I vårt fall var vår målgrupp småföretag i utsatta regioner. Vi 
ser, i likhet med Brunsson (1981), spridningen av forskningen som en 
central forskningsuppgift - en uppgift som inte kommer efter forsknings
processen utan som bör ingå i denna. Vi ville inte som L0chen (1972) 
skriver riskera att den kunskap vi hade skulle vittra bort utan hade en 
önskan att målgruppen verkligen skulle få del av denna. Det var således 
önskemålet om att uppnå en annan form av kunskap - förtrogenhets
kunskap - kring samverkansfenomenet, att utveckla kunskap kring hur 
kunskapen kunde spridas, liksom att även vår hittillsvarande forskning 
skulle komma vår målgrupp till godo, som ledde till ett val av den hand
lande ansatsen i form av aktionsforskning. 

Det första fallet aktualiserades när vi av en näringslivssekreterare i en 
Västerbottenskommun ombads initiera ett samverkansprojekt mellan små
företag i kommunen (Aktionsforskning I i figuren 2.2). Denne kände till 
vår forskning genom fallet SSF och var intresserad av att få igång något 
liknande i sin kommun. Vi fick således fria händer att arbeta med vår 
kunskap. Efter analyser av näringslivsstruktur och samtal med företags
ledare valde vi ut en grupp av 13 företagsledare i sm åföretag verksamma 
inom den metallbearbetande industrin. För de n gruppen valde vi två olika 
sätt att överföra den genererade teorin. Det första försöket att överföra 
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teorin var genom en verbal beskrivning av fallet SSF i form av en skriven 
rapport om fallet. Företagsledarnas kritik av språk och innehåll i 
rapporten i fråga var förödande. Även när det gällde den typ av informa
tion som forskningsrapporter ger fick vi insikt i vilka problem det stötte 
på att nå ut med forskningsinformation på det speciella sättet och till 
denna målgrupp. Det var därvid inte bara språk o ch utformning som var 
ett problem utan även företagsledarnas intresse att s öka forskningsinfor
mation liksom att översätta forskningsresultat till praktiskt handlande i 
deras företag. Även i det här fallet avfärdades forskarrapporten som att 
den inte kunde översättas till praktisk handling. 

Redan innan vi påbörjade arbetet tillsammans med denna grupp av före
tagsledare hade vi haft vissa förföreställningar om att forskning inte 
nådde ut till företagsledare i sm åföretag. Det fanns visserligen en risk här 
för att vi bara observerade vad vi förväntade eller med andra ord hade en 
blockerande förförståelse (se Lindholm 1980). Vi skulle således genom 
denna kontakt med verkligheten få bekräftelse på våra för föreställningar 
när det gällde spridning av forskning till företagsledare i s måföretag. Mot 
detta skall ställas vårt önskemål att vår forskning skulle vara till nytta för 
småföretag. Det hade därför varit mer tillfredsställande för oss om vi 
bara behövt sprida rapporten till målgruppen och sedan förnöjt kunnat 
studera hur samverkansprojekt växte upp som svampar ur jorden med 
anledning av denna verbala beskrivning. 

Efter detta försök övergick vi till att sprida kunskapen genom ett aktivt 
deltagande i processen. Trots att den tid vi hade till förfogande var 
mycket kort i ett sådant sammanhang kunde vi i rollen som aktions
forskare etablera en samverkan mellan dessa företagsledare med positiva 
resultat som följd för de medverkande företagen i ol ika avseenden. 

Det här korta och relativt enkla fallet av aktionsforskning tillförde kun
skaper till den genererade teorin och kring spridning av forsknings
resultat till företagsledare i småföretag. Vårt första fall av överföring av 
den genererade teorin hade också gett oss en fördjupad kunskap om de 
olika teorielementens betydelse och inbördes förhållande. Det var också 
tillfredsställande att kunna studera att vår forskning kom till praktisk 
nytta och var användbar för att utveckla en flerpartssamverkan mellan 
småföretag. Vårt intresse för aktionsinriktad forskning stimulerades 
således genom detta försök att överföra och utveckla den genererade 
teorin. Denna fördjupade och andra form av kunskapstillskott utvecklade 



31 

Vägen till en grundad teori 

teorin och gav oss dessutom ny kunskap inom området aktionsforskning 
(kunskap 4 i figuren 2.2). 

2.3.4 Aktionsforskning II - Servicenäringen 

Nästa steg i forskningsprocessen innebar att vi utvecklade våra kunskaper 
(kunskap 4 i figuren 2.2) inom aktionsforskning genom att ytterligare läsa 
in oss på detta område. När vi sedan erbjöds möjlighet att i ännu ett fall 
överföra vår kunskap, denna gång till företag i en servicenäring i Väster
bottens län bedömde vi att detta fall skulle kunna ge ytterligare kunskaps
tillskott såväl med avseende på fenomenet samverkan som aktionsforsk
ningens metod. (Aktionsforskning II i f iguren 2.2). 

Vi ansåg det särskilt intressant att utveckla teorin genom överföring till en 
servicenäring mot bakgrund av att vi i samtliga tidigare empiriska studier 
hade arbetat med tillverkande företag. Dessutom var den litteratur vi 
studerat starkt dominerad av tillverkningsindustri alternativt offentlig 
sektor som studieobjekt. En spridning utanför den tillverkande sektorn 
skulle således öka teorins räckvidd och användbarhet ( se även Brunsson 
1981). Den bransch vi här skulle arbeta med kändes även intressant pga 
den höga turbulens som kännetecknar denna. Förutsättningarna för sam
verkan inom branschen var således ogynnsamma. Här skulle vi inte kunna 
arbeta med ett företagsledarbaserat utvecklingsarbete pga den höga 
turbulensen på ägar- o ch ledningspersonal. Detta ledde till innovationer på 
metodsidan som var såväl spännande som lärorika. De problem vi erfarit i 
metallprojektet försökte vi förebygga genom att välja en delvis annor
lunda struktur nä r det gällde organiseringen av projektet. 

Detta fall gav oss ytterligare kunskaper att utveckla den genererade teorin 
och inom aktionsforskning. Även här kunde vi konstatera att vår forsk
ning var nyttig för vår målgrupp. 

Verklighetsförankringen eller ytterligare grundning av teorin (se Glaser 
& Strauss 1967) har här skett med såväl traditionella ansatser i form av 
bredd och djupstudier samt som genom ett aktivt handlande och delta
gande i verkligheten. Dessa olika former av kontakter med verkligheten 
har gett oss såväl kunskap genom beskrivning som förtrogenhetskunskap 
för fenomenet samverkan. Vi bedömer också att te orin i det här läget är 
mättad utifrån ett hermeneutiskt vetenskapsideal, dvs att skapa förståelse. 
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Granskningen av en handlingsinriktad teori bör enligt Argyris & Schön 
(1978) ske utifrån dess förmåga att fungera i handling. Den grundade 
teorin är i det här läget (kunskap 5 i figuren 2.2) mättad utifrån ett för
ståelseperspektiv. Teorins användbarhet har prövats genom överförande 
till sinsemellan olikartade situationer och vi har konstaterat att d en fun
gerar i handling. 

2.3.5 Processen som helhet 

Under processen, som tidsmässigt blivit lång, har forskningsproblemet 
således ändrat karaktär i de olika faserna av processen. Problemets för
skjutning diskuteras i den fortsatta framställningen inledningsvis i respek
tive kapitel. Forskningsprocessens tidsutsträckning har varit en förutsätt
ning för att kunna uppfylla våra syften. Den relativt långa tidsutsträcknin
gen beror i första hand på projektets senare del, dvs den del som handlar 
om aktionsforskning. 

Under forskningsprocessen har vår kunskap kring fenomenet samverkan 
och aktionsforskningens metod kontinuerligt ökat. Vi har också kunnat 
konstatera att bu dskapet vi framfört inte har varit svårt att ta till sig för 
praktikerna när formerna för överföring varit anpas sade till målgruppen. 
Metoderna för överföring från teori till praktik kan dock behöva utveck
las vidare. Med endast rollen som aktionsforskare har vi relativt snabbt 
kunnat få till stånd utvecklingsprojekt inom företagsgrupper i två olika 
näringsgrenar. 

Vår avsikt med detta arbete har varit att g e företagsledare i s måföretag en 
handlingsinriktad kunskap i form av en grundad teori som skall kunna 
vägleda företagsledare i arbetet med att utveckla en flerpartssamverkan. 
Den grundade teori som genererats skall således varken tolkas som den 
enda vägen att utveckla en flerpartssamverkan eller tolkas som att stegen i 
processen måste följa i v iss ordning eller få visst utseende. Däremot skall 
den av oss grundade teorin ge nyttjaren vä gledning och insikt i vad som 
kan underlätta att etablera och utveckla en samverkansprocess mellan flera 
företag. Vi tror att ytterligare kunskap kan vinnas inom området fler
partssamverkan såväl med traditionella forskningsansatser som med fler 
fall av aktionsforskning. Vi bedömer dock att vi i vår nuvarande situa tion 
har fått en så god inblick i och så omfattande kunskap inom området 
flerpartssamverkan att denna kan sam manställas i den nu aktuella avhand
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lingen. Vidare bedömer vi här att den grundade teorin har nått en i 
hermeneutisk mening erforderlig mättnad för att kunna bli det värdefulla 
hjälpmedel för att etablera och utveckla flerpartssamverkan, som varit vår 
avsikt. 

Vi betraktar vår forskningsprocess som en spiral som hela tiden genererat 
kunskap och ytterligare förståelse kring såväl fenomenet samverkan som 
metoder för överföring och utveckling av kunskap. Denna kunskap och 
förståelse har erhållits genom att vandra mellan empiri och teori. Vår 
uppfattning är den att v i inte heller i nuläget har fullständig kunskap om 
och förståelse för vare sig hur samverkan mellan småföretag skall ini
tieras och utvecklas på ett framgångsrikt sätt ell er hur aktionsforskningens 
metod tillämpas på "bästa" sätt. Vår uppfattning kan illustreras med ett 
citat ur Glaser & Strauss (1967) "When generation of theory is the aim, 
howewer, one is constantly alert to emergent perspectives that will 
change and help develop his theory. These perspectives can easily occur 
even on the final day of study or when the manuscript is reviewed in 
page proof: so the published word is not the final one, but only a pause 
in the never-ending process of generating theory." (Ibid sid 40) 

2.3.6 Avhandlingsskrivandet 

Som ovan beskrivits har vi valt att presentera de olika empiriska studierna 
i kronologisk ordning. För metod- och teoriavsnitten har vår ambition 
varit att presentera dessa i d e som vi bedömt mest lämpliga sammanhan
gen. En anledning till detta är att me tod- och teoriavsnitten har inhämtats 
löpande under hela processen och en annan är att detta presentationssätt 
borde underlätta för läsaren. En kronologisk bild av forskningsprocessen 
får följande utseende: 
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I AVHANDLINGSSKRIVNH 

3iSiiüäZZ 
METODSTUDiER 

ERF I SS?! I MET Al. L | | HOT & REST~1 

H 1 
1977 1980 1985 1990 1992 

Figur 2.3 Kronologisk beskrivning av forskningsprocessen 

Av figuren kan utläsas att de empiriska delstudierna i jämförelse med 
andra faser i kunskapsinhämtningen har haft klara start- och slutpunkter. 
Slutpunkten för de första tre em piriska studierna har o ckså inneburit en 
skriftlig avrapportering m edan den sist angivna är ett pågående projekt. 
Att fallen har avrapporterats och synbarligen avslutats skall inte tolkas 
som att det föreligger tvära brott mellan delstudierna. För varje delstudie 
har den kunskap och de resultat vi fått vandrat vidare i form av input i 
nästa studie. På samma sätt skall markeringen av avhandlingsskrivandet 
endast tolkas som den rena skrivprocessen. Såväl teori som metod och 
empiri har i denna fas utsatts för en finslipning med avseende på den kun
skap vi erhållit under processen. I sakin nehåll har de empiriska studierna 
ej förändrats från de olika delrapporterna. Däremot har dessa bearbetats 
såväl med avseende på begreppsapparat som form för presentation i 
avhandlingen. 

2.4 Avhandlingens fortsatta disposition 

Avhandlingens fortsatta uppläggning följer den ovan beskrivna forsk
ningsprocessen och omfattar 14 kapitel. 

I kapitel 3 låter vi våra förföreställningar kring fenomenet samverkan 
konfronteras med verkligheten i den relativt breda ansats som använts i 
Erfarenhetsstudien. 
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I kapitel 4 överges den breda ansatsen i och med att vi här övergår till en 
Djupstudie av ett framgångsrikt samverkansprojekts 20-åriga historia. 

Kapitel 5 ägnas åt att by gga upp en modell för analys av ett samverkans
projekt utifrån den i föregående kapitel redovisade Djupstudien. Modellen 
byggs upp genom att söka relevanta teorier till vår empiriska kunskaps
bas. 

I kapitel 6 presenteras en genererad teori om flerpartssamverkan mellan 
småföretag. 

I kapitel 7 diskuterar vi vilka krav s om ställs på en genererad teori samt 
hur överföring av en teori kan ske till praktiker. 

I kapitel 8 diskuterar vi aktionsforskningens metod på ett övergripande 
plan. 

I kapitel 9 redovisar vi vårt första fa ll av aktionsforskning där vi försöker 
överföra vår kunskap till en grupp företag inom den Metallbearbetande 
industrin i en Västerbottenskommun. 

I kapitel 10 presenteras den utvecklade teorin utifrån det i kapitel 9 
redovisade fallet av aktionsforskning samt metodologiska erfarenheter. 

I k apitel 11 redovisas det andra fallet av aktionsforskning. Detta fall ut
görs av en bransch inom servicesektorn i Västerbottens län till vilken vi 
försöker överföra den, genom det första fallet av aktionsforskning, 
utvecklade teorin om flerpartssamverkan mellan småföretag. 

Kapitel 12 ägnas åt en analys av det andra fallet av aktionsforskning 
utifrån den utvecklade teorin. 

I kapitel 13 redovisar vi de metodologiska erfarenheterna av andra fallet 
av aktionsforskning. 

Avhandlingen avslutas med kapitel 14 i vilket de metodologiska erfa
renheterna som vunnits under forskningsprocessen redovisas tillsammans 
med den grundade teorin o m flerpartssamverkan mellan småföretag. 
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I sedvanlig ordning finns som slutpunkt i avhandlingen en kort samman
fattning på engelska. 

Vi har i detta kapitel stakat ut och visat den väg vi valt att vandra till den 
grundade teorin om flerpartssamverkan mellan småföretag. Det som 
följer härnäst är en redovisning av de olika milstolpar vi passerat för att 
komma till den grundade teorin. Den första milstolpen utgörs av en första 
vistelse ute i verkligheten vilken skedde i och med att vi utförde vår sk 
"Erfarenhetsstudie". I nästa kapitel presenteras denna studie och det 
kunskapstillskott som den gav oss. 



3 Förföreställningar och verkligheten 
Erfarenhetsstudien 

3.1 Lägesbestämning 1 

Vi befinner oss nu i utgångsläget (1) i vår forskningsprocess - ett ut
gångsläge där vi endast hade vissa förföreställningar om problemområ
det. Nedan kommer vi att föra en diskussion kring triaden kunskap, pro
blem och instrument och närmare ange vad dessa begrepp står för i det 
aktuella läget. 

kunskap 1 

Problem 1 
Instrument 1 Erfarenhets

studien 

^ Kunskap 4 
Problem 4 

Instrument 4 
Aktionsforskning II 

Kunskap 5 (nuläge) 

Figur 3.1 Den aktuella fasen i forskningsprocessen 
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3.1.1 Ku nskap 

Denna studie genomfördes 1978. Vid den tidpunkten fanns ej många stu
dier publicerade som behandlar fenomenet samverkan mellan sk "for
profit" organisationer. Vår kunskap präglades i detta skede i första hand 
av en genomgången akademisk utbildning inom samhällsvetenskapen med 
inriktning mot det företagsekonomiska området. En sådan utbildning 
formar av tradition ind ividen utifrån en relativt positivistisk vetenskaps
uppfattning. Vi hade i den na fas dock ökat vår kunskap inom metod och 
metodik genom litteraturstudier i allmänhet. Vår kunskap präglades dock 
i detta skede även av våra erfarenheter av praktiskt arbete under ett antal 
år med företagsstödjande åtgärder - ett arbete som i mångt och mycket 
går ut på att finna orsak/verkanssamband i syfte att sätta in de "rätta" 
stödåtgärderna i olika situationer. Våra erfarenheter av detta arbete be
stod också i att v i kunnat iaktta att en "stödmentalitet" hade insmugit sig 
bland företagarna vilket vi bedömde innebar ett defensivt tänkande. 
Kunskapen kring fenomenet samverkan bestod också i en medvetenhet 
om småföretags resurskompletteringsbehov, dvs en kunskap som prägla
des av en föreställning om nödvändigheten av offensivt tänkande som 
skulle kunna ta sig uttryck i t ex samarbete men även av nödvändigheten 
av infrastrukturella och servicemässiga samhälleliga stöd till den aktuella 
företagsgruppen. 

I det här skedet av forskningsprocessen kan den befintliga kunskapen hos 
oss betraktas som förföreställningar som låste oss till ett visst betrak
telsesätt vilket inte medger den öppenhet som god forskning kräver. Vi 
behövde med andra ord i detta s kede i forskningsprocessen erhålla mer 
kunskap om problemet. 

3.1.2 Problem 

Som vi nämnt tidigare emanerade forskningsprojektet ur ett praktiskt 
problem vilket tog sig uttryck i att e tt flertal företagare - som uttryckt 
intresse för samverkan - genom egen eller andras negativa erfarenheter 
av sådan ej var beredda att delta i nya projekt. En orsak till detta kunde 
vara att kunskapen om samverkan var bristfällig, liksom att det fanns en 
skepsis att t illämpa den kunskap som trots all t fanns. Många offentliga 
organisationer hade under åren medverkat i ett flertal samverkansprojekt 
vilka trots ett sådant stöd ändå hade misslyckats, dvs samverkansidén 
hade inte kunnat fullföljas i d essa projekt. Eftersom vi upplevde att den 
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kunskap som fanns ej var tillräcklig för att starta och fullfölja ett 
samverkansprojekt ansåg vi det vara en väsentlig forskningsuppgift att 
utveckla kunskapen och sprida denna till dem som var i behov av den. 

Det övergripande forskningsproblemet i det här läget var att öka kun
skapen kring fenomenet samverkan. Detta problem angrep vi genom att 
försöka identifiera faktorer av stödjande respektive hindrande karaktär 
för samverkan. 

3.1.3 Instrument 

Eftersom den litteratur som fanns på området var fragmentarisk och 
endast partiellt täckte in vårt problemområde var det nödvändigt att 
utveckla en egen empirisk kunskapsbas som mer såg till helheten. Att 
belysa problemkomplexet ur ett helhetsperspektiv skulle vi uppfylla 
genom att dels belysa komplexet utifrån olika nivåer eller perspektiv dels 
studera såväl strukturer som processer. Vi tilltalades dessutom av rådet 
"an effective strategy is, at first literally to ignore the literature of 
theory and fact on the area under study, in order to assure that the 
emergence of categories will not be contaminated by concepts more 
suited to different areas. Similarities and convergences with the 
littérature can be established after the analytic core of categories has 
emerged" som Glaser & Strauss (1967 sid 37) ger. 

Enligt vår uppfattning skulle ett stort till skott till kunskapen kunna erhål
las genom att intervjua personer som deltagit i samverkansprojekt och 
genom att granska ett antal sinsemellan relativt heterogena samverkans
fall. Med andra ord bedömde vi att ett bra val skulle vara att anlä gga en 
relativt bred ansats. Genom att intervjua ett antal erfarenhetspersoner 
skulle vi kunna belysa strukturella betingelser på olika nivåer och genom 
att granska ett antal samverkansfall skulle vi kunna uppnå syft et med vår 
ambition till processbeskrivning. Detta tillvägagångssätt skulle uppfylla 
vårt syfte att belysa komplexet ur ett helhetsperspektiv. 

Ett antal undersökningsmetoder kunde här väljas. I denna inledande fas, 
där avsikten var att inringa ett antal aspekter kring fenomenet sam
verkan, kom valet att stå mellan enkäter respektive intervjuer/samtal. 
Vår kunskap inom området var i detta inledningsskede inte tillräckligt 
stor för att genomföra meningsfulla djupintervjuer, observationer eller 
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arbeta med aktionsforskning. Vi valde att genomföra den inledande 
undersökningen som en relativt väl strukturerad intervju men med 
möjlighet för respondenten att föra fram aspekter vi ej tänkt på. Inter
vjun har fördelen, jämfört med t ex enkätmetoden, att det går att beröra 
mer komplexa frågeställningar med mindre risk för missuppfattningar. 

Intervjuer som underlag för teorigenerering 

Intervjuerna som genomfördes i Erfarenhetsstudien kan karaktäriseras 
som relativt hårt strukturerad e. Ett frågefor mulär (se Appendix - fråge
guide Erfarenhetsstudien) användes där respondenten skulle ta st ällning 
till betydelsen av ett antal förhållanden för att förklara en framgång 
alternativt ett misslyckande i ett samverkansprojekt. Respondenten fick 
först tillfälle att svara fritt på den aktuella frågan. Ett sådant förfarande 
ansåg vi väsentligt för att utve ckla ett gemensamt språk oc h därigenom 
uppnå en inbördes förståelse. Därefter skulle respondenten försöka gra
dera sitt svar. Han fick här försöka ange hur betydelsefull han ansåg 
respektive faktor vara fö r att förklara en framgång alternativt ett miss
lyckande i en samverkanssituation. Intervjuaren noterade svaren i fråge
formuläret och kontrollerade därefter med respondenten att rätt bedöm
ning registrerats. I slutet av intervjun fanns e tt antal öppna alternativ där 
respondenten kunde ta upp sådana förhållanden som ej tagits med i 
frågeformuläret. Här försökte vi även ta upp sådana aspekter som 
respondenterna aktualiserat i anslutning till respektive fråga. Vi ansåg 
det dessutom angeläget att alla respondenter utsattes för en likartad 
situation. Vid de öppna svarsalternativen ökade naturligtvis intervjuar
effekten, dvs att det sociala samspelet mellan oss och respondenterna 
kunde påverka svaret. Intervjuerna bandades framförallt för att i 
efterhand kunna upptäcka om det var förhållanden vi missat att återknyta 
till under den öppna delen eller om det fanns sådan "kunskap" s om vi 
inte direkt i detta sammanhang kunde använda men som kunde vara av 
värde i ett senare skede. Genomgående kunde ett visst obehag konstateras 
när vi bad om tillstånd för bandning av intervjun. Dock upphörde detta 
när man upptäckte att frågorna ej var av den typen som behandlade 
eventuella affärshemligheter och att man genom att besvara frågorna ej 
skulle skada den egna organisationen. 

Genom detta förfaringssätt uppnåddes såväl den hårt strukturerade inter
vjuns fördelar som samtalets fördelar. Intervjuns fördelar uppnåddes 
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genom att vi fick samtliga respondenters uppfattning kring de aspekter vi 
bedömde som väsentliga samt att respondenterna utsattes för en likartad 
intervjusituation. Samtalets fördelar uppnåddes i form av att det fanns 
möjlighet att beröra aspekter som vi inte kände till eller hade glömt att ta 
upp i intervjun. 

Urvalet av intervjupersoner gjordes bland sådana personer som hade er
hållit kunskaper genom att ha tagit aktiv del i uppbyggande av reella 
samarbetssystem. Urvalet av dessa skedde efter samtal med handläggare 
på Statens Industriverk, Sveriges Exportråd samt Sveriges Industriför
bund. Intervjupersonerna kom att bestå av företrädare för samarbets
systems ledning respektive representanter för myndigheter och bransch
organisationer. Totalt intervjuades 17 personer varav 6 representerade 
samverkansprojekt, 7 branschorganisationer och 4 statliga bidragsgi-
vande organisationer. De två senare grupperna var representerade för att 
de hade initierat och aktivt medverkat i uppbyggnaden av samarbets
projekt. 

Erfarenhetsstudien avslutades med att ett antal samverkansfall studerades 
med fokusering på de förhållanden som diskuterats vid intervjuerna. 
Sammanlagt 7 fall utvaldes, varav två miss lyckade och fem lyckade. Med 
misslyckat avses här att samverkansprojektets målsättning ej kunnat 
uppnås medan med lyckat sådant avses att den kunnat uppnås. U rvalet av 
fallen gjordes i samråd med intervjupersonerna vid ovan nämnda 
organisationer och underlag till fallbeskrivningarna erhölls vid nämnda 
intervjuer samt genom att studera sekundärmaterial i form av protokoll 
och ansökningshandlingar. Avsikten var här att beskri va olika typfall av 
samverkan. 

3.2 Våra förföreställningar om samverkan 

Våra förföreställningar hade vid denna tidpunkt, s om vi tidigare nämnt, i 
stor utsträckning uppkommit genom vår hittillsvarande livserfarenhet 
och vi var med andra ord inte bundna till någon à priori-teori inom 
området. Våra förföreställningar kunde klassificeras i faktorer av stöd
jande respektive hindrande karaktär för att såväl initiera som bedriva ett 
framgångsrikt samverkansprojekt. 

De förföreställningar som vi hade och som vi ville ha belysta berörde 
för det första förhållanden som låg utanför ett enskilt företags kompe
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tensområde. I detta avseende var vi intresserade av att få svar på huru
vida konjunkturcykler påverkar företags benägenhet till samverkan. 
Vidare ville vi få belyst om det ansågs föreligga skillnader i förut
sättningarna till att initiera oc h bedriva samverkan i olika branscher samt 
hur konkurrenssituationen inom en bransch kunde tänkas påverka om ett 
samverkansprojekt skulle kunna bli framgångsrikt eller ej. 

Våra förföreställningar inom denna grupp av frågor var att den all
männa konjunkturen påverkar huruvida samverkansprojekt initieras eller 
ej och att d en även påverkar framgången. Vi ansåg att det vid föränd
ringar i konjunkturern a fanns goda utsikter att såväl initiera samverkans
projekt som att göra dessa framgångsrika. I rådande hög- alternativt 
lågkonjunktur ansåg vi förutsättningarna sämre eftersom vi antog att 
företag i en högkonjunktur har fullt upp med den dagliga verksamheten 
och därför inte har tid att engagera sig i e tt samverkansprojekt med det 
merarbete som ett sådant medför. I en rådande lågkonjunktur menade vi 
att företagen har tillräckliga problem att hantera och därför ej heller i en 
sådan situation har tid att engagera sig. 

Vad avser de branschspecifika frågeställningarna hade vi den förföre
ställningen att brans cher uppvisar olika tradition av samverkan och att 
branscher med samverkanstradition har större förutsättningar att såväl 
initiera som nå framgång i samverkan. Våra förföreställningar bestod 
även i att man borde kunna finna regionala variationer i inställningen till 
samverkan inom samma bransch. Vidare ansåg vi att i branscher i kris 
skulle det vara relativt lättare att initiera samverkansprojekt men att 
förutsättningarna för att nå framgång minskar i ett krisläge. 

Ytterligare en förföreställning vi hade i detta perspektiv gällde konkur
renssituationen i ett tänkt samverkans projekt. Vi ansåg att om konkur
rensen var hård skulle förutsättningarna för framgång vara bäst vid 
komplementär produktion eftersom systemlösningar skulle kunna vara 
lättare att avsätta än e nskilda produkter. 

Vidare var vi intresserade av att få belyst frågeställningar som berör 
relationer mellan företag i ett samverkansprojekt. Av intresse i detta 
sammanhang var makt- och inflytandestrukturer samt kunskaper om och 
förhållanden mellan de samverkande företagen. Ytterligare en fråge
ställning att hänföra till detta område var huruvida man a nsåg det viktigt 
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eller ej med en deltagarstyrd uppbyggnad av ett samverkansprojekt. 
Vidare ville vi erhålla en inblick i vilka funktioner för samverkan som 
ansågs som mest lämpliga och hur uppoffringar-utbyten borde regleras 
samt hur väsentligt det ansågs vara med påtaglighet respektive snabbhet 
vad avser utbyte i ett samverkansprojekt för att förm å de medverkande 
att fullfölja ett sådant. Även resursinsatsens storlek samt den tid som 
resurserna b inds i ett samverkansprojekt och hur dessa variabler kunde 
relateras till potentiella företags benägenhet att inträda och fullfölja ett 
projekt, ansåg vi vara av intresse i sammanhanget. I samband med 
resursinsatsdiskussionerna ansåg vi det även av intresse att belysa hur 
risktagandet kan tänkas påverka ett företags villighet att inträda i ett 
samverkansprojekt. 

Våra förföreställningar kring relationsfrågor var relativt de övriga 
frågeområdena mest omfattande, förmodligen beroende på vår bakgrund 
med bl a den utbildning vi genomgått som en viktig beståndsdel. En av 
dessa förföreställningar var att demokratiska spelregler var en nödvän
dig förutsättning för att såväl initiera som nå framgång i ett samver
kansprojekt. Med demokratiska spelregler avsåg vi att de medverkande 
parterna skulle vara så likvärdiga som möjligt vad gällde inflytande 
respektive maktutövning i samverkanssituationen. Vi hade också förföre
ställningen om att kunskaper om varandra bland deltagarna i ett samver
kansprojekt parat med ett stort förtroende i princip var nödvändiga 
förutsättningar för att nå framgång. En annan förföreställning vi hade 
var att vi ansåg att samverkansprojekt bör bygga på fr ivillighet samt att 
förutsättningarna för att nå framgång borde vara störst när så många 
som möjligt av deltagarna aktivt deltar i framväxten av projektet. 
Ytterligare en förföreställning var att företag med substituerbar produk
tion kunde förväntas samverka inom områden så långt från själva före
tagsidén som möjligt och vid komplementär produktion inom FoU samt 
försäljning. En annan förföreställning som också berörde demokratiska 
principer och jämlikhet var att de enskilda företagen måste uppleva 
rättvisa mellan uppoffringar och utbyte för att ingå och fullfölja ett sam
verkansprojekt. Dessutom ansåg vi att snabbt resp ektive påtagligt utbyte 
skulle vara stödjande för att uppnå framgång. En förföreställning vad 
beträffar resursinsats i samverkansprojektet var att j u mindre resursin
satser desto bättre förutsättningar för att kunna starta e tt projekt men 
samtidigt menade vi att ju större resursinsatsen var desto bättre var 
förutsättningarna för uthållighet, dvs att fullfölja samverkansprojektet. 
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En annan förföreställning som har samband med den föregående var att 
ett lågt risktagande för deltagande i ett samverkansprojekt var en bra 
förutsättning för att gå in i ett sådant. Vidare ansåg vi att ju kortare tid 
som resurserna binds i ett samverkansprojekt desto mer benägna blir de 
potentiella samverkansparterna att deltaga i projektet. 

Ytterligare en grupp frågor avsåg mer företagsspecifika förhållanden. I 
detta avseende var vi intresserade av att bel ysa om företagsstorleken, och 
i så fall hur, ansågs inverka på om ett samverkansprojekt skulle kunna 
tänkas initieras eller ej samt om framgång i ett samverkansprojekt kunde 
förklaras utifrån de medverkande parternas fö retagsstorlek. Vidare var 
vi nyfikna på om respondentema ansåg flexibiliteten i de medverkande 
företagen som en viktig faktor för framgång. 

Vi hade den förföreställningen att företagsstorleken kunde vara av hind
rande eller stödjande karaktär. I detta avseende hade vi den uppfatt
ningen att e tt samverkansprojekt har bäst förutsättningar för framgång 
när de deltagande företagen varken är för små eller för stora. Vi ansåg 
nämligen att riktigt små företag är för rädda o m sin identitet och för 
stora företag kan ett samverkansprojekt utgöra en sådan marginell 
företeelse att det blir ointressant. En sista förföreställning inom ramen 
för denna frågegrupp var att eft ersom deltagande i ett samverkansprojekt 
ställer krav på anpassning i de medverkande företagen så skulle förut
sättningarna f ör att nå framgång vara större ju högre flexibiliteten var i 
de medverkande företagen. 

Vår sista frågegrupp berörde individrelaterade frågeställningar och då 
företagsledaregenskaper. I detta avseende var vi intresserade av att få 
belyst om faktorer som t e x ålder, utbildning och erfarenhet hos före
tagsledaren ägde något förklaringsvärde för att nå framgång i ett sam
verkansprojekt. 

Vår förföreställning i detta avseende var att individerna i ett samver
kansprojekt skulle karaktäriseras av stor erfarenhet och relativt hög 
utbildning samt vara utåtrikt ade och helst vana vid samverkan. 
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3.3 Erfarenhetsstudiens resultat 

Ett första och viktigt resultat av Erfarenhetsstudien var att tre relativt 
urskiljbara nivåer stod att finna på vilka de stödjande respektive hind
rande faktorerna gick att inplacera. Den första berör faktorer i den 
omkringliggande miljön. Den andra urskiljbara nivån vill vi benämna 
"samverkanssystemets nivå" och den tredje är individnivån. Resultat
redovisningen nedan kommer därför att läggas upp efter denna nivåin
delning. Vi har koncentrerat vår resultatredovisning till att omfatta de 
faktorer av stödjande respektive hindrande karaktär som utpekats som de 
mest väsentliga av "erfarenhetspersonerna". De faktorer som ansågs 
mindre betydelsefulla har således utelämnats. 

3.3.1 Miljön som stöd och hinder 

Resultatet av studien visar att erfarenhetspersonerna ansåg att förut
sättningarna att nå framgång i e tt samverkansprojekt oavsett bransch är 
gynnsammast i n edåtgående konjunktur samt vid uppåtgående konjunk
tur. Även under en rådande lågkonjunktur ansågs förutsättningarna goda. 
Detta resultat pekar på att förutsättningarna att initiera respektive driva 
framgångsrika samverkansprojekt är goda när det föreligger såväl ett hot 
som en möjlighet i omgivningen. 

3.3.2 Stöd och hinder på samverkanssystemets nivå 

Resultaten av intervjuerna visar att partsrelationerna är väsentliga att 
beakta vid initiering och drift av ett samverkansprojekt. Med partsrela
tioner avses här frågor som berör kunskap om och förhållande mellan 
aktörerna, makt- och inflytandestrukturer såväl i u ppbyggnadsfasen som 
senare under projektet samt rättviseaspekter vad gäller uppoffringar -
utbyte. Förhållandet mellan de samverkande parterna s kall bygga på ett 
ömsesidigt förtroende och kunskaperna om de medverkande företagens 
uppbyggnad, produktion och långsiktiga planer skall vara goda. Vad av
ser makt/inflytande relationer visar studien att parterna i detta avseende 
bör vara så likvärdiga som möjligt men att en naturlig ledare är önsk
värd. V idare visar studien att rättvisa, påtaglighet och snabbhet i utbytet 
anses väsentligt för ett samverkansprojekts framgång. Framväxten av ett 
samverkansprojekt bör enligt studien ske genom diskussioner där samt
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liga i gruppen deltar, dvs att framväxten sker inifrån. Studien visar också 
att framgångsrik samverkan lättare uppnås vid komplementär produktion 
speciellt när den externa konkurrensen är hård och när samverkan sker 
så långt från själva företagsidén som möjligt. Slutligen betonade erfaren
hetspersonerna flexibiliteten i de medverkande företagen som mycket 
väsentlig beroende på att dessa kan utsättas för stora, oväntade variatio
ner i t ex produktionsinriktning. Vad beträffar företagsstorleken visar 
studien att förutsättningarna för samverkan är bäst i storleksintervallet 
20-100 anställda. 

Förutom att diskutera våra förföres tällningar gavs, som tidigare nämnts, 
respondenterna möjlighet att komplettera me d ytterligare synpunkter vad 
avsåg stödjande och hindrande faktorer. Härvid framkom att vi i våra 
förföreställningar ej hade inrymt antaganden om bl a antal medverkande 
företag i samverkansprojekt samt det geografiska avståndet mellan de 
medverkande företagen. Vad avser antalet medverkande företag konsta
terade respondenterna att antalet ej skulle vara för stort. Vidare menade 
man att geografisk närhet var en gynnsam förutsättning för framgång. 

3.3.3 Stöd och hinder på individnivån 

Våra förföreställningar vad avser individrelaterade faktorer begränsade 
sig vid tillfället till faktorer av institutionell typ. Erfarenhetsstudiens 
resultat visar att våra förföreställningar delades av erfarenhetsperso
nerna så till vida att d essa ansåg att den "idealiske" företagsledaren för 
att medverka i framgångsrika samverkansprojekt borde vara under 50 
år, vara utåtrik tad och ha en branschspecifik utbildning. 

Även här tillförde samtalet, dvs respondenternas möjlighet att göra 
tillägg till våra förföreställningar, en ytterligare dimension. Man ansåg 
nämligen att vi inte hade belyst partsrelationerna ti llräckligt eftersom vi 
inte tagit upp frågeställningar om individers engagemang. Vad man 
härvid åsyftade var vikten av att i samverkansprojekt innefatta starkt 
engagerade personer med förmåga att stimulera övriga deltagare. 

3.3.4 Analyser av samverkansfall 

Erfarenhetsstudien avslutades som vi tidigare nämnt med en genomgång 
av ett antal samverkansprojekt, såväl lyckade som misslyckade, som in



Förföreställningar och verkligheten 
• Erfarenhetsstudien -

47 

bördes var relativt heterogena. Ett av dem valdes ut för att senare stude
ras närmare, vilk et vi återkommer till i nästa k apitel. 

De fall vi studerade var följande: 

AC-Mekan, ett samverkansprojekt mellan företag inom verkstadsin
dustrin i huvudsak verksamt i Skellefteåregionen, bedrevs under bolags
formen aktiebolag. Syftet med projektet var att sälja medlemsföretagens 
lediga kapacitet. Man arbetade vid studiens genomförande efter två 
linjer. Den ena innebar att fö retagen anmälde vilken kapacitet man ville 
ha belagd och AC-Mekan gick då ut och sålde den. Den andra varianten, 
som man framförallt arbetat med under senare delen av projektet, 
innebar att man arbetade mer integrerat i medlemsföretagen. Man 
försökte då mer preciserat klarlägga vilken typ av beläggning man skulle 
sträva efter att få såld. AC-Mekan var avgiftsfinansierat på så sätt att för 
respektive order som förmedlades togs en fast och en rörlig avgift ut. 

Med den uppläggning som AC-Mekan hade med att endast sälja ledig 
kapacitet uppstod problem i jämförelse med organisationer som säljer all 
kapacitet ständigt. Problemen bestod i att det vid lågkonjunktur var 
många som ville få sin lediga kapacitet belagd och vid högkonjunktur 
hade man ibland svårt att få tag i ledig kapacitet. Det hade också hänt att 
medlemsföretagen, efter att en kanal hade upparbetats av AC-Mekan, vid 
tecknandet av en ny order gick vid sidan om för att slippa erlägga 
avgifterna. 

I analysen av detta fall kunde vi spåra bristande lojalitet bland medlems
företagen i deras förhållande till AC-Mekan vilket kan ha berott på 
upplevda orättvisor i sättet att fördela order. Projektet hade inte heller 
haft den framgång man hoppats på. 

Expolaris utgjorde ett samverkansprojekt inom marknadsföringsområ
det vars syfte var att sälja marknadsföringstjänster till medlemsföre
tagen. Huvudparten av medlemmarna hämtades från Västerbotten och 
särskilt från Skellefteåregionen. Medlemmarna hämtades vidare från 
olika näringsgrenar och även från olika branscher inom respektive 
näringsgren. Inom tillverkningsindustrin var t ex gruv-, livsmedels-, 
grafiska-, textil-, trävara- o ch den kemisk/tekniska branschen represen
terade. Expolaris huvuduppgifter var relativt allmänna och övergripande 
och deras tjänster söktes av medlemsföretagen. Bland annat arbetade man 
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med att bevaka utvecklingen i näringslivet, inbjuda till konferenser, 
arbeta för samverkansprojekt inom marknadsföringsområdet, upprätt
hålla kontakter med handelssekreterare samt viss rådgivningsverksamhet. 

Våra slutsatser efter att ha analyserat detta projekt var att vi hade svårt 
att klassificera det som ett samverkansprojekt eftersom konstruktionen 
kunde liknas vid att anlita samma revisionsbyrå. Anledningarna till att vi 
inte kunde betrakta detta fall som ett samverkansprojekt var att det var 
för löst sammanhållet, att det i huvudsak låg på medlemsföretagens 
ansvar att anlita Expolaris samt att projektet var för differentierat såväl 
vad avsåg innehåll som medlemsstruktur. 

Krona Glassmakers of Sweden AB var ett samverkansprojekt i form av 
ett gemensamt ägt försäljningsbolag inom marknadsföringsområdet. 
Projektets syfte var att verka för export i första hand t ill USA. Upplägg
ningen av projektet innebar att varje enskilt medlemsföretag skulle 
bibehålla sin produktionsinriktning och förhoppningen var att försälj
ningssamverkan, trots inbördes olika och i vissa fall "udda" produktion, 
skulle kunna genomföras. Denna försäljningssamverkan misslyckades och 
1974 genomfördes en fusion mellan ett antal glasbruk, där några av de 
ursprungliga medlemmarna i exp ortbolaget ingick, till Kronabruken AB. 
År 1977 begärde sig Kronabruken AB i konkurs. 

I vår analys av fallet fann vi att några av de ingående glasbruken hade 
för "udda" produktion för att passa in i den grupp av produkter som 
exportbolaget marknadsförde. Det visade sig även i den fusion som 
genomfördes att det var just dessa glasbruk, främst inriktade på 
tillverkning av konstglas, som kom att stå utanför fusionen. I ett tidigt 
stadium vid planerna på att bilda Kronabruken AB kopplades dåvarande 
Statens Industriverk in för att ge stöd åt projektet. 

Nybro-Sea var ett samverkansprojekt mellan två glasbruk och bestod i 
ett gemensamt ägt utvecklingsbolag. Syftet med projektet var att genom 
att anställa en gemensam formgivare behålla och utveckla sina mark
nadsandelar inom de nischer glasbruken var verksamma. Samverkans
idén stöddes av dåvarande Statens Industriverk ge nom bl a ett struktur-
garantilån men initiativet till samverkansidén kom från glasbruken. 

De slutsatser vi kunde dra utifrån vår analys av detta fa ll var att det tog 
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betydligt längre tid än beräknat innan a nställningen av formgivaren gav 
något konkret utbyte och att kostnaderna för projektet, vid tiden för vår 
studies genomförande, vida hade överstigit utbytet. Vidare förelåg det i 
projektet svårigheter med att rättvist fördela tidsinsatsen för form
givaren och därmed även utbytet för de två glasbruken. 

Royal Swedish Interior AB var ett av 16 möbelfabrikanter gemensamt 
ägt exportbolag, vars syfte var att främja sven sk möbelexport. Initiativet 
till exportbolagets bildande kom från en statlig kommitté. De idéer som 
presenterades i betänkandet gick ut på att bilda ett gemensamt 
exportbolag för den svenska möbelindustrin. Intresset för idén var ljumt 
från näringen men man kände en skyldighet att försöka förverkliga 
förslaget. Efter många turer kvarstod 16 intresserade möbelfabrikanter 
som bildade bolaget. Det finansiella stödet stod Investeringsbanken för 
utan att företagen behövde lämna några säkerheter. Bolaget bildades 
våren 1973 och en verkställande direktör samt säljledare för den väst
tyska respektive engelska marknaden anställdes. Den försäljningsbudget 
som upprättades v isade en beräknad omsä ttning på 7-8 miljoner kronor 
efter ett par säsonger. Förväntningarna på exportbolaget infriades på 
intet sätt och man hamnade snart i en likviditetskris. Ett kapitaltillskott 
behövdes men endast sju av de ursprungliga medlemsföretagen lämnade 
garantier för ett belopp motsvarande endast hälften av det som ansågs 
som behövligt. Detta fick till följd att man tvingades skära ned på 
kostnaderna med den följden att ver ksamheten omorganiserades. Denna 
åtgärd hjälpte dock föga och hösten 1974 gjorde exportbolaget konkurs. 

En analys av detta fall visade att flera av de medverkande företagen hade 
sålt sina produkter utanför det gemensamma exportbolaget. Denna för
säljning hade skett till framför allt stora kunder och till lägre priser än 
vad exportbolaget kunde erbjuda. Det existerade med andra ord en 
synnerligen låg lojalitet till projektet, förmodligen därför att projektet 
"påtvingats" deltagarna från stat liga myndigheter. Den stora administra
tiva överbyggnaden med höga fasta kostnader var dessutom ett misstag. 
Detta medförde att det tillskjutna kapitalet snabbt tog slut eftersom 
framgångarna uteblev. 

"Svenskt det lönar sig"-kampanjen var ett samverkansprojekt inom 
konfektionsindustrin vars syfte var att gen om gemensam marknadsföring 
via rikstäckande annonsering främja försäljningen av tung svensk 
herrkonfektion. Projektet initierades av Statens Industriverk. En arbets
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grupp tillsattes med företrädare från branschen , SIND, enskilda företag 
samt en konsultbyrå vilken svarade för den löpande verksamheten. En 
symbol som skulle fästas på klädesplaggen togs fram. Projektet u tökades 
snart till att omfatta'även skinn- och damkonfektion. Samarbetet bestod i 
att stimulera försäljningen, ta emot medlemsansökningar, effektuera 
beställningar av den framtagna symbolen, genomföra riksomfattande 
annonskampanjer samt att ta fram skyltmaterial. SIND stod för huvud
delen av kostnaderna för projektet och den enda kostnaden som föll på 
företagen var den för symbolerna som fästes på klädesplaggen. Inträde 
respektive utträde ur organisationen blev i princip helt fritt för företag 
inom TEKO-branschen. 

I likhet med vår analys av fallet "Expolaris" kunde vi inte klassificera 
detta projekt som ett samverkansprojekt. Anledningarna till detta 
ställningstagande var att projektets målsättning var diffus, projektet var 
synnerligen löst i sina konturer och kunde snarare liknas vid att man 
nyttjade en gemensam grossist. 

Skellefteå Snickericentrai ekonomiska förening (SSF) var e tt samver
kansprojekt inom snickeriindustrin med långtgående integration inom ett 
flertal funktioner. Vid starten av projektet år 1959 fanns 34 medlems
företag och år 1978 ingick 17 företag. Huvudparten av företagen låg i 
Skellefteåregionen men två av medlemsföretagen låg i Norrbotten. 
Antalet anställda i medlemsföretagen varierade mellan 3 och 55 perso
ner. Ursprungligen var medlemmarna i mycket stor utsträckning kon
kurrenter men utvecklingen hade gått mot en allt högre specialisering. I 
samverkansprojektet fanns ett verkställande organ - "Centralen" - som 
efter offerering på marknaden fördelade order mellan medlemsföre
tagen. 

Vi avstår här från att närmare kommentera detta samverkansprojekt 
eftersom vi återkommer med en ingående beskrivning och analys av 
fallet i kommande kapitel. 

Genomgången av dessa sju samverkansfall visade att två av dem var så 
marginella i sin samarbetsrelation att de kunde jämföras med att köpa 
från samma grossist. I två andra fall samverkade man inom ett mycket 
begränsat område med gemensamt säljbolag respektive gemensam form
givare. Tre av samverkanssystemen var intressanta i det avseendet att om 
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de hade fungerat hade man troligen kunnat uppnå konkurrensfördelar, 
två av dem var speciellt intressanta ur ett regionalekonomiskt perspektiv 
medan det tredje var intressant ur ett nationellt perspektiv eftersom 
samarbetet i detta inte hade en regional prägel utan var inriktat mot 
exportmarknaden. Samtliga dessa tre sistnä mnda samverkanssystem be
stod av ett flertal företag som försökt samverka. Antalet medlemsföretag 
var 14, 16 respektive 17. Ett av dessa tre sam verkanssystem hade have
rerat och en viktig förklaring till detta angavs vara medlemsföretagens 
bristande lojalitet mot samverkansorganisationen. Ett annat hade inte 
uppvisat tillfredsställande resultat, delvis beroende på bristande lojalitet, 
och därför nyss bytt inriktning av verksamheten. Det tredje sys temet var 
ett samverkansprojekt som hade utvecklats kontinuerligt. Samtliga tre 
organisationer var verksamma på en marknad med mycket hård kon
kurrens och många konkurser inom respektive bransch. Samverkansor
ganisationerna representerade metall-, trämöbel- samt snickeribranschen. 

Erfarenhetsstudien vilken gavs en relativt bred ansats utgör den första 
milstolpen på vägen till den grundade t eorin. Studien gav oss insikter i 
problemområdet och även vägledning om den fortsatta kompassrikt
ningen. Vi kunde konstatera att våra förföreställningar kring fenomenet 
samverkan i många stycken delades av personer med bred och konkret 
erfarenhet av samverkan. Intervjuerna med erfarenhetspersonerna gav 
oss insikt i att särskilt partsrelationerna i ett samverkansprojekt var 
viktiga. En väsentlig erfarenhet vi gjorde var att det personliga engage
manget i ett samverkansprojekt också är s ynnerligen viktigt liksom att 
anpassbarheten - flexibiliteten i de samverkande företagen - bör vara 
stor. Här blev vi också uppmärksammade på förhållandena makt/in
flytande, kunskap/förtroende samt uppoffringar/utbyte. Vår analys av ett 
antal samverkansprojekt gjorde oss medvetna om ytterligare ett par 
förhållanden som framstod som centrala i e tt samverkansprojekt, nämli
gen, lojalitet/solidaritet och konflikter/kriser. Efter dessa analyser blev 
vi även uppmärksamma på att samverkansprojekt bör b yggas upp inifrån 
utan inblandning av t ex statliga myndigheter samt att samverkans
projekt, i alla fall i inledningen, inte bör ges en alltför stor och kostsam 
administrativ överbyggnad. 
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Vi blev också efter studiens genomförande övertygade om att upplägg
ningen av studien, dvs den breda ansatsen, inte hade gett oss tillräckliga 
kunskaper kring fenomenet samverkan för att förstå detta men att v i nu 
hade med oss viktig kunskap när vi skulle gå vidare. 

För att erhålla en djupare typ av kunskap måste vi anlägga ett mer 
förståelseinriktat perspektiv. Detta bedömde vi skulle uppnås genom att 
djupstudera ett e ller ett fåtal fall med inriktning mot processen och med 
särskild vikt på kontroversiella händelser. 

I nästa kapitel kommer vi därför att redovisa en djupstudie av det 
samverkansfall som utvaldes för att erhålla förståelsekunskap. 



4 En intensivstudie av verkligheten 
Djupstudien Skellefteå 
Snickericentral 

4.1 Lägesbestämning 2 

Den andra milstolpen på vägen till den grundade teorin utgörs av en 
djupstudie av ett framgångsrikt samverkansprojekt med en 20-årig 
historia. Vi befinner oss med andra ord i läget efter att ha utfört Erfa
renhetsstudien och därigenom erhållit en komplettering av vår kunskap 
om fenomenet samverkan. 

kunskap 1 

Problem 1 
Instrument 1 Erfarenhets

studien 

kunskap 2 
Problem 2 

Instrument 2 
Djupstudien 

^.Kunskap 3 
Problem 3 

Instrument 3 
Aktionsforskning I 

^Kunskap 4 
Problem 4 

Instrument 4 
Aktionsforskning II 

Kunskap 5 (nuläge) 

Figur 4.1 Den aktuella fasen i forskningsprocessen 
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4.1.1 Kunskap 

Den kunskap vi hade i detta läge kring fenomenet samverkan härstam
made från den i föregående kapitel redovisade Erfarenhetsstudien samt 
de kunskaper vi hade innan den studien genomfördes. Vår kunskap 
bestod i att vi nu visste hur ett antal personer med olika former av 
erfarenhet av samverkan uppfattar ol ika faktorers stödjande respektive 
hindrande inverkan på ett samverkansprojekt. Vi hade blivit varse att de 
i föregående kapitel nämnda förhållandena uppoffringar-utbyte, makt
beroende, kunskap-förtroende, konflikter och kriser samt lojalitet/solida
ritet var av central betydelse. Anpassbarheten/flexibiliteten i de i sam
verkansprojekt medverkande företagen ansågs också som väsentlig. 
Vidare hade vi genom de i Erfarenhetsstudien redov isade sju fallen blivit 
varse krisers samt bristande lojalitets menliga inverkan på samverkans
projekt. Efter vår genomgång av de sju fallen visste vi också att det fanns 
många olika former av samverkan som bl a kan graderas efter 
omfattning och bundenhet. Genom samtalen med erfarenhetspersonerna 
hade det bekräftats att e tt stort antal av de samverkanssträvanden som 
gjorts hade misslyckats samt att initiativet till samverkan bör komma 
inifrån samverkansgruppen. Vi hade även blivit uppmärksammade på 
behovet av en djupare studie av ett e ller flera samverkansfall. 

De förföreställningar vi hade, som till största delen var av strukturell 
karaktär när vi gick in i samtalen med erfarenhetspersonerna, delades i 
stor utsträckning av dessa. Erfarenhetspersonerna bidrog dock med 
ytterligare ett antal aspekter som vi ansåg värda att studera närmare. 
Dessa aspekter rörde geografiska avstånd, antal medverkande företag 
samt partsrelationer i form av individers engagemang. Erfarenhetsstu
dien möjliggjorde en gruppering av stödjande respektive hindrande 
faktorer på tre olik a nivåer, nämligen miljön som stöd och hinder, stöd 
och hinder på samverkanssystemets nivå samt på individnivån. 

4.1.2 Problem 

Det vi tidigare studerat rörde i hög grad strukturella aspekter av sam
verkan. Vad vi saknade var kunskaper om hur en framgångsrik samver
kansprocess borde bedrivas. Det som var väsentligt för oss i detta läge 
var därför att studera e n helhet och en process framför allt med inrikt
ning mot kontroversiella händelser och hur sådana hanterades i e tt sam
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verkansprojekt. Att fokusera intresset kring kontroversiella händelser 
var väsentligt för oss därför att ökad kunskap om hur man kan hantera 
eller undvika sådana dels skulle kunna leda till att färre samverkans
projekt skulle haverera och dels till att rädslan att d eltaga i samverkans
projekt skulle minska. Vad som också kändes angeläget var att visa på 
reella effekter av ett samverkansprojekt. 

Dessa konstateranden sammantaget styrde uppläggningen av vårt projekt 
som därför inriktades mot att studera en samverkansprocess under en 
lång tidsperiod med fokus på ett helhetsperspektiv, dvs att studera de 
tre nivåerna ur såväl ett strukturellt som ett processuellt perspektiv samt 
att vi sa effekter av ett samverkansprojekt med flera småföretag inblan
dade. 

I denna fas i vår forskningsprocess gällde den första frågan hur många 
samarbetssystem som skulle djupstuderas samt vilka. I Erfarenhetsstudien 
hade sju olika samverkansprojekt studerats. Av dessa var det framförallt 
tre fall som vi fann intressanta. Dessa var samverkanssystem som vi 
bedömde skulle ha kunnat ge stordriftsfördelar samtidigt som flexibi
liteten för de medverkande företagen kunde bibehållas. Vi avfärdade två 
stora system för ytterligare studier eftersom de var så marginella i sin 
samarbetssituation att de kunde jämföras med att köpa från samma 
grossist. De av oss utvalda samverkansprojekten hade 14-17 deltagande 
företag. Av dessa hade ett havererat och ett annat visat ringa framgång. 
Djupstudier av dessa två skulle, trots misslyckandena, kunna ge ytter
ligare kunskap. Vi uteslöt dock ett sådant tillvägagångssätt eftersom vi 
bedömde att t illgängligheten till data sk ulle kunna vara ett problem. Vi 
bedömde också risken för efterhandsrationaliseringar som större vid 
studium av misslyckade fall. 

Det tredje fallet framstod dock som intressant eftersom det uppvisade en 
fungerande samverkan. Att vi valde detta tredje fall av flerparts-
samverkan berodde inte enbart på att det lyckats fullfölja samverkan. 
Andra faktorer som gjorde det intressant var att vi vid fallanalyserna 
blivit varse att man samverkade inom ett flertal områden och att sam
verkan hade pågått under en längre tidsperiod samt successivt utvecklats. 
Med andra ord var detta ett samverkansfall som skulle kunna ge oss 
ökade kunskaper utifrån den problemställning vi hade formulerat. Dess
utom hade ett flertal av erfarenhetspersonerna pekat på denna samver
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kansorganisation som ett föredöme. Vi tog naturligtvis med oss den 
kunskap vi fått genom Erfarenhetsstudien om de övriga sex samver
kansfallen när vi planerade Djupstudien. 

I den inledande Erfarenhetsstudien gjordes intervjuer med personer som 
byggt upp reella samarbetssystem. Vi hade blivit varse problemen med 
bristande lojalitet mot samverkansorganisationen som en viktig förkla
ringsfaktor när samverkansprojekt misslyckades. I denna fas var vi där
för intresserade av att komplettera erfarenhetspersonernas uppfattningar 
om vad som var väsentligt i en samverkanssituation med uppfattningar 
från två andra intressentgrupper. Den ena intressentgruppen som vi 
bedömde skulle kunna ge ett tillskott av kunskaper var företrädare för 
medlemsföretagen i det utvalda samverkanssystemet. Även här valdes de 
personer ut inom respektive företag som kunde lämna så mycket 
information som möjligt om företagets erfarenheter av samverkan. Den 
andra intressentgruppen som bedömdes kunna ge ytterligare kunskaper 
var företagsledare i företag som valt att utträda ur samverkanssyste met. 

4.1.3 Instrument 

Kunskap u r det enskilda - det un ika - fall et 

Genom att djupstudera Skellefteå Snickericentral ekonomiska förening 
(SSF) skulle vi komma en bit på vägen att lösa vår forskningsuppgift. 
Vad var det då som gjorde att denn a samverkansorganisation inte bara 
hade överlevt utan dessutom hela tiden successivt utvecklats? Varför var 
dess medlemmar lojala, eller var de inte det? Hade organisationen ett 
stort statligt stödsystem som höll den om ryggen? Hur hade kontrover
siella händelser hanterats? Var det bara en snygg fasad som visades upp 
av samverkanskomponentens "top management" om samverkansprojektet 
eller delades den positiva uppfattningen av företrädarna för medlems
företagen? 

Skulle det då vara möjligt att utvinna den eftersträvansvärda kunskapen 
och förståelsen genom att endast studera detta enstaka fa ll som av många 
bedömare klassificerats som ett skolexempel på ett framgångsrikt fall? Vi 
bedömde att en grundlig genomarbetning av detta enstaka fall skulle ge 
mer än vad ytliga studier av ett flertal fall skulle bidraga med. Vi delar 
Kjellén & Södermans (1980) uppfattning om att "det vi lär av det 
enskilda fallet är inte det enda vi vet, lika litet som resultatet av en 
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statistisk undersökning står isolerat" (Ibid sid 21). Författarna menar 
vidare beträffande ny kunskap att sådan "uppstår egentligen bara när vi 
skaffar oss ett nytt sätt att se på ett problem eller ett nytt sätt att 
beskriva det". Författarna skriver vidare att "i den kreativa processen 
har man lika stor eller större nytta av att studera ett enstaka fall som att 
göra en hypotesprövning med statistiska metoder" (Ibid sid 21). Bruns
son (1981) menar att vid forskning utifrån ett språkbildningsideal blir 
fallstudier en naturlig forskningsmetod. 

Ett praktikfall kan tillskrivas olika roller. Enligt Kjellén & Söderman 
(1980) kan praktikfallets roller vara: för illustration, hjälpmedel för 
hypotesgenerering, för att generera ny teori och somhjälpmedel för för
ändring. Vårt syfte var att generera en grundad teori som skulle kunna 
vara till hjälp att förändra företagsbeteende i vissa avseenden. Vi såg 
dock även praktikfallet som värdefullt som illustration för att få till stånd 
dialoger till stöd för förändrat beteende inom småföretagssektorn. 

Vid valet att arbeta med ett enstaka fall är möjligheten till grundlig 
genomarbetning vanligtvis det helt dominerande motivet. Det vi fann 
mest betydelsefullt att studera vid bildandet och utvecklandet av Skellef
teå Snickericentral (SSF) var det historiska skeendet och aktörernas 
agerande. Vi antog att sa mverkanssystemet även i detta fa ll hade varit ut
satt för kriser under den långa tidsperioden. Viss kunskap om krisers 
menliga inverkan hade vi fått redan under Erfarenhetsstudien. De fall i 
Erfarenhetsstudien som misslyckats hade i stor utsträckning visat sig 
bero på bristande lojalitet vid ett kritiskt skede. En central fråga var 
därför att studera hur man i ett framgångsrikt samverkansfall hade klarat 
liknande situationer. Towl (1969) samt Kjellén & Söderman (1980) 
betonar betydelsen av att studera hur aktörerna - med ambitioner, viljor, 
kompetens och makt - agerar och påverkar varandra över tiden eller som 
Towl (1969) skriver "as a work sheet to help understand the enterprise 
as a living whole was a chronology of events" (Ibid sid 48). 

Metodik 

För att förstå en organisations faktiska tillstånd är det vik tigt att förstå de 
processer som lett fram till detta (se även Baran 1971, samt Kjellén & 
Söderman 1980). Vår avsikt var således att studera de bakomliggande 
processerna som lett fram till det framgångsrika samverkansprojektet. 
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Att förklara framväxten av SSF samt redogöra för hur aktörer hade 
agerat under en tjugoårig period - som det här var frågan om - är 
naturligtvis förknippat med vissa problem. De har dock varit hanterbara, 
mycket beroende pS att den övervägande delen av företagsledarna har 
varit vid god hälsa och med ett bibehållet klart inte llekt trots att ett par 
av dem hunnit uppnå en ansenlig ålder. Vidare var accessen i alla 
avseenden mycket god. 

För att rekapitulera händelser under en tjugoårsperiod samt även för att 
klargöra aktörernas handlande inleddes Djupstudien med en granskning 
av sekundärmaterial. För detta ändamål gjordes en genomgång av alla 
officiella dokument under SSF:s historia vilket innebar att samtliga 
befintliga styrelseprotokoll, skrivelser, PM samt naturligtvis även offent
liga handlingar granskades. Avsikten med granskningen var att klargöra 
det historiska förloppet. Dessutom tjänade genomgången som underlag 
för de kommande intervjuerna och för att identifiera kritiska eller kon
troversiella händelser/skeenden under förloppet. Dessa enskilda hän
delser studerades med avseende på vad som lett fram t ill dem, skeendet i 
sig och vilka konsekvenser händelsen medfört. I likhet med Kjellén & 
Söderman (1980) ansåg vi att "dessa händelser har stor betydelse för att 
man ska förstå ett företags utveckling eftersom de kan antas påverka de 
ledande personernas inlärning, idéer, värderingar och erfarenhetsut-
tolkning samt utformning av nya strategier och strukturer av olika slag" 
(Ibid sid 28). 

De händelser som vi uppfattade som kontroversiella diskuterades såväl 
under genomgången som i slutskedet av denna med den verkställande 
direktören för organisationen. När vår bedömning överensstämde med 
den verkställande direktörens ansåg vi det troligt att vi lyckats ringa in 
de kontroversiella händelserna under samverkansprocessen. De kontro
versiella händelserna använde vi sedan för att, genom intervjuer och 
samtal, ta reda på hur de ansvariga i de dåvarande och tidigare medlems
företagen uppfattat och handlat i de olika situationerna. Genom sam
talsformen och frågeguidens utformning (se Appendix - frågeguide 
Djupstudien) fanns även möjlighet för företagsledarna att ta upp andra 
händelser som upplevts som kritiska av dem men som vi ej observerat. 
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Access 

Accessen till material och personer var av avgörande betydelse för om vi 
skulle kunna identifiera kontroversiella händelser. Den genomgång som 
erfordrades för att identifiera sådana händelser innebar inte enbart att få 
tillgång till det offentliga materialet i form av bokslut och årsredovis
ningshandlingar utan även diskussionsunderlag, promemorior och internt 
material i form av styrelseprotokoll och liknande. Detta möjliggjordes 
genom en positiv VD som även hade god ordning på all sparad do ku
mentation trots den långa tidsperiod som här avsågs. Denna dokumen
tation fanns lagrad i kronologisk ordning och vi fick med VD:s hjälp 
access till denna. Vi fick däremot inte kopiera de icke offentliga handlin
garna utan dessa fick vi gå igenom på plats. 

När det gällde access till företagsledarna och material ute hos medlems
företagen jämnade den verkställande direktören vägen även i dessa 
avseenden. Detta innebar att vi, i det närmaste vid samtliga medlems
företag, mottogs på ett mycket positivt sätt. I ett par undantagsfall 
behövdes ytterligare kontakt mellan den verkställande direktören och 
ledaren för medlemsföretaget. I båda dessa fall hade företagen trasslig 
ekonomi och man var ängslig för vad vårt "rotande" sk ulle innebära i 
form av negativ publicitet. Vi hade dock lämnat garantier till den 
verkställande direktören att han sk ulle få gå igenom rapporten innan den 
trycktes och kontrollera att något enskilt företag inte utpekades på ett 
negativt sätt. Det kan även ha varit en fördel att vi redan var kända av 
merparten av företagsledarna genom vår tidigare yrkesverksamhet. 
Vilka orsaker som här vägde tyngst är ointressant. Det väsentliga var att 
såväl den verkställande direktören som företagsledarna i medlemsföre
tagen gav oss all tid vi behövde för samtal kring de kontroversiella 
händelserna och för att ställa frågor kring den historiska utvecklingen. 

Djupintervju 

Skillnaden mellan intervju och djupintervju är framförallt graden av 
öppenhet vid intervjutillfället samt möjligheten att klarlägga ytliga 
respektive djupare f öreteelser. Den väl strukturerade intervjun ger små 
eller inga möjligheter att fånga upp respondentens egna uppfattningar. 
Den form av kommunikation mellan respondent och intervjuare som har 
den mest öppna utformningen är det rena oförberedd a samtalet (se t ex 
Patton 1982). Även här valde vi ett mellanläge. Vi hade behov av viss 
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strukturering för att belysa stöd och hinder för samverkan på de tre 
nivåerna under processen men samtidigt var vi angelägna om att fånga 
upp så mycket som möjligt av företagsledningarnas egna uppfattningar 
med hjälp av deras egna beskrivningar. Djupintervjun (se t ex Höjer 
1986) har fördelen att genom användande av frågeguide strukturera upp 
intervjun så att förhållanden inte glöms bort samtidigt som stor vikt 
läggs vid att respondentens eget reflekterande skall sättas igång. 

Den utifrån de kontroversiella händelserna i SSF:s historia utformade 
frågeguiden utgjorde underlaget för djupintervjuerna. Dessa genomför
des i form av samtal kring d essa händelser med företagsledarna vid med
lemsföretagen samt med dem som valt att gå ur samverkansprojektet. 
Samtalen hade inte formen av ensidig utfrågning utan hade snarare e n 
sökande karaktär. Denna uppläggning innebar att vi lät företagsledarna 
tala fritt kring samverkansprocessen och de kontroversiella händelser de 
ansåg hade förekommit under processen. Avsikten var att företagsle
darna själva skulle sortera ut de händelser de ansett varit kritiska i något 
avseende. Efter detta gick vi in i frågeformuläret o ch kompletterade med 
de aspekter som inte hade berörts under samtalen. 

Samtliga företagsledare i de, år 1979, 15 medlemsföretagen intervjuades. 
Vid två av dessa företag hade ägarskifte skett under perioden varför även 
de två tidigare företagsledarna intervjuades liksom företagsledarna vid 
de sju företag som valt att utträda ur SSF under den studerade perioden. 
Den verkställande direktören intervjuades vid ett flertal tillfällen. 
Samtalens längd varierade från 5 till 18 timmar. "Normalsamtalet" 
varade i 5 till 8 timmar. De längsta samtalen var de med företagsledare 
som hade varit mer aktiva vid framväxten av samverkansorganisationen. 
I de flesta fall skedde två besök vid medlemsföretagen. Vid det första 
fick vi tillgång till sekundärmaterial och etablerade en kontakt och vid 
det andra besöket genomfördes intervjuerna. I ett par fall inhämtades 
ytterligare, alternativt kompletterades, uppgifter per telefon. Samtalen 
bandades och dessutom fördes löpande anteckningar under samtalens 
gång för att den information som lämnades skulle kunna följas upp med 
följdfrågor. Frågeguiden användes för att kunna strukturera materialet 
samt för att förhindra att någon av de kontroversiella händelserna 
glömdes bort vid samtalen. 

Frågeområdena som behandlades härstammade från Erfa renhetsstudiens 
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resultat och berörde således de av oss identifierade nivåerna och förhål
landena. Vidare ville vi få belyst olika individers engagemang, inställ
ningen hos medlemsföretagen till beslutade respektive tänkbara samver
kansområden, och samverkansorganisationens flexibilitet samt motiv för 
inträde respektive utträde för dem som valt detta senare alternativ. 
Frågor ställdes vidare kring de händelser som vi uppfattat som kritiska 
men som den aktuella företagsledaren inte hade tagit upp. 

Den form av frågeguide som här användes var relativt omfattande (30 
sidor). Den var också besvärlig för att den ställde krav på att såväl ange 
vad som var väsentligt för det egna företaget som att även försöka 
uppskatta det egna företagets betydelse för samverkansorganisationen. På 
liknande sätt ställdes frågor om i vilken utsträckning man var beredd att 
ställa upp för samverkansorganisationen i en kris och omvänt, dvs i 
vilken utsträckning man förväntade sig att samverkansorganisationen 
skulle ställa upp vid en kris i det enskilda företaget samt dessutom att 
relatera detta till i v ilken utsträckning andra medlemsföre tag skulle ställa 
upp respektive få hjälp. Denna typ av frågekonstruktion var också 
lämplig för att utläsa maktfördelning och engagemang. 

En annan frågetyp var mer enkel till sin konstruktion och avsåg att klar
lägga företagsledarnas kunskaper och kännedom om varandra respektive 
om samverkansorganisationen. Även persondata avseende företags
ledning, vilka motiv som vägde tyngst vid inträde respektive utträde, 
betydelsen av ett antal egenskaper hos samverkansorganisationen respek
tive den yttre miljön för att förklara att samverkan fortfarande pågick 
inrymdes i denna frågetyp. Vidare ombads företagsledarna göra en be
dömning av hur medlemskapet i samarbetsorganisationen påverkat ut
vecklingen av det egna företaget i ett antal avseenden. 

Den tredje grup pen frågor var de som relaterades till de kontroversiella 
händelsernas tidpunkter vilka s amtliga kunde relateras t ill någon form av 
beslut. I dessa avseenden fick respektive företagsledare ange om man 
stödde eller inte stödde beslutet samt vilka skäl som vägde tyngst vid 
ställningstagandet. Här fanns även möjlighet för företagsledarna att ta 
upp händelser som de upplevt varit kritiska men vilka vi ej uppmärk
sammat. 

I efterhand kan man undra över att vi inte blev utkastade från företagen. 
Djupintervjun var minst sagt krävande för företagsledarna. Vi råkade 
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trots omfånget och tidsåtgången aldrig ut för att företagsledarna blev 
missnöjda. Däremot uppfattade vi att guidens relativa svårighet kunde 
upplevas som positiv. Frågorna där man ombads relatera det egna 
företagets tillstånd till de övriga företagen i ett antal avseenden upplevdes 
som stimulerande. Vid ett flertal frågor kom kommentarer av typen 
"det har jag aldrig tänkt på men vi....", "intressant att tänka på det så 
här i efterhand....". Vår slutsats blev att en frågeguide får vara 
besvärlig under förutsättning att den samtidigt stimulerar till tänkande i 
andra ban or än det vardagliga för den som intervjuas - med andra ord 
det Höjer (1986) uttrycker som att respondenten börjar upptäcka och 
analysera sitt eget uppfattande. 

Vi menar att en komplicerad intervju med avancerad frågeguide och 
relativt stor tidsåtgång i stället för att ses som onödig tidsspillan kan 
uppfattas som utvecklande för ledningen. Här har vi förmodligen agerat 
som förändringsagenter i något avseende trots att det inte var vår huvud
sakliga avsikt. Ett handlande kan ha satts igång genom vårt frågande 
respektive företagsledarens eget reflekterande över sitt och sina kolle
gors handlande. Därigenom kan vi omedvetet ha startat en process med 
ökat lärande hos företagsledaren - ett ökat självlärande baserat på den 
egna reflektionen. Detta kan vara en delförklaring till det positiva bemö
tandet. 

Problem vid djupintervjuer 

Vid den form av djupintervju som här genomfördes fanns ytterligare ett 
antal potentiella problem som kunde uppstå. Den tidsperiod som avsågs 
gällde 20 år. Här fanns såväl problemet för företagsledaren att på ett 
sakligt och korrekt sätt beskriva och komma ihåg händelser som risken 
för intervjuareffekter i fo rm av påverkan på den intervjuade samt att den 
intervjuande endast noterade och registrerade det som denne förväntade 
sig att höra. 

Centralt vid intervjuer är språkproduktionen. Menar vi samma saker? 
Har orden - i det sammanhang de används - samma innebörd för respon
dent och intervjuare ? Här avser vi såväl det enkla ordet som det språk
sammanhang det förekommer i. Ordets betydelse kan variera mellan två 
individer. Vidare kan samma individs ordanvändning variera mellan två 
sammanhang (se t ex Wittgenstein 1982). Ett för oss långvarigt nära 
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arbete med norrländska företags ledare i små och medelstora företag var 
troligen en av orsakerna till att vi inte upplevde problem att varken göra 
oss förstådda eller att förstå respondenterna. Modellen där företagsle
darna först fick göra sin egen beskrivning med egna ord och uttryck 
innan vi ställde frågor var värdefull för att minska eventuella problem 
med olika språkbruk. Frågorna följde s dessutom upp med kontrollerande 
frågor av typen: "Om jag förstår dig rätt så menar du " Detta 
innebar en ytterligare kontroll av att vi hade en inbördes förståelse av 
talhandlingen. 

Frågan om respondentens möjligheter att komma ihåg och minnas hän
delser som ligger så långt bort i tiden beror av hur händelserna har lag
rats i min net samt åtkomsten av den informationen (se t ex Vester 1976). 
Vid lagring i långtidsminnet är möj ligheterna att "komma ihåg" bättre 
när lång tid förflutit än om sekvensen endast lagrats i korttid sminnet. Att 
lagringen har blivit korrekt beror av tolkningen (se t ex Trankell 1971) 
samt vilken form av efterhandsinformation vi utsatts för (se t ex 
Holgersson 1990). Genom tolkning omsättes dessa signaler i en 
upplevelse av händelsen/situationen (se t ex Trankell 1971). För att emel
lertid kunna göra korrekta tolkningar av minnesdata är en grundför
utsättning att sinnesorganen är normala (se t ex Holgersson 1990). 

När det gäller lagringen av minnesbilder sorterade vi ut händelser som 
har varit sådana att informationen har gått in ett flertal vägar och antalet 
associationer bör därför ha varit många genom det arbete som bedrivits i 
arbetsgrupper, upprepade styrelsebehandlingar och omröstningar. Vi kan 
således utgå från att händelser na hade lagrats i långtidsminnet samt att 
åtkomsten var god trots att en del av företagsledarna hade uppnått hög 
ålder och händelserna låg långt bak i tiden. Ett stö d för detta är att inte 
någon av de intervjuade hade något problem att minnas de händelser vi 
tog upp vid samtalen. 

Vilken trovärdighet kan då företagsledarnas utsagor om händelseför
loppet antas ha? Kan man anta att den bild dessa personer ger vid 
intervjuerna är korrekt - eller kan den antas vara konstruerad (se t ex 
Loftus 1979), eller är d en till för att framställa intervjupersonerna i en 
bättre dager (se t ex Holgersson 1990)? För att m inska risken för denna 
typ av felkälla har såväl den historiska genomgången som samtalen med 
de andra medlemsföretagen och samverkansorganisationens verkställande 
direktör varit värdefull. 
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Vi har dessutom arbetat m ed kontrollfrågor och jämfört styrelsebeslut 
och respondenternas inlägg i de diskussioner som föregick styrelse
besluten. Vidare medförde våra frågor om det egna företagets makt, 
inflytande, förtroende för respektive kunskaper om varandra, e tc, att en 
matris kunde upprättas där det enskilda företagets "positionering" av sig 
själv kunde jämföras med den positionering företaget fick av de övriga 
företagen. De parvisa jämförelserna av olika motiv för ett visst 
ställningstagande vid de kontroversiella händelserna hade även en 
inbyggd kontroll. Vi fann även en hög grad av överensstämmelse mellan 
minnesbilderna hos företagsledarna och beskrivningen av händelserna. 

Det ytterlighetsfall som skulle kunna förekomma i denna studie är att 
samtliga företagsledare skulle ha utsatts för samma efterhands informa
tion och att de därför redovisar en entydig men ej sann bild av händel
serna. Eftersom primärmaterial i form av intervjuer och sekundär
material i form av protokoll överensstämmer anser vi att den risken kan 
avföras. Holgersson (1990) menar att följande stöder ett intervjumate
rials tillförlitlighet: berättelsens homogenitet, uttryck av känsloupple
velser, detaljrikedom, komplikationer, citerande av samtal och plötsliga 
infall under berättelsen, medan faktorer som säkerhet och bestämdhet 
liksom konsekvens och konsistens inte är stödjande. Med berättelsernas 
homogenitet avses att berättelsens olika delar bekräftar varandra . Denna 
egenskap samt berättelsernas detaljrikedom, kompetens och unikitet 
menar vi stöder att företagsledarnas berättelser är trovärdiga. Lägger 
man sedan till företagsledarnas minne av detaljer och deras plötsliga 
infall i form av "att breda ut texten" ger det ytterligare stöd för 
berättelsernas trovärdighet. 

En annan riskfaktor är intervjuareffekten som avser den felkälla som det 
sociala samspelet mellan intervjuare och den intervjuade kan utgöra. 
Swedner (1978) pekar här på tre vanliga felkällor. Den ena är sättet hos 
intervjuaren att formulera och uttala frågor så att re spondenten styrs att 
svara på visst sätt. Den andra felkällan är att respondenterna "vrider" 
sitt svar i riktning mot vad de föreställer sig att intervjuaren vill eller 
väntar sig att de skall svara. Den tredje felkällan är att intervjuaren 
endast hör och antecknar det som tycks vettigt och begripligt. 

Beträffande intervjuareffekten så har denna minimerats genom att vi har 
avlyssnat varandras intervjuer. Här har vi kunnat kontrollera det talade 
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språkets påverkan. Däremot har ej minspel och gester, det vill säga 
kroppsspråkets påverkan kunnat analyseras. Den intervjuareffekt som 
finns genom att intervjuaren för att klarlägga en situation fortsätter 
samtalen kring en tråd och försummar andra har vi dels försökt åtgärda 
genom användandet av frågeguiden och dels genom att vi vid avlyss
ningen granskat intervjuerna ur den aspekten. Den felkälla som kan 
föreligga genom att respondenten skulle vilja "vrida sitt svar" för att de 
tror vi förväntar oss ett visst svar torde vara väsentligt större vid ett test 
av en teori än vid generering av teori. 

Den slutliga kontrollen av materialet har skett genom att rapporten 
Nilsson & Nilsson (1980) granskades av Skellefteå Snickericentrals, 
SSF:s, verkställande direktör. Samtliga företagsledare (15 st) vid med
lemsföretagen tillställdes dessutom en förkortad version av rapporten i 
form av SIND PM 1981:6. Inte några kommentarer om felaktigheter i 
materialet har inkommit. De kommentarer vi fått har varit av stödjande 
karaktär fö r innehållet och slutsatserna i rapporten. Redovisningen av 
praktikfallet SSF i denna avhandling har även den tillställts samver
kansorganisationens förre verkställande direktör för kommentarer. 

Presentationen av fallet Skellefteå Snickericentral som följer nedan är 
upplagd utifrån resultaten av den i föregående kapitel redovisade Erfa
renhetsstudien. Detta betyder att vi i framställningen nedan kommer att 
sätta fokus på de tre identifierade nivåerna, nämligen miljön, samver
kanssystemet och individerna. Vad avser samverkanssystemets nivå 
kommer en indelning att göras i strukturella aspekter respektive proces-
suella sådana. I den processuella beskrivningen är de förhållanden vi 
identifierade i Erfarenhetsstudien (uppoffringar/utbyte, makt/beroende, 
kunskap/förtroende, konflikter/kriser och lojalitet/solidaritet) centrala 
liksom kontroversiella händelser i samverkansprojektets utvecklings
förlopp. 
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4.2 Bildandet av Skellefteå Snickericentral 

Vid bildandet av SSF karaktäriserades hela byggbranschen av turbulens, 
vilket innebar att def förelåg externa hot för snickeriföretagens fortsatta 
existens. Vid denna tidpunkt skedde en explosionsartad utveckling inom 
byggsektorn mot fler prefabricerade småhus och färre lösvirkeshus. 
Situationen förvärrades ytterligare av att allt fler hyreshus uppfördes. 
Detta är problematiskt för snickeriföretag därför att hyreshus, relativt 
småhus, kräver en lägre volym inredningssnickerier. Snickeriföretagens 
marknad hade fram till denna tidpunkt i stor utsträckning varit att pro
ducera för lösvirkeshus. Det andra hotet som förelåg var att byggmate
rialbranschen började utvecklas mot stora byggvaruhus, till vilka inkö
pen oftast sker från större fabrikanter. 

Initiativet till bildandet av Skellefteå Snickericentral togs vid årsmötet 
för norra Västerbottenskretsen av Snickeriernas Riksförbund i mars 
1958. Vid detta möte liksom ofta vid tidigare möten förekom hätska dis
kussioner mellan de olika fabrikörerna med - pga den hårda konkur
renssituationen med en överproduktion av snickeriprodukter - anklagel
ser om att ta jobb till underpriser. A lla inblandade företag arbetade vid 
tillfället på en lokal marknad o ch visste exakt till vilket pris fabrikan
terna hade tagit jobb. Många fabrikörer menade att denna underpris
sättning från d e "svagaste" företagens sida på lång sikt skulle medföra 
undergång för hela branschen i regionen. De företag som fick en order 
kunde som en av fabrikörerna uttryckte sig "ge sig den på att man 
räknat fel". Produktion under dessa förutsättningar skulle på sikt leda 
till konkurs. Även för de "bättre" företagen, de som räknade rätt, var 
situationen krisartad, eftersom dessa inte fick order pga att andra utförde 
jobben till underpriser. Enda sättet att förändra de nna situation var att 
vidga marknaden och att i stället för att konkurrera med varandra 
försöka samarbeta med varandra. Vid mötet tillsattes en kommitté som 
fick i uppdrag att utreda och komma med förslag på hur ett sådant 
samarbete skulle ske. Den första tanken var att bredda marknaden genom 
ett samarbete med byggmaterialhandeln alternativt ett samgående med 
Skellefteå Byggnads varor. Utredningen kom dock fram till att ett samar
bete respektive samgående i den riktningen ej var möjligt pga byggma
terialhandelns svaga intresse och som följd därav deras erbjudande om 
alltför låga priser på snickeriprodukterna, priser som inte kunde 
accepteras av fabrikanterna. 
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Kommittén fick emellertid i uppgift att fortsätta sitt arbete och under
söka andra alternativ. Man undersökte då om samverkan var möjlig 
mellan tillverkarna av byggnadskomponenter och fann att detta skulle 
kunna vara en framkomlig väg. Vid samma tidpunkt hade företagarefö
reningen på Gotland bildat en sådan samverkansorganisation. Skellefteå
gruppen rekvirerade därför stadgar därifrån o ch vid föreningsstämman 
den 22 augusti 1959 beslöts att bilda Skellefteå Snickericentral ekono
miska förening (SSF) och att man skulle arbeta efter den modell som 
gotlänningarna utvecklat. 

Till VD för samverkanskomponenten anställdes år 1959 den administ
rative chefen för Gotlandsprojektet som för övrigt var en Skellefteåson i 
förskingringen. 

I de ursprungliga stadgarna för S SF heter det bl a: 

"att administrera ett gemensamt kontor som närmast har att företräda 
gemensamma intressen vad avser försäljning och inköp, 

att bevaka den för medlemmarna aktuella arbetsmarknaden, 

att lämna anbud gemensamma eller enskilda efter riktlinjer som 
medlemmarna träffar överenskommelse om, 

att fakturera försålda snickerier och betala leverantörerna (medlem
marna), 

att handhava gemensamma inköp". 
(Utdrag ur stadgar för Skellefteå Snickericentral ekonomiska förening 
per den 22 augusti 1959.) 

4.3 Skellefteå Snickericentral som samverkans
system 

Den första målsättningsdiskussionen om SSF:s verksamhet försiggick 
med samtliga aktörer medverkande. Dessa diskussioner var dock inte 
särskilt djupgående. Man valde att i stället för långdragna diskussioner i 
en stor församling ta efter den modell som Gotlandsmallen anvisade och 
som innebar att arbeta med arbetsgrupper. Denna ambition har man 
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också levt upp till genom att v id olika tillfällen tillsätta sådana grupper 
med representanter för medlemsföretagen med uppgift att diskutera 
målsättningar för verksamheten inom SSF. Den senaste arbetsgruppen 
under den här studerade perioden tillsattes 1979. Även om målsättnings
diskussionerna i dessa arbetsgrupper inte lett till stadgeändringar har d e 
behandlat olika tillvägagångssätt för att nå ett bra resultat inom SSF. I de 
olika arbetsgrupperna har bl a lämpliga verksamhetsområden, fördelning 
av resurser samt avvägningar mellan Centralens och de enskilda med
lemsföretagens uppgifter diskuterats. 

Under de första två åren av SSF:s verksamhet ägnades mest energi åt att 
värva medlemmar till föreningen. Medlemsinsatsen var 3 00 kronor/före
tag och inträdesavgiften 75 kronor/anställd. Insatserna betalades aldrig in 
i egentlig mening utan tecknandet fungerade som en borgensförbindelse 
som sedan användes som säkerhet för en checkräkningskredit. Förutom 
medlemsvärvning arbetade Centralen de första åren med marknadsbear
betning och med att skaffa order till snickerierna. På de order som 
Centralen ordnade utgick en provision på tre pro cent. På övriga order, 
dvs de som gick vid sidan om Centralen, utgick en provision med en 
procent med undantag fö r vissa av dessa som var frilistade och på vilka 
ingen provision utgick. En gemensam policy utvecklades under åren som 
innebar att när Centralen lämnat anbud på ett projekt så skulle ej de 
enskilda medlemsföretagen göra detsamma. Under de första åren inträf
fade trots detta missöden. Styrelsen försökte då förmå det aktuella 
företaget att fortsättningsvis undvika dylika missöden. Sådana incidenter 
upphörde också ganska snart. 

Diskussionerna inom SSF om vissa gemensamma riktlinjer för pris
sättning och anbudsgivning ledde till att bildandet av SSF granskades ur 
konkurrensbegränsningssynpunkt. Konstruktionen av samverkansprojek
tet bedömdes dock ej medföra skadlig konkurrensbegränsning. 

Den första stadgerevideringen kom 1961 efter en befarad kundförlust på 
närmare 1 00 000 kronor - en kundförlust i vilken flera av medlemsföre
tagen var inblandade. Den befarade förlusten uteblev dock helt. Efter 
denna händelse startades en diskussion om huruvida de enskilda med
lemsföretagen ensamma skulle svara för kundförluster. Denna diskussion 
ledde till en stadgeändring där det slogs fast att alla solidariskt skulle stå 
för eventuella kundförluster. Stadgerevideringen kom sålunda att lyda : 
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"SSF står icke den ekonomiska risken för uppkommande förluster till 
följd av att den, som hos SSF gjort beställning eller den, som eljest är 
betalningsskyldig, icke erlägger likvid till följd av konkurs, betal
ningsinställelse eller annan betalningsoförmåga. Dylika förluster skall 
täckas genom uttaxering hos alla de medlemmar vilka erhållit beställ
ningar från SSF u nder det aktuella verksamhetsåret samt fördelas pro
portionellt mellan medlemmarna i förhållande till årets totala beställ
ningssumma. I d e fall då årsavgiften enligt § 6 och föreningens likvida 
medel övrigt ej i räcka att täcka omkostnaderna för SSF.s stadgeenliga 
verksamhet kan uttaxering göras för att täcka uppkommet eller beräknat 
underskott. Sådan uttaxering beslutas vid ordinarie eller extra före
ningsstämma". 

Tillämpningen av dessa förändringar medförde att Centralen fick höja 
provisionen med 0,5 procent för att kunna täcka eventuella kundför
luster. 

Nästa stadgerevidering skedde 1966. Anledningen till den stadgerevi
deringen var att tre mindre snickerier hade mycket dåliga lokaler. 
Centralen planerade då att investera i en gemensam industrilokal där 
personalen från de tre berörda företagen skulle beredas fortsatt arbete. 
Stadgarna kom efter denna diskussion att utökas med: 

"att i egen regi driva snickerifabrik, att inneha aktier i ett eller flera 
aktiebolag med ändamål bl a att idka tillverkning och försäljning av 
träprodukter". 

4.3.1 En strukturbeskrivning 

Medlemsstruktur 

Under 1959 blev 34 företag medlemmar. Önskemålet om att samtliga 
medlemmar i norra V ästerbottenskretsen av Snickeriernas Riksförbund 
skulle vara med uppnåddes inte. Under åren 1960 - 1965 blev ytterligare 
fem företag medlemmar. År 1971 utökades medlemsantalet med ytter
ligare ett och år 1975 med tre företag. Figuren nedan illustrerar med
lemsutvecklingen under den studerade 20-års pe rioden. 
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Figur 4.2 Medlemsutveckling 1959 - 1979 
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De företag som upphört med medlemskap i SSF har gjort detta antingen 
genom att företagen lagts ned eller begärt utträde ( en diskussion kring 
orsakerna t ill utträden förs nedan). Det senare betecknar en situation då 
medlemmen beviljats utträde men fortsatt med verksamheten. De vanli
gaste orsakerna till nedläggning har varit dödsfall, åldersskäl, bränder 
samt föråldrade lokaler. Under åren 1961 - 1965 lades verksamheten ned 
vid tolv av medlemsföretagen. Denna period karaktäriserades som vi 
tidigare nämnt av turbulens inom branschen med stora förskjutningar i 
efterfrågebilden på snickeriprodukter. Under den period som denna 
studie avser, dvs 1959 - 1979 lades 21 företag ned, varav två pga kon
kurs. Utträden ske dde i sju fall. 

Antalet medlemsföretag har således minskat betydligt under den stude
rade perioden - från ursprungligen 34 år 1960 till 15 år 1979. Av de 
ursprungliga 34 företagen var 9 fortfarande medlemmar år 1979. 
Övriga sex företag som var medlemmar 1979 kom med i SSF 1961, 
1965, 1969 respektive 1975. 

Antalet anställda vid de 34 medlemsföretagen år 1960 uppgick till 201 
personer. År 1979 var motsvarande siffra för de då 15 medlemsföre
tagen 250 personer. Trots att a ntalet medlemsföretag mer än halverats 
under perioden har således antalet sysselsatta ökat. 

Vid starten av S SF var flertalet medlemsföretag mycket små. En utveck
ling mot större enheter har dock skett under den studerade perioden. Av 
figurerna nedan framgår utvecklingen av antalet medlemsföretag samt 
storleksutvecklingen av dessa. 

Antal företag 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 Storlek 

Figur 43 Antal företag och anställda i medlemsföretagen 1960 
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Antal företag 

Figur 4.4 Antal företag och anställda i medlemsföretagen 1979 

Produktionsinriktning 

Vid starten av SSF hade samtliga förutom två av medlemsföretagen ett 
blandat produktprogram. I princip tillverkades alla typer av snickerier 
som ingår i ett egnahem: fönster, dörrar, trappor och köksinredningar. 

Medlemskapet i SSF har inneburit en långtgående specialisering vilken 
gett som resultat att det 1979 fanns en grupp bestående av tre företag 
vilka specialiserat sig på tillverkning av trappor, en annan grupp be
stående av fyra företag specialiserade på tillverkning av fönster. Vidare 
fanns år 1979 en grupp bestående av tre företag vilka specialiserat sig på 
tillverkning av dörrar. Ett av företagen arbetade 1 979 nästan uteslutande 
med monteringsarbeten, tre av företagen tillverkade specialinredningar 
och endast ett av företagen hade ett blandat sortiment. 

Inom den sk "trappgruppen" fanns år 1979 fortfarande en viss konkur
rens såtillvida att man hade liknande produktprogram. Inom gruppen 
fanns dock ambitioner om fortsatt specialisering och en produktions
teknisk samordning i syfte att på sikt dela upp produktionen ytterligare 
så att ett av företagen tillverkar spaljéer, ett annat handledare och ett 
tredje vagnstycken etc. 

Inom den sk "fönstergruppen" förekom år 1979 också viss konkurrens. 
Produktionen hade dock delats upp så att ett av företagen tillverkade 
specialfönster, ett annat objektfönster och de två resterande standard- och 
specialfönster. Även inom denna grupp planerade man 1979 en ytter
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ligare specialisering genom produktionsteknisk samverkan. Avsikten med 
denna ytterligare specialisering var att på sikt samla produktionen av t ex 
utåtgående fönster till en tillverkare, inåtgående hos en annan och även 
göra en uppdelning utifrån olika ytbehandlingsmetoder. 

Inom den tredje gruppen den sk "dörrgruppen" rådde 1979 en klar och 
tydlig sortimentsuppdelning. Ett av företagen tillverkade innerdörrar, 
det andra ytterdörrar och det tredje var specialiserat på glaspartier till 
dörrar. Även inom denna grupp diskuterades, trots den relativt långt
gående specialiseringen, en produktionsteknisk samverkan för att uppnå 
ytterligare samordningsvinster. Slutmålet för en sådan produktions
teknisk samverkan skulle vara att ett företag tillverkar karmar, ett annat 
dörrblad och det tredje glaspartier. År 1979 saknades kapacitet inom 
dörrgruppen speciellt vad avsåg tillverkning av ytterdörrar. Tillverk
ningen var främst inriktad på att fö rse skolor och vårdinrättningar med 
produkter. En marknad som år 1979 förväntades expandera var efterfrå
gan på standardytterdörrar. Tillverkningskapaciteten för denna produkt 
var dock vid denna tidpunkt begränsad. 

Ett av medlemsföretagen hade som tidigare nämnts nästan ingen egen 
produktion - endast fem procent av omsättningen - utan utförde i stället 
monteringsarbeten av de övriga medlemsföretagens produkter. Anled
ningen till denna utveckling var att efterfrågan på fackmannamässig 
montering steg under 1970-talet. Denna efterfrågeökning på fackmanna
mässig montering berodde på de ökade funktionskraven på de färdiga 
produkterna, t e x kraven på väl ljudisolerade dörrar. 

Den hårdaste inomgruppskonkurrensen rådde 1 979 mellan de tre företag 
som tillverkade specialinredningar eftersom dessa tre företag tillverkade 
i stort sett likartade produkter. Emellertid fanns det klart uppdelade 
områden mellan företagen. Ett av företagen var nämligen inriktat på 
produktion av sjukhusinredningar och ett annat var inriktat mot övrig 
specialinredning. Det tredje företaget sökte 1979 efter en ny produkt 
som inte skulle konkurrera med de andra två inom gruppen. Tidigare 
hade detta företag tillverkat högtalarlådor på entreprenad åt ett utom
stående företag. Sedan detta avtal upphört hade företaget i samarbete 
med centralen arbetat för att utveckla en ny produkt på inredn ingssidan -
en ny produkt som skulle komplettera SSF:s säljprogram. 

Det femtonde medlemsföretaget var 1979 fortfarande en mångsysslare 
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med tillverkning av olika typer av trappor, köksinre dningar och special
inredningar. Detta företag försålde dock endast 50 procent av sin 
produktion via centralen. Resterande 50 procent avsattes på den lokala 
marknaden. 

Utvecklingen vad beträffar produktionsinriktningen bland medlemsföre
tagen under den studerade 20-års perioden hade således gått från ett 
stadium där sa mtliga medlemmar hade likartat produktionsprogram till 
ett tillstånd som år 1979 kännetecknades av en omfattande specialisering. 
Det produktionstekniska samarbetet som fortgick kontinuerligt syftade 
också till att eliminera den inomgruppskonkurrens som fortfarande 
existerade 1979. Det hade också förts diskussioner kring uppnående av 
samordningsvinster i termer av att gemensamt nyttja impregneringsan-
läggningar, såg och hyvleri. 

Medlemsföretagens lokalisering 

Ursprungligen var medlemsföretagen starkt koncentrerade till Skel
lefteåregionen som en följd av att man inledningsvis hade tänkt s ig att 
medlemmarna i S SF samtidigt skulle tillhöra norra Västerbottenskretsen 
av Snickeriernas Riksförbund. Denna begränsning av den geografiska 
hemvisten övergavs under åren o ch år 1 979 fanns medlemsföretag såväl 
längre norrut - i Kalix och Luleå - som söderut - i Botsmark och 
Vännäs, de senare orter utanför U meå. Avståndet mellan företagen blev 
därför som längst ca 30 mil. Diskussioner hade även förekommit om att 
försöka värva nya medlemmar i södra Sverige alternativt i utlandet. 
Syftet med en sådan utvidgning skulle vara att erhålla en bättre mark
nadskontakt såväl inom som utom landet. 

Organisation och personal 

Centralens organisation hade utvecklats från ursprungligen en anställd -
den verkställande direktören - til l 14 heltidsanställda uppdelade på olika 
försäljningsområden respektive sekretariat. Personalen vid Centralen 
ansågs som relativt högutbildad. I fi guren nedan visas SSF:s struktur år 
1979 i ett organisationsschema. 
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Figur 4.5 SSF.s organisation 1979. 
Källa: Internmaterial 

Inom SSF reglerades den formella makten i föreningsstadgarna så att 
varje medlem hade en röst vid föreningsstämman. Ett utdrag ur stadgar
na för Skellefteå Snickericentral ekonomiska förening ger följande bild 
av det formella maktförhållandet. 

I § 11 om andel i föreningen står bl a: 

"I oc h med att medlem betalar insats till SSF f örvärvar han därigenom 
andel i föreningen". 

I § 21 om rösträtt vid föreningsstämma står: 

"Vid ordinarie eller extra föreningsstämma har varje medlem i SSF en 
röst. Ingen äger på grund av fullmakt företräda mer än en medlem. Vid 
lika röstetal avgöres val genom lottning, men i andra frågor gäller den 
mening som biträds av ordförande". 
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I § 14 om styrelse står bl a: 

"SSF: s angelägenheter handhavas av en styrelse bestående av minst fem 
ledamöter jämte tre suppleanter, samtliga utsedda av ordinarie före
ningsstämma för en tid av två år. Styrelsen väljer inom sig ordförande, 
vice ordförande, kassaförvaltare och sekreterare. Styrelsen är beslutsför 
då minst fyra äro närvarande och om beslutet är ense. Vid lika röstetal 
gäller den mening, som biträdes av ordföranden vid sammanträdet". 

Ovan citerade avsnitt ur föreningsstadgarna för Skellefteå Snickeri-
central visar att det formellt sett rådde ett balanserat maktförhållande 
inom föreningen. 

4.3.2 En processbeskrivning 

Centralens roll i organisationen 

Den väsentligaste anledningen att bilda SSF var att vidga medlems
företagens marknader. Inom ett år efter starten hade dock samarbetet 
utvecklats till att även omfatta kalkylering och offertgivning för med
lemmarnas räkning. Innan Centralen bildades hade kunderna oftast själva 
tagit kontakt med snickerierna när de skulle bygga ett egnahem, byta 
köksinredning eller trappa. Utvecklingen under den studerade perioden 
gick i den riktningen att Centralen år 1979 bearbetade professionella 
materialväljare och kunder som t ex landsting, Byggnadsstyrelsen, 
husfabriker och arkitekter. Försäljning direkt till småkonsumenter 
förekom i princip inte år 19 79. Marknadsfunktionen bestod 1979 av två 
säljare för respektive produktgrupp; dörrar, fönster, trappor och inred
ningar. Samtliga säljare var stationerade vid huvudkontoret i Skellefteå. 
SSF hade ingen representant utanför Skellefteå. Bevakningen av markna
den skedde oftast genom kontakter med tidigare kunder och deras 
planerade projekt samt genom att upplysningar hämtades från Byggnads
upplysningar. SSF:s offerering var under den studerade perioden hög 
och ökade hela tiden. 

Det dröjde till 1963 innan Centralen fick i uppdrag att fungera som 
utställare åt medlemsföretagen. Tidigare hade varje medlem deltagit 
enskilt i utställningar men efter 1963 hade Centralen samordnat utställ
ningsverksamheten. Denna samordning innebar dock ej att de enskilda 
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företagen nekades att delta i utställningar på egen hand utan samordnin
gen sågs som en möjlighet för medlemmarna att tillsammans ge en större 
tyngd vid utställningar. Utvecklingen ledde till att deltagandet i de flesta 
mässor och utställningar arrangerades av Centralen. Enskilt deltagande i 
utställningar blev allt sällsyntare. Vid gemensamt sådant var det oftast 
inte alla medlemsföretag som deltog i ett utställningsprojekt utan det 
kunde t ex vara företagen inom "trappgruppen" som hyrde en monter 
gemensamt. Den princip som var rådande 1979 innebar att de enskilda 
medlemsföretagen hade full frihet att ge nomföra alla reklaminsatser på 
egen hand alternativt att anlita Centralen. Utvecklingen hade dock gått 
därhän att i princip alla reklaminsatser 1979 skedde i Centralens regi. 

Exportansträngningar hade i huvudsak gjorts på den nordiska marknaden 
med start 1965-66. Första exportordern fick SSF 1967 och den avsåg 
försäljning av fönster till Norge. I slutet av 60-talet startade bearbet
ningen av andra marknader som England och Frankrike och resulterade 
1973 i den första utomnordiska exportordern. Exportsatsningarna hade 
fram till slutet av 1960-talet varit blygsamma och oftast begränsats till 
deltagande i mässor och utställningar eller i enstaka personliga besök, 
ökade exportansträngningar diskuterades dock under åren. För att finan
siera de kostnadsökningar som är förknippade me d exportansträngningar 
konstaterades vid dessa diskussioner att man i så fall skulle bli tvungen 
att antingen höja provisionen eller vidga samarbetet till att omfatta fler 
företag. Under den här studerade perioden förekom även vad vi kan 
benämna indirekt export. Denna skedde genom att SSF levererade 
produkter till svenska företag som var verksamma i utlandet. Genom ett 
sådant förfarande har SSF levererat dörrar och inredningar till Libyen 
och inredningar till Vietnam. Vid en målsättningsdiskussion år 1979 
beslutades att bibehålla den tidigare målsättningen vad beträffar mark
nadsbearbetning vilken innebar: 

att bearbeta den nordiska marknaden och få den till hemma
marknad, 

att exportera till övriga länder i första hand genom bearbet
ning av svenska företag som bygger i utlandet samt genom 
deltagande i större mässor. 

År 1959 avsattes 95-100 procent av medlemsföretagens produktion i 
Norr- och Västerbotten varav 50 procent i Skellefteåregionen. En 
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utvidgning av marknaden var därför en av huvudorsakerna till att sam
verka. År 1979 gick ca 40 procent av leveranserna från medlemsföre
tagen till Norrland inklusive Dalarna, 40 procent till Mälardalen och 10 
procent till västra respektive södra Sverige. Skellefteåregionen som 
mottagarregion svarade 1979 för mindre än 10 procent och de samman
lagda leveranserna till Norr- och Västerbotten uppgick till ca 30 procent. 
Avsättningsmarknaden vidgades således väsentligt under den studerade 
20-års perioden. Detta förhållande fick även till följd att konkurrensen 
minskade för de företag som upphört med medlemskap i SSF och 
försäljningen underlättades på den lokala marknaden. D et var i slutet av 
70-talet till och med en tendens till underetablering av servicesnickerier i 
Skellefteåregionen. 

Exporten av produkter från SSF var 1979 fortfarande av blygsam 
omfattning. Den export som förekom gick nästan uteslutande till Norge 
och avsåg trappor till ett värde av 1,5 miljoner kronor. Export av trap
por skedde även till Finland. Bearbetningar av andra exportmarknader 
hade påbörjats och avsåg i första hand marknaderna i Storbritannien och 
Västtyskland. Bearbetningen av dessa marknader skedde i huvudsak 
genom personliga besök och deltagande i olika utställningar. 

De ovan beskrivna förändringarna av de geografiska avsättningsmark
naderna berodde till stor del på en medveten strategi från SSF:s sida ge
nom att helt nya kundkategorier bearbetades. Som vi tidigare nämnt kän
netecknades 1960-talet av stora omsvängningar i människors boende och 
bl a skedde en övergång från boende i egnahem till boende i flerbostads-
hus. Bostadsproduktionens volymutveckling under 1970-talet föränd
rades också dramatiskt. I början av 70-talet nyproducerades 110 000 
lägenheter per år. År 1977 var produktionen nere i 55 000 lägenheter 
per år, d vs en halvering av nyproduktionen. Under 1970-talet blev bygg
nadsverksamheten återigen inriktad på den sk ROT-sektom (Reparation, 
Om-, och Tillbyggnad). Denna sektor beräknades 1979 omfatta ca 30 
procent av byggnadsproduktionen. Andelen nyproducerade lägenheter i 
småhus ökade 1972-77 från ca 30 procent till 75 procent. Investeringar i 
andra byggnader än bostadshus minskade med i gen omsnitt 3 procent per 
år mellan 1972 och 1977 eller med 17 procent sett över hela perioden. 

Från att vid starten ha levererat i princip all produktion til l ROT-sektorn 
övergick SSF till att bevaka och bearbeta den offentliga byggnadsverk
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samheten, den sk objektmarknaden. Denna marknad b estår av sjukhus, 
skolor, flygplatsterminaler m m. Bearbetningen av denna marknad nådde 
utan tvekan stora framgångar. År 1979 levererade SSF ca 60 procent av 
sin produktion till den offentliga byggnadsverksamheten, 26 procent till 
småhustillverkare och då nästan uteslutande till husfabriker. Till den sk 
ROT-sektorn levererades 1979 mindre än fyra procent av produktionen 
inom SSF. Resterande 10-11 procent av produktionen gick till egna 
entreprenader och flerbostadshus. De marknadsandelar man vann på 
objektsidan är anmärkningsvärda inte enbart på grund av storleken på 
ökningen utan också pga det faktum att denna sekto r totalt s ett minskade 
med 17 procent under åren 1 972-1977. 

Frågan om gemensamma inköp fanns inskriven i stadgarna redan från 
starten. År 1959 gjordes de första gemensamma inköpen i Centralens 
regi och avsåg inköp av beslag. Dessa gemensamma inköp pågick till 
1967 då de avbröts därför att in köpskvantiteterna var alltför små. Nästa 
område för gemensamma inköp som blev aktuellt gällde ytbehandlings
material. Tanken på gemensamma inköp inom detta område väcktes 
redan 1960 men det dröjde ända till 1972 innan en samordning kom till 
stånd. Året efter, dvs 1973, påbörjades gemensamma inköp av färger. År 
1967 startade gemensamma uppköp av frakter. Konstruktionen på de 
ovan nämnda inköpsavtalen var sådana att Centralen träffade överens
kommelser med leverantörerna av produkterna o ch tjänsterna om rabat
ter för medlemsföretagen. Medlemsföretagen fick sedan själva beställa 
färger, lacker och transporttjänster från leverantörerna med åtnjutande 
av de upphandlade rabatterna. Frågan om gemensamma inköp av råvaror 
började utredas 1973 men vid denna studies sluttidpunkt, 1979, fanns 
inget formellt beslut i denna fråga. Det var framför allt de långa 
avstånden mellan medlemsföretagen som utgjorde det största hindret för 
en dylik samordning och man fann att det smidigaste sättet var att även 
fortsättningsvis inköpa råvaran lokalt. 

Redan 1959 väcktes tanken från Centralen att sköta medlemsföretagens 
bokföring och deklarationer. En undersökning gjordes bland medlems
företagen om deras intresse för detta. Utredningen visade dock ett 
mycket svalt intresse från medlemsföretagens sida och man beslöt därför 
att detta ej skulle ske i C entralens regi utan även fortsättningsvis skötas 
av de enskilda medlemsföretagen. År 1978 påbörjades en utredning 
avseende eventuellt nyttjande av ADB för materialhantering, budgetering 
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och kalkylering eftersom man på Centralen räknade med att behöva 
använda datorer som hjälpmedel i allt större utsträckning i framtiden, 
framförallt för att kunna g e medlemsföretagen bättre service. Beslut om 
inköp eller förhyrning av sådan utrustning hade doc k ej fattats år 1979. 

Inom gruppen av medlemsföretag började man utarbeta gemensamma 
standards år 1961. Detta arbete ledde till att rekommendationer om 
karmdjup, falsmått m m gavs ut till medlemsföretagen. År 1979 utfördes 
detta arbete till stor del av SNIRI (Snickerifabrikernas Riksförbund). 
Fem av medlemsföretagen ingick 1979 i SNIRI:s samordningsgrupper 
vilket gav god inblick i det arbete som utfördes samt även möjligheter att 
påverka mått och andra funktionskrav. Vad beträffar produktions
inriktningen vid de olika medlemsföretagen fördes 1979 främst en 
diskussion för en anpassning av produkterna sinsemellan i syfte att få 
produkterna att passa in i ett större sy stem. En successiv uppdelning av 
produktionen mellan enheterna hade som vi tidigare nämnt skett sedan 
1961 - en uppdelning nödvändig för att åstadkomma såväl en ökad 
stordrift som en lägre inomgruppskonkurrens. Frågan om gemensam 
produktutveckling väcktes redan 1962 och Centralen fick då uppdraget 
att undersöka behovet av en snickeritekniker. Relativt snart k om man 
fram t ill att behovet av en sådan var stort inom hela Skellefteåregionen. 
Kontakter togs därför med företagareföreningen (nuvarande Regionala 
Utvecklingsfonden) som 1964 anställde en snickeritekniker på Skellefteå
kontoret. Frågan om gemensam produktutveckling väcktes återigen 
1970. Först fem år senare fattades beslut om att produktutveckling skulle 
ske gemensamt i Centralens regi. En produktutvecklingsgrupp tillsattes 
men på grund av olyckliga omständigheter, bl a sjukdom hann man inte 
med denna verksamhet i den utsträckning man önskade. År 1979 tog man 
ånyo sats och vid den målsättningsdiskussion man då hade kom ett nytt 
avgörande i frågan när man beslutade att ingen gemensam produktut-
vecklare skulle anställas. Orsaken till detta beslut var att man såg det som 
en omöjlig uppgift för en person att sköta produktutvecklingen för 15 
företag och att kostnaderna för produktutvecklaren skulle bli svåra att 
fördela rättvist på medlemsföretagen. I stället påbörjades en diskussion 
om gemensam produktutveckling inom varje mindre grupp (trapp-
gruppen, fönstergruppen osv). 

Tanken om ett gemensamt fristående lager med försäljning avfördes i 
november 1964 som orealistisk. Därefter växte ett nytt projekt fram, det 
sk Hedensbyprojektet. Detta projekt gick ut på att i Centralens regi bygga 
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ett specialsnickeri, kontorslokaler för Centralen samt ett lager för 
medlemsföretagen. Avsikten med byggandet av specialsnickeriet var att 
den yrkesskickliga personalen vid tre små medlemsföretag, vilka hade 
omoderna lokaler, skulle flyttas över till det nya snickeriet. Från Centra
lens och medlemsföretagens sida bedömdes att det fanns behov av en 
sådan anläggning med tanke på de specialsnickerier som avsågs produ
ceras. Under projekteringsarbetet diskuterades olika lokaliseringar för 
anläggningen. Två platser inom Skellefteå befanns realistiska men även 
erbjudanden från två grannkommuner diskuterades. Efter många turer 
befanns Skellefteå-Hedensbyn som den mest attraktiva lokaliseringen. En 
ansökan om lokaliseringsstöd för byggandet av anläggningen inlämnades 
i juni 1966 till länsstyrelsen. Vid samma tidpunkt inkom till länsstyrelsen 
två ansökningar om lokaliseringsstöd för två likartade a nläggningar, en 
från Å sele och en från Sävar. Detta komplicerade bilden och ärendet låg 
därför länge hos länsstyrelsen för ett avgörande. Vissa påtryckningar 
förekom för att flytt a anläggningen till Burträsk. Detta läge förkastades 
dock av Centralen eftersom det skulle omöjliggöra för de anställda vid 
de tre små snickerierna att arbeta där. AMS avstyrkte Hedensbynpro-
jektet och ärendet avslogs av Kungl Maj:t i september 1969. De båda 
andra projekten, de i Å sele och Sävar, fick båda lokaliseringsstöd. 

I november 1968 kom en begäran från ett av medlemsföretagen att 
Centralen skulle köpa företaget. Denna begäran hade föregåtts av oroan
de rapporter o m utvecklingen vid företaget. Vid företaget tillverkades 
komplicerade produkter av hög kvalitet. Företaget var dessutom stort 
efter snickeriförhållanden mätt. En förlust av företagets tillverknings
kapacitet ansågs därför allvarlig och bedömdes som svår att ersätta. 
Frågan bordlades men situationen vid företaget bevakades. Situationen 
försämrades emellertid och två år senare förklarades företaget i konkurs. 
De alternativ som stod till buds för SSF i det uppkomna läget var att 
antingen trappa ned försäljningen med risk f ör att förlora vissa delar av 
en marknad som var upparbetad eller att försöka finna ett nytt företag 
med motsvarande tillverkningskapacitet. Efter en principdiskussion om 
huruvida Centralen skulle köpa och driva egna företag eller ej enades 
man två veckor efter konkursen om att köpa före taget. 

Centralen hade vid denna tidpunkt en mycket hög efterfrågan i förhål
lande till tillverkningskapacitet av dörrar. Genom uppköp av en dörrtill
verkare, Vännäs Dörr, erhöll man den förstärkning i tillverknings
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kapacitet man var i behov av. En annan a vsikt med detta uppköp var att 
åstadkomma en specialisering så att de två dörrfabrikanterna nu kunde 
specialisera sig på olika typer av dörrar. År 1978 väckte ett medlems
företag frågan om^ Centralen ville gå in som delägare i medlemsföre
tagets industrihus. Beslut fattades om ett engagemang om 10 procent av 
aktiekapitalet i industrihusbolaget. 

Under åren 1968-69 hyrde Centralen en lagerlokal för att kunna f örsälja 
produkter från andra företag än medlemsföretagen. I detta fall försåldes 
produkter från Marbodal. Denna åtgärd vidtogs för att kunna kom
plettera SSF:s sortiment med köksinredningar. År 1974 beslöts att Cen
tralen skulle få fria händer att även sälja produkter från icke medlems
företag. Avsikten med detta beslut var att kunna sälja ett bredare pro
duktprogram till köpare som ville ha kompletta lösningar. Samtidigt kom 
de "associerade" företagen att bära en del av Centralens kostnader och 
härigenom var det också möjligt att hålla provisionen från medlems
företagen nere. En sådan strategi innebar också att även kostnaderna för 
en framtida expansion på exportmarknaden skulle komma att belas ta de 
"associerade" företagen. 

Förutom SSF fanns i Västerbotten ytterligare en snickericentral, Central
snickerier. Det hade med start 1961 och under åren därefter ofta förts 
diskussioner om såväl en sammanslagning av de två organisationerna som 
ett samarbete dem emellan. Samarbete skedde också som t ex 1973-74 
när man tillsammans planerade och deltog i en mässa genom en gemen
samt förhyrd monter. Samarbetsplanerna aktualiserades återigen 1975 i 
och med att Träindustriutredningen i Västerbotten påbörjades. Med 
anledning av denna tillsattes en arbetsgrupp med uppdrag att undersöka 
möjligheter till samarbete alternativt sammanslagning. Arbetsgruppen 
fann att en total samordning ej var intressant men att lämpliga samar
betsområden kunde vara export och produktutveckling. Diskussioner om 
samarbete med andra centraler har också förekommit under åren. 1978 
erhöll SSF ett erbjudande från dess motsvarighet i Norrbotten att 
övertaga denna. Detta erbjudande avböjdes dock. 1979 var dock två av 
företagen som tillhört centralen i Norrbotten medlemmar i SSF. Ett 
annat erbjudande om samarbete, denna gång med Västerbottens skyddade 
verkstäder, erhölls 1972 men avböjdes. Denna samarbetstanke aktualise
rades åter 1978 och man beslöt att utreda frågan vidare. 1979 hade inget 
beslut i frågan ännu fattats. Under hösten 1979 inkom en ansökan om 
medlemskap från ett icke snickeriföretag. Företaget - ett glasmästeri -
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hade kompletterat en stor del av SSF:s produkter med glasning i 15 år. 
Glasmästeriet beviljades medlemskap från den 1/1 1980. 

Kontroversiella händelser i samverkansprojektets förlopp 

De händelser vi bedömde som kontroversiella var sådana där det vi d sty
relsesammanträdena förekommit olika uppfattningar i den aktuella frå
gan, bordläggning av ärendet hade skett eller där det ti llsatts arbetsgrup
per för att utreda ärendet ytterligare. 

Utifrån denna kategorisering framstod följande händelser som kontro
versiella under samverkansprojektets förlopp fram till och med år 1 979. 
Dessa händelser kan illustreras enligt följande: 

KONTROVERSIELLA 
HÄNDELSER I SSF:s HISTORIA 

Bildandet 
22/8-59 

FRAMVAX1 1 

Medlems-
Hedensby företags 
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Figur 4.6 Kontroversiella händelser i SSF:s historia 

Hedensbyprojektet 1966 

Hedensbyprojektet som vi även beskrivit tidigare var det första mer 
kontroversiella ärendet för SSF att ta st ällning till. Beslutet som innebar 
att SSF skulle äga och driva en snickerifabrik i egen regi föranledde en 
revidering av stadgarna. Som nämndes i den tidigare beskrivningen av 
projektet utreddes detta inom SSF i två år, behandlades av myndighe
terna i två år för att slutligen resultera i ett avslag på lokaliserings
ansökan samtidigt som två konkurrenter i lä net, (Åsele och Sävar), erhöll 
lokaliseringsstöd för liknande anläggningar. 
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Etris utträde 1970 

Under SSF:s livstid fram till 1979 upplevdes Etris utträde som den 
största krisen som hade drabbat S SF. Företaget svarade vid tidpunkten 
för utträdet för ca 50 procent av SSF:s omsättning och var den stora 
"draken" som skulle dra hem order och därigenom även provisioner för 
att täcka Centralens kostnader. Företaget hade under de senaste åren av 
sitt medlemskap haft problem med likviditeten som följd av en större 
utbyggnad av anläggningen. Utbyggnaden hade delvis finansierats med 
hjälp av lokaliseringsstöd. Vid denna tidpunkt kunde dock inte loka
liseringsstöd för rörelsekapital erhållas. Företaget köptes så småningom 
av Statsföretag genom SVETAB (Svenska Industrietablerings AB). 
SVETAB :s målsättning vid denna tidpunkt var att skapa nya sysselsätt
ningstillfällen i svaga regioner. Engagemangen skulle enligt de regler 
som gällde för SVETAB:s verksamhet vara av kortvarig karaktär oc h 
enbart till för att klara före tag över en tillfällig kris. Genom SVETAB:s 
köp av Etri försvann också en av eldsjälarna bakom tillkomsten av SSF. 
Av Etris omsättning hade 95 procent fakturerats a v Centralen. Utöver 
fönstertillverkaren Etri köpte SVETAB vid samma tidpunkt Kalmar 
Golv, Holmsunds Golv och Kalmar kök. Försäljningen av dessa företags 
produktion skulle ske via Scanbygg. I o ch med SVETAB:s köp av Etri 
försvann 50 procent av SSF:s produktionskapacitet och intäkter. De t var 
inte SVETAB:s köp i sig som orsakade krisen utan snarare att Etris 
produktion inte längre kunde säljas via Centralen. Krisen förvärrades av 
att Scanbygg genom de övriga nämnda företagsförvärven uppstod som en 
stark konkurrent till SSF. Sedan Statsföretag även förvärvat HSB och 
därigenom försäkrade sig om en viktig avsättningsmarknad för Scanbygg 
blev SSF inte heller längre intressant som samarbetspartner för 
Statsföretag. 

Konkurs vid medlemsföretag 1970 

En tredje kritisk situation för samverkansprojektet SSF uppstod i sam
band med en konkurs vid ett medlemsföretag. Även om företagets 
prekära si tuation var väl känd inom SSF medförde konkursen stor oro 
för hur företagets högkvalitativa produktion skulle kunna ersättas. En 
förhoppning var att en eventuell ny köpare skulle välja att kvarstå som 
medlemsföretag. Någon seriös köpare av företaget dök dock ej upp och 
företaget såldes slutligen till SSF. 
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Vännäs Dörr 1971 

Köpet av Vännäs Dörr var ett annat kontroversiellt beslut. SSF hade vid 
denna tidpunkt dålig kapacitet inom dörrproduktionen. Det medlems
företag som tillverkade dörrar tog ofta på sig alltför många order i 
förhållande till tillverkningskapaciteten vilket medförde problem för SSF 
att klara leveranser på ett tillfredsställande sätt. Avsikten med köpet av 
Vännäs Dörr var att man vid detta företag fortsättningsvis skulle specia
lisera sig på en typ av dörrar och att man vid "problemföretaget" skulle 
specialisera sig på en annan typ. Ytterligare ett annat företag skulle 
komplettera "dörrgruppen" med att tillverka de vid denna tidpunkt 
obligatoriska glaspartierna till dörrarna. Denna specialiseringstanke med 
en tredelning av dörrproduktionen blev dock inte förverkligad. "Prob
lemföretaget" överläts nämligen inom ett år efter denna händelse till en 
ny ägare som beslutade om ett annat tillverkningsprogram. 1979 hade 
Vännäs Dörr ett mycket brett ti llverkningsprogram. En viss överföring 
av Vännäsföretagets sortiment gjordes dock till ett av de mindre med
lemsföretagen som specialiserade sig på tillverkning av ytterdörrar t ill 
skolor, till mindre vårdinrättningar m m. 1979 hade verksamheten vid 
Vännäs Dörr stabiliserats. Man åtnjöt då ett gott anseende på marknaden 
för dörrar med höga kvalitetskrav som t ex på marknaden för röntgen-
och övriga sjukhusdörrar. 

Kundkonkurs 1974 

Den första större kundförlusten för SSF kom 1974. Trots positiva 
kreditupplysningar på företaget som var verksamt inom byggnadssektorn 
med fjäll- och sommarstugor som specialitet gick företaget i konkurs. 
SSF:s likvida medel och fonder beräknades ej räcka till för att täcka 
förlusten och på en föreningsstämma beslöts om en uttaxering bland 
medlemsföretagen med resterande belopp. Efter ackordsförhandlingar 
blev dock uttaxeringen bland medlemsföretagen mycket blygsam. 

Delägarskap i industrihus 1978 

Under 1978 kom en förfrågan från ett medlemsföretag om SSF var 
intresserat av att gå in som delägare i företa gets industrihus. Ärendet var 
kontroversiellt eftersom det skulle kunna innebära ny verksamhet för 
SSF. Företaget planerade att investera i en ny produktionsanläggning. 
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Aktiekapitalet för industrihusbolaget som skulle äga fastigheten - i vi lket 
även kommunen var delägare - måste höjas. Vid ett styrelsemöte beslöts 
om ett engagemang på tio procent i industrihusbolaget eller maximalt 
50 000 kronor. År 1979 hade dock ännu ingen verkställighet av beslutet 
skett. 

Medlemskap icke snickeriföretag 1979 

I slutet av 1979 fattades ännu ett kontroversiellt beslut. Beslutet innebar 
att medlemskretsen vidgades till att även omfatta icke snickeriföretag. 
Företaget, som kompletterade de övriga medlemsföretagen, var ett glas-
mästeri som skött glasningen åt framförallt de större fönsterti llverkarna 
och även mindre glasningsarbeten åt SSF.s övriga medlemsföretag. De 
invändningar som fanns mot medlemskap för glasmästeriet byggde på att 
detta skulle få en monopolsituation på glasningsarbeten inom SSF. 
Företaget som länge hade varit en god samarbetspartner beviljades dock 
medlemskap från årsskiftet 1979/80. 

En sammanfattning av samverkansförloppet 

Samverkansförloppet som det beskrivits ovan visar med all önskvärd 
tydlighet på en generativ process. Förloppet visar också att så snart man 
inom projektet uppnått en målsättning så tog man itu m ed ett nytt område 
att etablera samverkan kring. Händelseförloppet för hur olika samver
kansområden inom SSF växte fram under den studerade perioden fram
går av nedanstående figur: 
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Figur 4.7 Framväxt av samverkansområden i SSF 

Figuren visar ett antal förhållanden som är värda att kommentera 
närmare. 

Det framgår tydligt att det är inom de funktioner som ligger närmast e tt 
tillverkande företags kärna som samverkan snabbast får fotfäste. I det 
här fallet gäller det inom områdena inköp, produktion och marknads-
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föring. Vi ser också att det inte krävts särskilt mycket utredningsarbete 
eller att ärendena inte behövt vila särskilt länge innan samverkan 
påbörjats inom dessa områden. 

Inom några samverkansområden ser vi att processen innan samverkan 
kommit igång varit betydligt omständligare med långa bordläggnings
tider och relativt långa utredningstider 

Vi ser också att det funnits samverkansområden som varit föremål för 
såväl utredning som bordläggning och sedan avförts från dag ordningen. 

4.4 Skellefteå Snickericentral och individerna 

4.4.1 Aktörerna och historiebeskrivningen 

Företagsledarna i medlemsföretagen var år 1979 i genomsnitt 51 år 
gamla, hade 6-årig folkskola och ansågs yrkeskunniga. Den äldsta före
tagsledaren var 66 år och endast en var under 40 år. Bara en av 
företagsledarna hade genomgått gymnasial utbildning och då med teknisk 
inriktning. Ett fåtal av företagsledarna (fyra stycken) hade genomgått 
kortare kurser anordnade av SHIO (Sveriges Hantverks och Industrior
ganisation). 

De flesta av våra frågeställningar besvarades av samtliga 15 företags
ledare medan några frågor besvarades av 13 företagsledare (ej av 
företagsledarna i de två dotterbolagen). 

Som tidigare nämnts rekryterade SSF redan v id starten 1959 en person 
med erfarenhet av samverkan till ledningen för Centralen. Denna person 
lyckades snabbt bygga upp ett starkt förtroende för Centralen och de 
verksamheter som denna arbetade med. Under åren förstärktes förtroen
det för dess ledning alltmer. 

SSF bildades genom initiativ inifrån den berörda gruppen. I de utrednin
gar som utfördes avseende konstruktionen av SSF deltog enbart aktörer 
från de framtida medlemsföretagen och inga externa aktörer. Företags
ledarna i några av medlemsföretagen framstod redan i initialskedet som 
eldsjälar liksom den administratör som anställdes. 
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Bland de intervjuade rådde den uppfattningen att det framförallt var fem 
av medlemsföretagen som deltog aktivt vid bildandet av SSF. Tre av 
dessa ansågs då ha spelat en dominerande roll och dessa företag beteck
nades även som organisationens "drakar" kring vilka projektet byggdes 
upp. Aktörerna i dessa har även fungerat som "bollplank" för övriga vid 
diskussioner om bl a investeringar. Fyra av de nio aktörerna som själva 
ansåg sig ha deltagit aktivt vid bildandet av SSF ansåg att de inte haft 
särskilt stort inflytande vid bildandet. Trots att många hade ringa 
inflytande över denna känsliga fas av samverkansprojektet upplevdes 
samarbetet bland dessa som positivt. En av aktörerna m enade t ex att 
tidigare hade han bara haft hustrun att diskutera ledn ingsfrågor med men 
i och med samverkansprojektet fanns många att dryfta bl a sådana 
problem med. 

I stadgarna f ör SSF fanns instiftat lika rätt till inflytande för medlems
företagen. Aktörerna var dock tämligen eniga om att ett fåtal hade haft 
ett betydligt större inflytande över verksamheten inom SSF än övriga 
under åren. Detta verifierades även av dem som utpekades som ledande. 
Det rådde även stor överensstämmelse mellan aktörernas egna uppfatt
ningar om sitt deltagande och det gehör man fått för sina synpunkter 
respektive hur man betraktades av de andra. Bl and företagsledarna fanns 
också denna insikt om den hierarkiska skiktningen inom samverkans
systemet respektive ojämlikheten i inflytandet. 

Det hade under åren förekommit få reservationer i samband med beslut 
om nya verksamhetsområden. Aktörerna i medlemsföretagen respektive 
Centralens verkställande direktör ansåg att inget beslut hade forcerats 
fram under åren. Om motståndet mot en förändring var starkt fick 
frågan vila och mogna fram för att behandlas vid ett senare tillfälle. När 
frågan åter aktualiserades röstade medlemmarna oftast fram ett enhälligt 
beslut. Några av aktörerna menade vid intervjuerna att SSF genom detta 
förfarande tappade några år i utvecklingen medan andra menade att den 
tålmodiga behandlingen av olika ärenden utgör grunden för SSF:s 
existens (se även figur 4.7 om utredning respektive bordläggning av 
ärenden). 

SSF:s övergripande målsättning var 1979 väl förankrad ute bland med
lemsföretagen. Trots detta ansåg vissa aktörer att samverkan borde 
omfatta fler funktioner medan andra ansåg att antalet samverkans
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funktioner borde begränsas. Dessa två uppfattningar var jämnt för delade 
bland de intervjuade. I de båda grupperna ingick såväl små som "stora" 
företag. 

År 1979 rådde fullständig enighet att fortsatt samverkan borde ske i 
försäljningsfrågor som omfattade säljarbete, offerering, kalkylering, 
kundrisker samt export till i första hand de nordiska länderna. En annan 
funktion för samverkan som de flesta var positiva till var inom trans
portområdet. Minsta intresset för samverkan visades för deltagande i 
utställningar och för export till länder utanför N orden. 

Områden som inte var föremål för samverkan år 1979 men för vilka 
förelåg ett stort intresse var bl a kontakter med banker respektive myn
digheter, skatteplanering, personallagstiftning samt produktionsplane
ring. Den juridiska formen för verksamheten hade också diskuterats. 
Bland aktörerna rådde här o lika uppfattningar om huruvida man skulle 
införa gemensamt ägande i ett bolag av samtliga medlemsföretag. Åtta 
var negativt inställda till gemensamt ägande medan fem var positiva och 
två var osäkra. 

De tidpunkter vi valt att studera vad beträffar aktörernas motiv för att 
deltaga i SSF var dels vid inträdet i organisationen och dels vid den 
tidpunkt som denna studie genomfördes. De motiv som ansågs intressanta 
att belysa var motiv som berör säkerhet, ekonomi, solidaritet och infly
tande. Motiven rangordnades lika för de båda studerade perioderna. Det 
främsta motivet för såväl inträde so m fortsatt medlemskap angavs vara 
säkerhetsmotivet. Vid inträdet var detta motiv viktigt därför man var 
rädd att mista den lokala marknad man var etablerad på. För fortsatt 
medlemskap ansågs säkerhetsmotivet viktigt på grund av den positiva 
utvecklingen som samverkansprojektet fick och att man därför var rädd 
för att stå utanför SSF. Därefter angavs det ekonomiska motivet som 
väsentligast medan solidaritets- respektive inflytandemotivet rangordna
des lägre och angavs som relativt jämställda. 

Under åren hade ett antal medlemmar valt att lämna SSF (se även figur 
4.2), närmare bestämt sju stycken. Aktörerna i dessa företag intervjuades 
för att utröna m otiven bakom utträdena. Vi d de två företag som lämnade 
SSF redan 1961 ansågs att d e hade tillräckligt med arbete utan att vara 
medlemmar i SSF. För dessa två företag svarade order via SSF för 
endast ca fem procent av den totala orderingången. Därför ansåg man att 
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den provision som erlades till SSF för order vid sidan om SSF var en 
onödig kostnad. Aktörerna vid dessa två företag hade dessutom enligt 
egen utsaga även innan utträdet varit myc ket passiva och sällan deltagit i 
möten eller framfört synpunkter på SSF:s verksamhet. Detta styrktes av 
de kvarvarande medlemmarna 1979 av vilka endast ett fåtal kände till att 
dessa två företag överhuvudtaget hade varit medlemmar. Företagsledaren 
vid ett tredje före detta medlemsföretag angav även han liknande skäl för 
utträde. I det fallet hade order via Centralen endast svarat för ca 15 
procent av den totala orderingången. Vid de fyra andra fö retagen som 
begärt utträde svarade order via Centralen för 50 procent eller mer av 
den totala orderingången. I ett av dessa företag ändrades produktions
inriktningen och därmed marknaden på så sätt att man e j längre ansåg sig 
ha någon nytta av Centralens tjänster. Aktören vid ett annat av dessa fyra 
företag ansåg sitt företag som styvmoderligt behandlat och menade att 
hans företag enbart fungerade som serviceinrättning och att de endast 
fick de jobb som ingen annan ville ha. En tredje var också han missnöjd 
av samma anledning som föregående och menade att man fått för dåliga 
jobb och som resultat av detta hade inte specialiseringstanken gått att 
genomföra för dem. Två av aktörerna vid företagen som begärt utträde 
angav även som skäl till utträdet att deras stora kunder var konkurrenter 
till SSF och att man därför ej ansåg sig kunna stå kvar som medlemmar. 
Ett av företagen som lämnade SSF skiljde sig markant från de övriga. 
Detta företag, Etri, svarade för 50 procent av Centralens omsättning. 
Utträdet berodde på förändrade ägarförhållanden oc h där den nye ägaren 
genom andra uppköp skapade en till SSF konkurrerande organisation. 

Aktörerna vid fem företag angav således som skäl för utträde den 
provision som uttaxerades på den produktion som inte försåldes via SSF. 
Ett av företagen som begärde utträde g ick direkt efter detta med i den 
andra befintliga snickericentralen i länet, nämligen Centralsnickerier i 
Umeå. Företagsledaren vid detta företag ansåg att den samverkan som 
skedde inom ramen för den senare centralen innebar lösare bindningar 
för företaget och att man slapp den "livegenskap" som ett medlemskap i 
SSF innebar. En som begärt utträde var också starkt kritisk till att SSF 
börjat köpa upp och driva företag i egen regi. 

Vid intervjuerna tillfrågades aktörerna vid de före detta medlemsföreta
gen om vilken betydelse SSF hade haft för dem under de år de varit 
medlemmar respektive hur de bedömde sin egen betydelse för SSF under 
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medlemstiden. Endast en av sju ansåg att det egna företaget haft stor 
betydelse för SSF:s existens. Vid tre av de före detta medlemsföretagen 
upplevdes att SSF hade haft stor betydelse för deras verksamhet under 
medlemstiden. 

Vad beträffar antalet medlemsföretag i SSF ansåg ingen av de tillfrågade, 
vars företag fortfarande var medlemmar år 1979, att antalet medlems
företag var för stort. Åtta ansåg att antalet var lagom, medan de sju 
övriga ansåg att företagsgruppen gärna kunde utökas med fler 
medlemsföretag. Bland denna senare kategori rådde enighet om att man 
från SSF:s sida aktivt borde verka för att utöka antalet medlemsföretag. 
De som hade denna inställning menade dock att en sådan strategi måste 
ha som ledstjärna att söka efter seriösa och stabila företag. Nio av de 
femton aktörerna ansåg att o m nya medlemmar skulle till så skulle det 
vara lämpligt att söka dessa utanför Norr- och Västerbotten. Tre av de 
femton hade ingen uppfattning i frågan medan tre andra stä llde sig helt 
negativa till en sådan geografisk spridning. De som uttryckte en negativ 
inställning i denna fråga representerade de företag som hade den svagaste 
positionen inom gruppen. Vad beträffar frågan o m att värva medlemmar 
utanför landets gränser var motstånd et betydligt starkare. Inte mindre än 
tio uttryckte en negativ inställning till ett sådant förfarande, medan fyra 
förhöll sig neutrala och endast en uttryckte en positiv inställning. Huvud
argumenten för de negativa inställningarna var att utländska medlemmar 
skulle medföra trassel och att det mesta skulle bli besvärligt. De flesta 
ansåg den geografiska närheten som bra. Endast en av aktörerna som f ö 
representerade det mest geografiskt avlägsna företaget bedömde situa
tionen som dålig i detta av seende. De flesta ansåg dock att det var närhe
ten till Centralen som var det väsentligaste. 

Vad beträffar storleken på medlemsföretagen ansåg tio av aktörerna att 
gruppen hade en bra sam mansättning i detta avseende. Dessa betonade 
särskilt att kombinationen av "stora" och små företag kan vara nödvändig 
för att klara en stor order. Endast en ansåg att gruppen bestod av för 
många små företag. 

Elva ansåg att SSF:s sortiment år 1979 var bra eller mycket bra o ch fyra 
av dem hade en neutral inställning. Dock framfördes vid intervjuerna 
synpunkter om att sortimentet var bra på den marknad so m i huvudsak 
bearbetades år 19 79, dvs objektmarknaden. Flera menade att man g enom 
en breddning av standardtillverkning av såväl dörrar s om inredningar 



En intensivstudie av verkligheten 
- Djupstudien Skellefteå Snickericentral -

93 

även skulle få möjligheter att konkurrera inom ROT-sektorn. 

Vid diskussion med aktörerna kring olika beslutade samverkansområden 
inom SSF framkom stora variationer i det stöd som de olika samverkans
områdena hade. Dock kan konstateras att samtliga pågående verksam
heter år 1979, förutom det beslut som fattades 1978 om investering i 
lokaler åt ett medlemsföretag, hade stöd. Vad beträffar ovan nämnda 
beslut om investering i ett medlemsföretags lokaler så stöddes detta av en 
majoritet. Principiellt var dock en majoritet emot denna typ av verk
samhet men solidariteten med det aktuella företaget gjorde att man gav 
beslutet sitt stöd. Hedensbyprojektet realiserades aldrig och aktörerna var 
också principiella motståndare till denna typ av projekt, dvs att 
sammanföra svagare medlemsföretag i e tt industrihus och driva dessa i 
egen regi. De menade härvid att risktagandet var alldeles för stort i det 
aktuella fallet. I p rincip var en majoritet för att driva företag i gemen
sam regi men då s kulle det gälla starka och bärkraftiga företag med bra 
produkter. Detta ställningstagande verifierades också genom att en 
majoritet stödde besluten om de andra företagsköpen. 

År 1959 sade man nej till att inrätta en gemensam funktion för 
redovisnings- och deklarationsfrågor. År 1979 tycktes denna opinion ha 
svängt och en majoritet kunde då tänka sig införa en sådan funktion. 

Ett av de samverkansområden som stöddes av samtliga och om vilket 
beslut fattades redan 1961 var beslutet om att SSF skulle stå för samtliga 
kundrisker. Samverkansområdena försäljning, offerering och kalkyle-
ring hade år 1979 också stöd av samtliga liksom samverkansområdet 
transporter. 

Nya områden för samverkan kunde aktörerna tänka sig men endast i 
begränsad omfattning. Det var i första hand inom områdena produk
tionsplanering - efterkontroll som de, år 1979, upplevde att det fanns 
brister och att SSF här hade en uppgift att fylla. Andra potentiella 
samverkansområden inom ramen för en snickericentral är t ex att s am
verka vid gemensamma maskininvesteringar, gemensam impregnerings-
anläggning, gemensamt ägd skog för råvaruuttag respektive gemensam 
tillsågning. Samtliga dessa områden förkastades dock och detta uteslu
tande pga de stora avstånden m ellan medlemsföretagen och därmed höga 
transportkostnader. 
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Beträffande förtroendefrågor betonade samtliga aktörer i medlemsföre
tagen att den person som anställdes som administratör för Centralen vid 
starten redan tidigt framstod som en eldsjäl utan vars insats SSF inte 
skulle ha utvecklats i en sådan positiv riktning som organisationen gjort. 
Förtroendet för denna eldsjäl stärktes över åren och var år 1979 full
ständigt. Kunskapen om de övriga medlemsföretagen ansågs av inte 
mindre än 10 av 15 som dålig. Det man ansåg sig ha relativt goda 
kunskaper om var de övriga medlemsföretagens produkter samt före
tagsledning. Resultatet av studien visar också att förtroendet aktörerna 
emellan var något sämre än kunskaperna om varandra. I figuren nedan 
görs en jämförelse av förhållandet mellan kunskap om en viss aktör och 
vilket förtroende han åtnjöt. 

Viktat 
värde 

Mycket bra 
60-

50 

40-

30-

20 

10 Mycket 
dålig(t) 

-• Företag 

Varken bra 
eller dålig(t) 

Dålig(t) 

Bra 

Teckenförklaring: 

Kunskapen om företagsledningen 

• Förtroendet för företagsledningen 

Figur 4.8 Ak törernas kunskap om och förtroende för varandra 

Figuren har konstruerats genom en sammanvägning av intervjusvaren 
som rangordnats efter en femgradig skala från mycket dåligt till mycket 
bra. Detta innebär att det maximala viktade värdet för en enskild före
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tagsledare kan uppgå till 70 (5x14). Av figuren framgår att fyra av 
företagsledarna åtnjöt stort förtroende och att d e övriga aktörerna även 
hade god kunskap om dessa. Det var även bland dessa som projektets 
övriga eldsjälar återfanns och det var även några av dessa företag som 
betraktades som projektets "drakar". Figuren visar också ett samband 
mellan kunskap och förtroende. Av vikt att nämna i detta s ammanhang, 
vilket framkom vid intervjun med den verkställande direktören, är att 
aktörerna i stort delade politisk uppfattning och var medlemmar i 
likartade ideella föreningar och att de dessutom hade en gemensam 
trosuppfattning 

4.4.2 Aktörerna och de kontroversiella händelserna 

I samband m ed att ovan relaterade kontrovers iella händelser diskuterades 
tillfrågades aktörerna i medlemsföretagen även om vilka personer eller 
grupper av personer som betytt mest för att hålla ihop och lotsa SSF 
genom dessa händelser. I samtliga fall, dvs i samband me d Hedensbypro-
jektet, vid Etris utträde, vid inköpet och driften av ett medlemsföretag, 
vid inköpet och driften av Vännäs Dörr, vid kundkonkursen, vid beslut 
om att köpa andel i industrihus samt vid beslutet att anta icke snicke
riföretag som medlem nämndes ledningen för Centralen och styrelsen 
för SSF som de absolut väsentligaste komponenterna för att SSF hölls 
ihop. Dessa enheter ansågs även ytterst värdefulla i den löpande verk
samheten. Vid inträdet i SSF och vid köpet av det medlemsföretag som 
gjorde konkurs uppfattades även Centralens övriga personal - försäljarna 
- som väsentliga. 

Vid diskussionerna med aktörerna i medlemsföretagen kring de kontro
versiella händelserna togs även frågan om solidaritet upp och detta i två 
dimensioner. Den första behandlade medlemsföretagens solidaritet gente
mot Centralen och den andra den omvända situationen, dvs Centralens 
solidaritet gentemot medlemsföretagen. Det visade sig härvid att en 
majoritet menade att medlemsföretagen skulle ställa upp solidariskt vid 
en krissituation för att trygga Centralens existens. Å andra sidan var det 
endast en minoritet som trodde att denna skull e ställa upp för dem om de 
råkade in i en krissituation eller som en uttryckte sig: "Centralens 
uppgift är att skaffa arbete och inte att stödja medlemsföretagen 
ekonomiskt". Däremot ansåg de flesta att Centralens personella resurser 
borde ställas till förfogande vid kriser i enskilda medlemsföretag. Vidare 
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menade man att C entralen förmodligen skulle engagera sig mer i vissa 
medlemsföretag vid kriser än i andra. De medlemsföretag man trodde 
Centralen skulle engagera sig mer i är identiska med de medlemsföretag 
som ansågs erhålla mest gehör för sina synpunkter. 

Av de kontroversiella händelser som relaterats o van var det endast två 
som ansågs som verkliga kriser, nämligen Etris utträde o ch konkursen 
vid ett av medlemsföretagen. På en fråga om hur man ansåg att SSF 
borde agera vid t ex ett stort skadestånd alternativt en stor kundförlust 
ansåg elva av de tretton tillfrågade att om man skulle hamna i någon av 
dessa två situationer skulle den i första hand lösas genom ett extra uttag 
från medlemsföretagen. I andra hand borde andelen i industrihusbolaget 
säljas och i tredje hand borde en försäljning av företag ägda av SSF 
genomdrivas. I sista hand skulle utträde ur SSF begäras. 

De faktorer som påverkat verksamheten inom ramen för SSF har som 
framgått ovan varierat över tiden. I i nitialskedet bedömdes samverkans
projektets framväxt och verksamhetens målsättning som ytterst väsent
liga. Utformningen av insats-utbytesrelationer ansågs också haft stor be
tydelse för samverkansprojektet och under de kriser som uppstått under 
åren betraktades ledningen för Centralen som den mest betydelsefulla 
faktorn för att samverkansprojektet h ölls ihop. Vad beträffar strukturella 
egenskaper visar en sammantagen värdering av olika faktorers betydelse 
för den positiva utvecklingen, som enligt aktörerna SS F genomgått, att 
ledningen för Centralen värderas högst varefter den rättvisa fördel
ningen följer. Vad beträffar mer processuella egenskaper i samver
kanssystemet menade aktörerna att storleken på risktagandet sam t snabb
heten i utbytet var de faktorer som betytt mest för projektets framgång. 

4.5 Samverkansprojektets reella effekter 

Medlemskapet i SSF hade, enligt aktörerna, inte inneburit några 
inskränkningar i medle msföretagens självständighet bortsett från i ett fall 
där också företagsledaren valde att lämna organisationen. Medlemskapet 
hade däremot inneburit att man tillsammans lyckats skapa en slagkraftig 
organisation som bildat en enig front mot störningar i miljön och man 
hade bl a stärkt sin ställning gentemot konkurrerande företag inom 
branschen genom resurskomplettering och produktionsspecialisering. 
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Mot övriga element i miljön som t ex kreditinstitut och myndigheter 
(med något undantag, se fallet Etri respektive Hedensbyprojektet) hade 
bildandet av och agerandet inom SSF också inneburit en ökad slagkraft. 
Vad beträffar SSF:s positioner mot kreditinstitut hade dessa stärkts 
genom t ex det solidariska ansvaret för kundförluster vilket bl a gav de 
enskilda medlemsföretagen högre kreditvärdighet. 

Trots att SSF som vi tidigare visat i vissa fall motarbetats av myndig
heter hade positionerna mot dessa stärkts g enom det gemensamma och 
därmed slagkraftigare agerandet. Detta visade sig bl a i att en snickeri
tekniker anställdes 1964 av dåvarande företagareföreningen. 

Gentemot leverantörerna hade av samma anledning positionerna stärkts. 
Även gentemot konkurrenterna hade man kunnat förstärka sina posi
tioner genom att man kunnat erbjuda marknaden kompletta lösningar. 

Mot snickeribranschen som helhet förstärktes positionerna genom SSF:s 
agerande vad beträffar gemensamma standards för branschen. Detta 
agerande kom att medföra stora möjligheter att påverka mått och andra 
funktionskrav eftersom fem av medlemsföretagen år 1979 ingick i 
SNIRI:s samordningsgrupper. 

För den lokala arbetsmarknaden hade SSF inneburit att många syssel
sättningstillfällen tryggats vid såväl medlemsföretagen som vid icke 
medlemsföretag. I det senare fallet hade detta skett genom att SSF flyttat 
sin huvudsakliga marknad till S yd- och Mellansverige och därmed lämnat 
den lokala marknaden öppen för icke medlemsföretag. Vidare skedde det 
genom att SSF:s huvudsakliga avsättningsmarknad blev den sk objekt
marknaden vilket öppnade fritt spelrum för icke medlemsföretag på den 
sk ROT-marknaden. 

En utvärdering i ekonomiska termer visar för det första att Centralens 
offerering och omsättning ökat kontinuerligt under den studerade 
perioden. Omsättningen ökade från 2,5 milj till 50 milj och offereringen 
från 1 8,7 milj till 317 milj. 

Aktörerna i de enskilda medlemsföretagen ombads att jämföra det egna 
företagets utveckling med andra företag inom branschen med undantag 
av de övriga medlemsföretagen. Jämförelsen som gällde olika dimen
sioner gav följande resultat i rangordning: 
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1. Marknadsutveckling 
2. Vinstutveckling 
3. Produktutveckling 
4. Allmän positiv utveckling 
5. Omsättningsutveckling 
6. Sysselsättningsutveckling 
7. Investeringsutveckling 

Aktörerna i medlemsföretagen ansåg sig ha haft en jämförelsevis positiv 
utveckling inom samtliga undersökta dimensioner jämfört med branschen 
i öv rigt. De dimensioner som uppvisade den sämsta utvecklingen relativt 
sett var investeringar och sysselsättning. Detta kan förklaras av att 
anläggningarna vid undersökningstillfället genomgående var moderna 
och att investering stakten därför hölls på en relativt låg nivå samt att det 
fulla kapacitetsutnyttjandet vid samtliga anläggningar inte kunnat med
föra nyanställningar. Marknadsutvecklingen var den dimension som 
ansågs som den mest positiva till följd av samverkan. Av de tretton till
frågade aktörerna (aktörerna i dotterbolagen ej tillfrågade) bedömde tolv 
att deras föret ags situation hade varit sämre elle r tom mycket sämre om 
de ej varit med som medlem i SSF. Av de fem som ansåg att deras 
situation varit mycket sämre menade tre att deras företag ej skulle ha 
överlevt utan medlemskap i SS F. De två övriga menade att verksamheten 
fortfarande skulle ha bedrivits men i avsevärt blygsammare omfattning. 
Enligt dessa aktörer skulle ca 70 anställda ha berörts av friställningar om 
företagen ej varit medlemmar i SSF. 

Miljön och SSF 

Vi har i inledningen till detta kapitel redogjort för de störningar i miljön 
som orsakade bildandet av SSF. Vår framställning av fallet SSF utgår till 
stor del från, som vi benämner dem, kontroversiella händelser under den 
studerade 20-års perioden. Vi finner det därför av intresse att även 
beskriva de delar av SSF:s handlingsmiljö som påverkade utfallen vid de 
olika händelserna. Vid det sk Hedensbyprojektet avslogs SSF:s ansökan 
om lokaliseringsstöd, medan två andra företag beviljades stöd för liknan
de anläggningar. Den komplettering av SSF:s produktion som Hedensby
projektet avsåg och som skulle medföra en konkurrensfördel, för de vid 
den tidpunkten 20 medlemsföretagen, vid försäljning till Syd- och 
Mellansverige gick här förlorad. Medlemsföretagen åsamkades i stället 
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en konkurrensnackdel i förhållande till de företag som beviljades stöd. 
Även i fallet Etri fattades ett myndighetsbeslut som motverkade SSF:s 
intressen. SVETAB hade vid denna tidpunkt so m målsättning att skapa 
arbetstillfällen i sysselsättningssvaga regioner och skulle även stödja 
samarbetsprojekt med utomstående. SVETAB:s köp av Etri var troligen 
enda lösningen för att rädda sy sselsättningen vid företaget men beslutet 
att sälja Etris produkter via Scanbygg i stället för via SSF innebar stora 
problem för SSF. SSF hamnade härmed i en allvarlig krissituation. Om 
SSF inte klarat den krisen hade det lett till allvarliga konsekvenser för 
näringen i en redan tidigare sv ag region. 

Vid ytterligare ett tillfälle hade statliga myndigheter motarbetat SSF. 
Inom SSF hade man upparbetat såväl en försäljningsorganisation som en 
marknad för Etris produkter. I och med att Scanbygg övertog försälj
ningen av Etris produkter behövde SSF ett ersättningsföretag som kunde 
klara Etris bortfallande produktion. Ett annat av medlemsföretagen an
sökte därför om lokaliseringsbidrag för att bygga ut sin tillverknings
kapacitet. SVETAB beviljades vid samma tidpunkt lokal iseringsstöd för 
utbyggnad av Etri. Statliga myndigheter ansåg därför att en expansion av 
SSF:s tillverkningskapacitet skulle medföra en överproduktion inom 
länet och avslog därmed medlemsföretagets ansökan om bidrag. I ett 
sammanhang kunde man dock påvisa ett positivt bemötande från anslags-
beviljande myndigheters sida och det var i samband med att en 
snickeritekniker anställdes. 

Den relativt ytliga och breda kunskap vi erhållit genom Erfarenhetsstu
dien hade genom Djupstudien utvecklats till att omfatta såväl strukturella 
som processuella aspekter. Den kunskap vi hade var empiriskt grundad 
genom dessa två studier. Det som kändes väsentligt var att komplettera 
våra kunskaper med vad andra forskare funnit vid studium av 
interorganisatoriska förhållanden. Nästa etapp på vägen mot slutmålet 
kom därför att bestå av en omfattande sökprocess och genomgång av 
relevanta teorier som kunde komplettera vår kunskap. I nästa kapitel 
kommer därför våra verklighetsdata att konfronteras med relevanta 
teorier kring de observerade förhållandena. 



5 Den empiriska kunskapen i 
teoretisk belysning 

I vår forskningsprocess befinner vi oss nu utanför den empiriska sfären 
men dock ej i ett "ingenmansland" utan i ett "land" till vilket vi blivit 
förda genom vår empiriska kunskapsbas i form av Erfarenhetsstudien 
och Djupstudien. 

För att lösa vår forskningsuppgift - att generera en grundad teori om 
flerpartssamverkan mellan småföretag - kommer vi i detta kapitel att 
diskutera relevanta teorier kring stöd och hinder för samverkan på o lika 
nivåer - nivåer som vi identifierat genom våra empiriska studier vilka 
redovisats i kapitlen 3 och 4. 

5.1 Miljön som stöd och hinder 

5.1.1 Den empiriska kunskapsbasen och miljön 

Erfarenhetsstudien, men framförallt Djupstudien, gjorde oss uppmärk
samma på omgivningens roll och externa aktörers agerande bety delse för 
att initiera o ch fullfölja ett samverkansprojekt. Erfarenhetsstudien peka
de på att en stabil omgivning utgör ett hinder och att en föränderlig 
sådan uppmuntrar samverkan. Djupstudien gav också stöd för detta 
senare konstaterande. Vid den tidpunkt när initiativet till bildandet av 
SSF togs var byggnadsbranschen milt uttryckt under stark f örändring. 
Dessa förändringar tog sig uttryck i en knivskarp konkurrenssituation 
där aktörerna bes kyllde varandra för att "stjäla " arbeten till underpriser. 
Den knivskarpa konkurrenssituationen var en följd av byggnads
branschens omstrukturering i slutet av 50-talet och början av 60-talet. 
Omstruktureringen av branschen innebar att ROT-sektorn krympte, att 
en övergång skedde från att bygga småhus till flerfamiljshus samt att 
stora byggvaruhus började etableras. 

De omgivningsförändringar som medlemsföretagen var utsatta för var 
kanske den väsentligaste orsaken till att samverkansprojektet kom till 
stånd eftersom omgivningen utgjorde ett yttre hot mot de aktuella före
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tagens existens. Bildandet av SSF kan inte påstås präglas av strategisk 
planering men inte heller av ren slumpmässighet utan snarare av något 
mellanting i vilket ett visst analytiskt tänkande tillämpades. 

Även under samverkansprocessen, dvs under 1960- och 70-talen, karak
täriserades SSF: s omgivning av stora förändringar - förändringar som 
orsakades av den under dessa årtionden förda bostadspolitiken. Under 
70-talet blev byggnadsverksamheten återigen inriktad mot ROT-sektorn. 
Andelen nyproducerade lägenheter i småhus ökade återigen samtidigt 
som det totala antalet nyproducerade lägenheter minskade drastiskt. 

Omgivningen (dvs samhället) har under samverkansprocessen tidvis age
rat som ett hindrande e lement vilket inneburit viktiga ställningstaganden 
av strategisk karaktär för SSF - ställningstaganden som senare visade sig 
stärka organisationen. Vi tänker här i första hand på myndigheternas 
behandling av SSF:s lokaliseringsärenden samt Statsföretags agerande på 
marknaden i samband med uppköpet av Etri. 

Det som emellertid hade den mest förstärkande effekten på samverkans
projektet var att m an på ett framgångsrikt sätt tog till vara de möjlig
heter som omgivningen erbjöd. Detta tog sig även uttryck i att ett inslag 
av strategisk planering gjorde sitt intåg i organisationen bl a genom att 
man började söka efter nya samarbetspartners med särskilda kvaliteter. 

Skellefteå Snickericentral ekonomiska förening hade genom sitt agerande 
stärkt inte bara de enskilda medlemsföretagens ställning mot sin omgiv
ning utan även Centralens ställning men framför allt nätverket SSF:s 
ställning. Med andra ord var de reella effekterna av detta "for-profit" 
samverkansprojekt positiva för många parter. 

De effekter gentemot omgivningen som framstår som klarast var fram
förallt de mot konkurrenter, kunder respektive leverantörer. Detta hade 
tagit sig uttryck i bl a att man genom att dela upp produktionen mellan 
medlemsföretagen åstadkommit en relativt långtgående specialisering och 
därmed lägre styckkostnader vilket gett konkurrensfördelar. Vidare hade 
samverkan gett upphov till marknadseffekter pga att man inom samver
kansprojektets ram kunnat konkurrera på helt nya marknader och på 
samma villkor som andra större företag. Dessutom hade man stärkt sin 
ställning gentemot såväl konkurrenter som kunder genom att man inom 
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ramen för SSF kunde erbjuda hela paketlösningar. Genom samordning 
av transporter hade man kunnat träffa förmånligare transportavtal och 
därmed sänka kostnaderna för transporterna. Dessutom hade man genom 
att samordna vissa inköp lyckats hålla kostnaderna för dessa nere. Genom 
tillskapandet av den gemensamma Centralen hade man nedbringat kost
nader för marknadsföring, försäljning, offerering och kalkylering. Man 
hade genom projektet kunnat stabilisera den lokala miljön genom att 
solidariskt stå för kundrisker och slutligen hade man lyckats stabilisera 
den lokala miljön genom att "överlåta" den lokala marknaden till icke 
medlemsföretag. 

Förutom dessa effekter hade man inom ramen för SSF förmodligen även 
stärkt sin ställning gentemot andra komponenter i omgivningen. De 
komponenter vi närmast tänker på var kreditinstitut, myndigheter, 
branschorganisationer samt lokala och regionala organ som i inledningen 
av processen i vissa avseenden motarbetade samverkansprojektet. Att 
man stärkte sin ställning grundar vi på det faktum att SS F med åren blev 
en så väsentlig del i r egionens näringsliv att en störning i verksamheten 
kunnat ge upphov till allvarliga konsekvenser för bl a sysselsättningen i 
regionen. 

Som vi visat ovan hade såväl de enskilda medlemsföretagen som SSF som 
samverkansprojekt konstant varit utsatta för störningar från den omgiv
ning inom vilken man varit verksam. Det finns med andra ord starka 
skäl att i såväl samverkanssammanhang som i andra situ ationer identi
fiera sin omgivning och göra den tydlig genom att fö rsöka operationa-
lisera den - allt för att kunna mobilisera en handlingsberedskap för att 
möta olika störningar och undvika negativa konsekvenser av sådana. 
Omgivningens eller miljöns utseende och påverkan på organ isationer har 
av dessa skäl också diskuterats av många forskare och vi skall nedan i 
begreppsliga, dvs mer teoretiska, termer karaktärisera den omgivning 
som SSF var verksam i under den studerade perioden. 

5.1.2 Miljöbegreppet 

Miljö, från franskans milieu, definieras enligt Svenska Akademins 
(1986) ordlista som "yttre förhållanden som påverkar allt liv". Denna 
definition indikerar ett synnerligen vittomfattande begrepp. Engelskans 
"environment" har en något mer begränsad innebörd i o ch med att ordet 
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vanligen översätts till svenskans omgivning. Det är snarare i denna 
senare betydelse som begreppet kommer att användas i denna avhandling. 
Begreppen omgivning respektive miljö behandlas i fortsättningen som 
synonyma begrepp. 

Oavsett vilka områden en organisation är verksam inom måste den ha 
relationer till andra organisa tioner i sin omgivning dels för att lära och 
dels för att få tillgång till de resurser den behöver - ett synsätt som 
vanligen går under beteckningen resursberoendeperspektivet. Dessa 
relationer går vanligen under beteckningen inter organisatoriska relatio
ner. 

En organisations omgivning är synnerligen mångfasetterad och beskrivs i 
litteraturen i termer av nivåer, beståndsdelar/komponenter och dimen
sioner. Omgivningen i termer av olika dimensioner diskuteras av bl a 
Emery & Trist (1965) och Aldrich (1979). Den senare författaren, som 
för övrigt i stor utsträckning utgår från de förra, urskiljer ett antal olika 
dimensioner i en organisations omgivning. De förhållanden som rådde i 
omgivningen vid tidpunkten för bildandet av SSF har fått oss att fokusera 
vårt intresse till den sista dimensionen som Aldrich (1979) benämner den 
turbulenta omgivningen. Organisationer verksamma i en sådan omgiv
ning tenderar enligt bl a Emery & Trist (1965) att i allt större utsträck
ning söka samarbete med andra organisationer. Enligt Aldrich (1979) 
finns två modeller för organisationer att mö ta en turbulent omgivning. 
Den första modellen är r ationell och innehåller element som strategisk 
planering. Den andra modellen karaktäriseras av slumpmässighet och 
styrs av omgivningen. 

En möjlig väg att sammanfatta diskussionen om omgivningens dimen
sioner är att i huvudsak utgå från Emery & Trist (1965), Thompson 
(1971), Aldrich (1979) samt Pfeffer & Salancik (1978) vilka samtliga 
diskuterar dessa i likartade termer. För att illustrera dimensionsdiskus
sionerna kan följande matris konstrueras. 
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Komplexitet 
Liten Stor 

D 
y Liten Randomiserad Strukturerad 
n 
a 
m 
i Stor 
k 

Reagerande Turbulent 

Figur 5.1 Omgivningens dimensioner. Modifierad efter Thompson 
(1971) sid 95 

Företag vilka är aktiva i en randomiserad omgivning agerar utifrån 
taktiskt handlande och de strategiska inslagen får litet utrymme. Nödvän
digheten av samarbete mellan organisationer eller tillväxt i företag i en 
sådan omgivning är liten. I en strukturerad omgivning kännetecknas 
företags agerande av utvecklande av strategier skilda från taktiska över
väganden. Överlevnad och tillväxt i en sådan omgivning sker vanligen 
genom att hierarkiska och centraliserade strukturer uppstår . Företag och 
organisationer verksamma i en reagerande omgivning karaktäriseras av 
att dessa agerar utifrån hur konkurrenter reagerar på olika utspel. 
Företagen och organisationerna i en sådan omgivning blir även mer 
resursorienterade och utvecklar ofta en decentraliserad struktur för att 
snabbt kunna möta reaktionerna i om givningen, dvs en strävan att uppnå 
flexibilitet. I denna omgivning eftersträvar företag och organisationer 
vidare marknads- respektive konkurrentkonsensus via t ex uppköp 
och/eller förhandlingar. I en turbulent omgivning, slutligen, - den 
omgivning som vi utifrån våra empiriska studier uppfattat som mest 
intressant - uppstår behov av alternativa organisatoriska arrangemang i 
syfte att un dvika de omgivande elementens störande effekter. En sådan 
omgivning karaktäriseras av ett ökande inslag av samarbete mellan 
organisationer. (Se t ex Emery & Trist 1965). 

För att kunna ange de delar av omgivningen som är relevanta för en 
organisations målformuleringar och måluppfyllelse introducerade Dill 
(1959) begreppet handlingsmiljö. Vid empiriska studier fann Dill att 
handlingsmiljön består av komponenterna kunder, leverantörer, konkur
renter och reglerande grupper såsom t ex myndigheter. En organisations 
handlingsmiljö definieras av organisationens beroende, konstaterar 
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Thompson (1971). Det är därför viktigt att en organisation undviker att 
domineras av element i miljön och detta gör man bäst genom att skaffa 
sig alternativ. 

Inom ramen för handlingsmiljön går det att urskilja olika faktorer av 
betydelse för organisationers agerande. Hall (1982) konstaterar att de 
"teknologiska villkoren", som behandlats av många forskare genom åren, 
t ex Lawrence & Lorsch (1967) och Thompson (1971), är d en lättaste 
komponenten att diskutera i dessa sammanhang. De flesta organisationer 
är underkastade statliga och lokala "lagliga villkor". Författaren konsta
terar att ny lagstiftning och modifiering av existerande lagstiftning med
för att orga nisationer måste vidtaga åtgärder för att möta denna föränd
ring och att a llt fler individer inom organisationer sysselsätts med pro
blem av denna karaktär. Lagstiftningen har i sin tur ett nära s amband 
med de "politiska villkoren" som råder. Hall (1982) menar att den 
privata sektorn påverkas i mindre utsträckning än den offentliga i d essa 
avseenden men att man inom den privata sektorn trots detta måste 
anpassa sig till det politiska klimatet. Förändrade "eko nomiska villkor", 
menar författaren, är en utmärkt indikator på hur man inom en orga
nisation prioriterar mellan olika områden och eftersom fullständigt 
rationella beslut inte alltid kan fattas kan sådana prioriteringar få 
katastrofala konsekvenser för organisationen. De "demografiska villko
ren" är en annan faktor. Författaren konstaterar att det ofta är smärtsamt 
för organisationer när dessa upptäcker att deras klient el förändras och att 
de själva av den anledningen också måste förändra si g. De "ekologiska 
villkoren" menar Hall (1982) är vanligtvis relativt konstanta men kan 
trots detta inte helt ignoreras speciellt inte vid en jämförelse med andra 
organisationer. Slutligen finns det enligt Hall en sjunde faktor nämligen 
de "kulturella villkoren ". Till skillnad från de i ö vrigt relaterade villko
ren, vilka av författaren betraktas som varande av "hård" natur och 
vilka är om inte lätta så dock möjliga att id entifiera, är kulturbegreppet 
svårare att "mät a" och därmed svårhante rbart. 

I fallet SSF var det framför allt de lagliga/politiska villkoren i e genskap 
av den förda bostadspolitiken samt de demografiska villkoren i f orm av 
förändrad kundstruktur som förändrades dramatiskt under d en studerade 
perioden. 
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5.2 Stöd och hinder på samverkanssystemets nivå 

Vi har ovan konstaterat att en organisations omgivning påverkar, styr 
och försöker kontrollera organisationen. Vi har också konstaterat att en 
organisation vars omgivning kännetecknas av turbulens söker möta den 
osäkerhet som en sådan omgivning medför med att utveckla samarbete 
med andra organisationer och att ett sådant samarbete kan vara fruktba rt. 

Av stort intresse är därför att närmare studera samverkansprojektet, 
SSF, hur det byggts upp samt hur samverkansförloppet sett ut. Det är 
med andra ord av intresse att b elysa interorganisatoriska strukturer och 
processer i projektet. Att beskriva fenomenets struktur innebär att 
identifiera komponenter och hur dessa förhåller sig till varandra. En 
sådan beskrivning ensam är dock inte på långa vägar en framkomlig väg 
för att erhålla förståelse om fenomenet samverkan. För att uppnå en 
sådan krävs att en process studeras, dvs hur de olika relationerna föränd
ras över tiden, vilka mekanismer som ligger bakom förändringarna samt 
hur dessa hanteras inom relationen. 

5.2.1 En strukturanalys av SSF 

Vid ett försök till strukturbeskrivning av SSF uppstår problemet vid 
vilken eller vilka tidpunkter strukturbeskrivningen skall göras. Vi har 
valt att göra en sådan beskrivning vid två tidpunkter, del s i initialskedet 
och dels vid den tidpunkt när vår Djupstudie av fallet genomfördes. 
Mellan dessa två beskrivningar ligger således en tidsperiod på ca 20 år 
och vi kommer i vår processbeskrivning av fallet att b eskriva den väg 
man vandrat från tidpunkt 1 för att uppnå tillståndet vid tidpunkt 2. 

Den första strukturbeskrivningen, dvs vid tidpunkt 1 år 1960, kan illu
streras med hjälp av följande figur: 
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O 

O, 

o o 

o 

Centralen 

Teckenförklaring: 

^ Starkt engagerade företag 

O Engagerade företag 

O Oengagerade företag 

LJ Extema organisationer 

Figur 5.2 SSF. s struktur år 1960 

Att återge en bild av "verkligheten" är förknippat med stora problem 
och en illustration måste alltid bli en förenkling, så också i det här fallet. 
Trots att figuren är komplicerad är den verklighet vi vill beskriva än 
mer komplicerad. Vi har dock valt att presentera en bild eftersom sådana 
ofta säger mer än tusen ord och underlättar för läsaren att följa den 
fortsatta framställningen. 

De små olikfärgade cirklarna inom den stora cirkeln är 34 till antalet och 
utgörs av de ursprungliga medlemsföretagen. Den stora cirkeln inne
sluter SSF som nätverk år 1960, dvs samverkansprojektet som nätverk. 
Den stora cirkeln skall inte tolkas som att det nämnda nätverket är slutet 
utan den har ritats in för att om möjligt göra figuren mer överskådlig. 

» Mycket starka relationer 

Starka relationer 

Svaga relationer 
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De figurer som är inlagda utanför den stora cirkeln och som benämns 
"externa organisationer" skall här inte uppfattas som enskilda sådana utan 
de utgör snarare olika s egment i nätverket SSF:s omgivning. 

Mellan åren 1960 och 1979 utvecklades SSF i många olika avseenden och 
nästa ögonblicksbild vi valt att delge läsaren avspeglar strukturen som vi 
uppfattar den vid den tidpunkt v i genomförde vår Djupstudie. 

Centralen 

^ Mycket starka relationer 

Starka relationer 

• Svaga relationer 

Teckenförklaring: 

^ Starkt engagerade företag 

® Engagerade företag 

(D Något engagerade företag 

O Externa organisationer 

Figur 5.3 SSF: s struktur år 1979 
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Denna figur ser inte lika komplicerad ut som föregående och något måste 
därför ha hänt mellan åren 1960 och 1979. Vad som har hänt återkom
mer vi till nedan och även när vi beskriver processen under den 
studerade 20-års perioden. På samma sätt som i föregående figur skall de 
figurer som benämns "externa organisationer" inte betraktas som enskil
da sådana utan snarare som segment i SSF:s omgivning. 

Att åskådliggöra interorganisatoriska relationer måste som vi tidigare 
nämnt ske via grova förenklingar men för att underlätta en beskrivning 
brukar inter organisatoriska relationer ofta beskrivas i tre olika basfor
mer (se t ex Van de Ven & Ferry 1980 samt Hall 1982). I figuren nedan 
illustreras dessa olika former. 

Figur 5.4 Olika former av interorganisatoriska relationer 
Källa: Van de Ven & Ferry 1980 sid 298 

Dyaden är den enklaste formen av interorganisatoriska relationer. Det 
som kännetecknar en dyad är att d en består av enbart två parter och att 
därför samtliga medlemmar är nödvändiga för dess existens. Dyaden är 
också den form av interorganisatorisk relation som uppmärksammats 
mest i empirisk forskning (se t e x Van de Ven & Ferry 1980 samt Hall 
1982). 

Begreppet "organizational set" introducerades i litteraturen av Evan 
(1966). Intresset riktas här mot en central organisation och dess dyadiska 
relationer med andra organisationer. Enligt Van de Ven & Ferry (1980) 
är det möjligt att spåra hur en förändring i en relation påverkar andra 
parvisa relationer inom grupperingen. Aldrich (1979) introducerar 
begreppet "action set" som kan uppfattas som en variant a v "organiza-

0« *© 

a. Parvis eller dyadisk b. Interorganisatoriskt "set1 

interorganisatorisk 
relation 

c. Interorganisatoriskt 
nätverk 



no 

Den empiriska kunskapen i teoretisk belysning 

tional set". Enligt författaren består ett "action set" av en grupp organi
sationer som ingått en tillfällig allians för att uppnå ett begränsat syf te. 

Nätverket är mer omfattande. Enligt Aldrich (1979) består nätverket 
"of all organizations linked by a specified type of relation, and (are) 
constructed by finding the ties between all organizations in a popu
lation" (Ibid sid 281). Van de Ven & Ferry (1980) å andra sidan 
definierar nätverket som "the total pattern of interrelationships among a 
cluster of organizations that are meshed together in a social system to 
attain collective and self-interest goals or to resolve specific problems in 
a target population" (Ibid sid 299). Skillnaden mellan dessa två defini
tioner är att Aldrich (1979) inte berör de kollektiva målen inom nätver
ket och inte heller målpopulationen utan i stället betraktar nätverket so m 
mer öppet och möjligt att uppfattas på skilda sätt bland aktörerna. D et är 
också utifrån nätverksbegreppet i Van de Ven & Ferry's (1980) termer 
som SSF nedan kommer att analyseras. 

Ett n ätverks struktur utgörs enligt Van de Ven & Ferry (1980) av det 
administrativa systemet vilket är konstruerat för att definiera rollerna 
mellan medlemmarna i nätverket. Ett nätverks struktur kan enl igt förfat
tarna beskrivas i fyra dimensioner nämligen formalisering, komplexitet, 
centralisering och intensitet. Ett försök att dela upp interorganisatoriska 
relationer i olika dimensioner görs även i Aldrich (1979). Han menar att 
man kan urskilja fyra dimensioner av interorganisatoriska relationer. 
Till skillnad från Van de Ven & Ferry (1980) diskuterar han doc k inte i 
nätverkstermer. Hans dimensioner liknar dock i många a vseenden de som 
Van de Ven & Ferry (1980) urskiljer och som redovisats ovan. Nedan 
kommer en analys av SSF att utföras utifrån de dimensioner som de 
senare författarna urskiljer. 

Nätverkets formalisering 

I f allet SSF, som drev sin verksamhet under associationsformen ekono
misk förening, fanns stadgar som reglerade förhållandena inom nätver
ket framför allt med inriktning på den av medlemsföretagen gemensamt 
ägda Centralens roll i sammanhanget. Formaliseringsgraden var i övrigt 
inte särskilt hög utan medlemsföretagen var såväl i initialskedet som vid 
studiens genomförande år 1979 fristående enheter med valfrihet att agera 
som helt självständiga enheter. Den administrativa överbyggnad som 
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skapades och som utgjordes av Centralen var initiait av blygsam omfatt
ning. Den bestod av endast en person, den verkställande direktören. Han 
delfinansierade dessutom sig själv genom den provision som uttaxerades 
på de order som förmedlades. År 1979 hade denna enhet vuxit betydligt 
men den ursprungliga principen om självfinansiering kvarstod. 

Formalisering utgörs av graden av regler och procedurer som reglerar 
beteendet mellan medlemmarna i nätverket. Vad beträffar denna dimen
sion kan ett val av associationsform bli aktuellt beroende på hur långt 
integrationen mellan parterna kommer att drivas. I kapitel 1 konstaterade 
vi att en organisation som väljer att medverka i ett samverkansprojekt 
gör detta med utgångspunkten att det förväntade utbytet är större än den 
resursinsats som krävs för deltagandet. För att kunna bedöma detta kan 
formaliseringsgraden i form av vald associationsform för samverkan 
vara av avgörande betydelse. Enligt Andersson (1982) står valet här 
mellan formerna dotterbolag respektive ledningsgrupp. Vid mindre, 
temporära projekt torde ledningsgruppen vara aktu ell medan mer fasta, 
långsiktiga och resurskrävande projekt bör drivas i dotterbolag. 

De olika bolagsformer som kan väljas för svenska företag är handels
bolag, kommanditbolag, aktiebolag respektive ekonomisk förening. De 
olika bolagsformerna skiljer sig främst åt i fråga om kapitalinsats, ansvar 
och beskattning. Enligt Andersson (1982) är aktiebolagsformen den van
ligaste dotterbolagsformen för fasta interorganisatoriska relationer. 

Vi menar att det är vikt igt att beakta valet av associationsform vid start 
av ett samverkansprojekt. Valet av associationsformen ekonomisk före
ning var bra för den form av sammanslutning som SSF avsågs att utgöra. 
Detta påstående grundar vi på följande: 

att medlemsinsatsen kunde hållas på en blygsam nivå, 

att aktörerna i medlemsföretagen härmed ej iklädde sig 
speciellt stort ekonomiskt ansvar och att därför många anslöt 
sig som medlemmar, 

att den låga insatsen medförde att inga eller små anspråk p å 
snabbt utbyte krävdes, 
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att man stadgevägen kunde reglera spörsmål om fördelningar 
av överskott, storlek på insatser, provisioner etc och som 
därmed gjorde att spelreglerna var väl kända, 

att samtliga medlemmar tillförsäkrades formellt lika inflytande, 
att regler för inträde och utträde klart kunde regleras 
stadgevägen, 

att samverkanssystemet ej blev alltför sårbart för enskilda 
medlemmars utträden. 

Nätverkets komplexitet 

Komplexiteten i nätverket SSF var relativt hög och detta av två anled
ningar. För det första var det ett relativt stort antal företag, framför allt 
initiait, som utgjorde nätverket. För det andra, när antalet företag mins
kat år 1979, berördes i stället ett stort antal fu nktioner vid dessa företag 
av samverkan. Denna samverkan omfattade då allt från gemensamt ägda 
anläggningar till gemensam upphandling av transporter. En annan faktor 
som ytterligare komplicerade bilden var att den reella bindningen mellan 
de enskilda företagen och Centralen varierade från föret ag till företag. 

Vid bildandet av SSF anslöt sig 34 medlemsföretag. Vid tidpunkten för 
denna studies genomförande, dvs år 1979, fanns 15 medlemsföretag. I 
termer av antal företag och i termer av antal funktioner som samverkan 
skedde inom kan vi konstatera att SSF utgjorde ett omfattande nätverk. 

Strukturens komplexitet avgörs av antalet olika aktörer som måste 
integreras för att nätverket skall agera som en enhet. Bl a Van de Ven & 
Ferry (1980) och Hall (1982) menar att stora problem kan uppstå i ett 
nätverk när antalet parter är för stort. De förstnämnda författarna 
konstaterar att behovet av formalisering och centralisering ökar i och med 
att antalet parter ökar. Den senare menar att i ett omfattande nätverk finns 
risken att resurserna sprids på ett för stort antal parter och därför blir 
verkningslösa. I mindre omfattande nätverk m ed fyra till fem deltagande 
parter kan effekterna av en avgång bli förödande för nätverket eftersom 
beroendeförhållandena är starka. 

Det optimala antalet parter i ett nätverk i allmänhet kan ej anges eftersom 
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komplexiteten även avgörs av hur många funktioner som integreras. 
Logiskt bör det innebära att ju fler funktioner samarbetet sker inom desto 
färre bör antalet parter vara. I annat fall blir systemet alltför komplicerat 
och svårhanterbart. Det är inte speciellt vanligt med många parter i ett 
samverkansprojekt. Gullander (1975) fann i sin studie att endast 9 procent 
av samverkansfallen hade fyra parter eller fler. 

Det finns enligt vår mening en styrka i att många deltager vid uppbygg
naden av ett nätverk. Denna styrka ligger i att nätverket inte är beroende 
av en eller ett fåtal parter utan kan existera och utvecklas trots att som i 
SSF:s fall ett relativt stort antal medlemsföretag av olika anledningar 
avvecklade sitt medlemskap under den studerade perioden. Nätverket har i 
det här fallet fungerat som ett självsanerande system. 

SSF har alltid bestått av små företag. Vid bildandet hade nära häl ften av 
medlemsföretagen 0-4 anställda och endast två företag låg i storleksinter-
vallet 20-24 anställda. Utvecklingen inom SSF har gått mot allt "större" 
företagsenheter och 1979 hade det största företaget närmare 50 anställda 
medan endast tre föret ag hade 0-4 anställda. Mot bakgrund av vad som 
framkommit vid tidigare studier i det här avseendet får man beteckna det 
som anmärkningsvärt att så många riktigt små företag var medlemmar 
inledningsvis. 

Det finns dock i litteraturen in ga entydiga resultat som påvisar optimal 
storlek på företag i framgångsrika samverkansprojekt. Vik0ren (1979) 
konstaterar dock att benägenheten att upprätt a interorganisatoriska rela
tioner ökar med ökad företagsstorlek och att et t "språng" tycks inträffa 
vid ca 20 anställda. I Erfarenhetsstudien fann vi att en sådan benägenhet 
tycks vara störst i storleksintervallet 20-100 anställda. 

Utvecklingen under den studerade 20-årsperioden stämmer dock väl med 
vad som framkommit vid tidigare studier. Det var i första hand de 
riktigt små företagen som lämnade nätverket SSF. Många av aktörerna i 
dessa små företag ansåg den lokala marknaden som tillräcklig samt angav 
att de trivdes med att bedriva sin verksamhet i ringa omfattning. 

I fallet SSF tycks en kombination av riktigt små företag och "stora" före
tag ha varit fruktbärande. Denna sammansättning av företag kan ha varit 
lyckosam eftersom företagen kompletterade varandra på ett bra sätt. De 
"stora" (de sk "drakarna" i beskrivningen av SSF) företagen var de som 
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stod för volymerna och ägde tillräckligt stor tillverkningskapacitet för 
att ta he m stora order. De riktigt små företagen kompletterade de "stora" 
genom sin relativt större f lexibilitet. Denna flexibilitet gjorde att de små 
var lätta att ställa om för att t illverka de mer udda detaljerna vilka ofta 
inryms i stora order. 

Nätverkets centralitet 

Centralisering berör två aspekter i ett nätverk nämligen centralisering i 
beslutsfattande och centralisering av informations- och resursflöden. 
Centraliseringsgraden i nätverket avgörs av hur mönstret av resurs-
repektive informationsflöden mellan deltagarna ser ut. Två typfall av 
centralitet kan beskrivas enligt nedanstående figur: 

'A* 
Mycket centraliserat 
nätverk 

Figur 5.5 Nätverks centralitet 
Källa: Van de Ven & Ferry 1980 sid 305 

Nätverkets centralitet i SSF kan beskrivas utifrån Cen tralens inflytande 
över medlemmarna och vice versa. Medlemmarnas inflytande över 
Centralen konkretiserades genom besluten i s tyrelsen vilket medförde att 
Centralens formella inflytande inte var särskilt stort utan de avgörande 
besluten fattades vid styrelsemöten eller föreningsstämmor. De beslut 
som fattades i dessa fora var bindande för medlemmarna och det visade 
sig också att dessa solidariskt ställde sig bakom de beslut som fattats. 
Centralens uppgift i sammanhanget var således framförallt av verkstäl
lande karaktär. 

I inledningsskedet var medlemsföretagen geografiskt relativt koncent
rerade till i huvudsak Skellefteåregionen. Under åren spreds medlems
företagen ut på en allt större geografisk yta. Centralen var dock hela 

Mycket decentraliserat 
nätverk 
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tiden lokaliserad till Skellefteå. Inom SSF rådde ing a direkta underleve
rantörsförhållanden, bortsett från mon teringsföretagets ställning i slutet 
av den studerade perioden. Specialiseringen ute i med lemsföretagen hade 
som resultat gett kompletterande produktion. Detta medförde att det 
förekom relativt få transporter av fysisk karaktär mellan företagen i nät
verket. Aktörerna hade också under åren avböjt att starta verksam heter 
som skulle betyda omfattande fysiska flöden, t ex gemensamma råvaru-
uttag och gemensam sågning. De direkta informationsströmmarna mellan 
de enskilda medlemsföretagen var också av liten omfattning. Detta 
informationsflöde kanaliserades genom Centralen. Aktörerna ansåg oc kså 
att det var ti llgängligheten till Centralen som var av avgörande betydelse. 
Utvecklingen mellan 1960 och 1979 visar en allt starkare ce ntralisering 
och år 1979 kan vi beteckna nätverket SSF som starkt centraliserat. 

Nätverket hade också genomgått en förändring från att i inledningsskedet 
ha varit löst kopplat till att bli alltmer hårt kopplat. Detta gäller i 
synnerhet det företag som fungerade mer som serviceföretag nämligen 
monteringsföretaget. I SSF kan vi också konstatera förekomsten av sk 
"drakar" såväl i inledningsskedet som fortlöpande under processen. Detta 
framgår även nedan när v i diskuterar makt- och inflytandefrågor. 

I hårt k opplade nätverk av underleverantörskaraktär där stora mängder 
fysiska resurser skall flyttas mellan enheter i ett nätverk är stora fy siska 
avstånd mellan enheterna en nackdel som innebär höga kostnader. Hall 
(1982) konstaterar att moderna kommunikationsmedel gjort det möjligt 
att överföra information över stora fysiska avstånd. Denna författare 
liksom Vik0ren (1979) och Norbäck (1978) menar dock att stora fy siska 
avstånd hindrar de så väsentliga personliga kontakterna i den sociala 
delen av nätverket. 

SSF:s uppbyggnad med Centralen och dess funktion som spindeln i nätet 
förstärktes markant mellan 1960 och 1979 med ökad centralisering som 
följd. Det visade sig dock att man under åren uppnått d e fördelar som 
kan uppnås i löst kopplade nätverk. Samtidigt som man inom ramen för 
SSF uppnådde stordriftsfördelar och specialisering hade medlems
företagen bibehållit sin frihet och i viss mån även sin flexibilitet. Det var 
endast en av de sju aktörerna som valde att lämna SSF som uttryckte en 
uppfattning om att medlemskapet begränsade friheten för medlems
företagen. Det frihetsberövande som aktören i fråga närmast tänkte på 
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avsåg den styrning av produktionen som fanns inom SSF, dvs att de 
enskilda producenterna inte fritt kunde välja vilka order de ville ta. 
Specialiseringen i medlemsföretagen hade dock under processen medfört 
hårdare koppl ingar. 

I turbulenta miljöer s kulle man kunna förvänta sig att de flesta former av 
organisering skulle ske via lösa kopplingar enligt Aldrich (1979). Det 
finns också fördelar med löst kopplade system enligt författaren. Dessa 
fördelar består i att kunna utnyttja stordrift och specialisering samtidigt 
som frihet och flexibilitet kvarstår. Emellertid finns även uppenbara 
nackdelar med löst kopplade system. Den största nackdelen är enligt 
Aldrich (1979) att det oundvikligen uppstår f örseningar i kommunika
tionerna och om en kris som kräver omedelbar respons skulle uppstå 
skulle systemet inte reagera til lräckligt snabbt för att kunna undvika en 
katastrof. Linking-pin organisationer kan enligt Aldrich (1979) upprätt
hålla en funktion som kommunikationskanal mellan organisationer. 

A  I  B  t  

A  2  

A 3  

A  4  

A  5  

a. Rikligt förgrenat Organization set 

A  5  B  5  

b. Centralt förgrenat Organization set 

Figur 5.6 Vikten av Linking-pin organisationer: kommunikations
länkar mellan 10 organisationer 
Källa: Aldrich 1979 sid 329 
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I ovanstående figur illustreras linking-pin organisationers roll som kom
munikationskanal. Andra funktioner som kan upprätthållas av en linking-
pin organisation är enligt författaren att sammankoppla andra organisa
tioner med varandra genom en servicefunktion som förmedlar informa
tion, personal, kunder eller andra resurser från en del av nätverket till en 
annan. En sådan organisation kan även genom sin maktposition styra akti
viteterna i de organisationer som ingår i nätverket 

Vid en jämförelse mellan figurerna 5.2 respektive 5.3 samt ovanstående 
figur framgår tydligt att Centralen i SSF fungerar som linking-pin orga
nisation fullgörande de flesta av en sådan organisations uppgifter i enlig
het med Aldrich (1979). 

Nätverkets intensitet 

Den fjärde dimensionen - intensitet - utgörs i ett nätverk av frekvensen i 
informationsflöden samt av mängden resursflöden. 

Intensiteten av resursflöden inom nätverket SSF var inte särskilt hög 
vare sig i inledningsskedet eller senare under processen. Detta ställer sig 
helt naturligt eftersom det inom SSF rådde få direkta underleveran
törsförhållanden. Samtliga medlemmar utom en - monteringsföretaget -
producerade för slutlig konsumtion. Medlemmarna befann sig med andra 
ord i samma led i distributionskedjan. Intensiteten i informationsflödet 
var däremot högre och ökade mellan åren 1960 och 1979. Informations
flödet kanaliserades dock genom Centralen som här hade en av sina 
viktigaste uppgifter. SSF som nätverk hade således en relativt kompli
cerad struktur men var enkel att urskilja och förstå tack vare de klara 
spelregler som fanns. 

Givet en existens av ett nätverk är d et även av intresse att studera hur 
detta fungerar, växer, anpassas eller upplöses. Van de Ven & Ferry 
(1980) menar att sådana förändringar direkt kan förutses genom att stu
dera intensiteten i utbytet inom ett nätverk. Ett kritiskt skede i ett nät
verk är enligt författarna när resursflödet ökar. En sådan ökning ger 
automatiskt en ökning av kommunikationsbehovet mellan organisatio
nerna vilken tar mycket tid i anspråk. En lösning på detta problem är att 
standardisera rutinerna för utbytet, ökad intensitet i resursutbytet ökar 
därför formaliseringsgraden och centraliseringsgraden samt även kom
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plexiteten i nätverket. Att centraliseringsgraden ökade i SSF är t ydligt. 
Däremot hade inte formaliseringsgraden förändrats nämnvärt. Kom
plexiteten i SSF som nätverk hade snarare minskat men komplexiteten i 
det totala nätverk s om SSF var en del av ökade under perioden. 

Former för interorganisatoriska relationer 

Interorganisatoriska relationer kan äga rum under olika former. En in
delningsgrund som är relativt vanlig är uppdelningen i vertikala res
pektive horisontella relationer. Underleverantörsförhållanden kan be
traktas som ett exempel på vertikal relation medan horisontell integration 
avser att enheter inom samma led i distributionskedjan samarbetar. 

Inledningsfasen av en samverkansprocess studeras av Andersson (1979). 
Författaren menar att "det viktigaste kriteriet för klassificering av olika 
IOR-former förefaller vara graden av integration mellan parterna" 
(Ibid sid 81). Samarbetsformer omspänner enligt Andersson (1979) allt 
från medlemskap i bransch- eller intresseföreningar till samverkan. Hög
re grad av integration än samverkan innebär således fusion. Samverkan, 
som står i fokus i detta arbete, kan enligt Andersson (1979) avse såväl 
vertikal- som horisontell integration. Vidare menar han att fö retag som 
har ett horisontellt förhållande inom samverkanssystemet även kan uppnå 
vertikal integration. Karaktäristiskt för ett samverkansprojekt är näm
ligen enligt författaren att det existerar en samverkanskomponent inom 
vilken en partiell integration uppstår. I övrigt är de samverkande 
parterna fristående enheter med ett bibehållet skilt ägande med andra ord 
juridiskt fristående. Den vertikala integrationen kan därför uppstå inom 
samverkanskomponenten som kan överta någon eller några av de tidigare 
eller senare ledens funktioner. Vidare menar Andersson (1979) "att 
inom samverkansfunktionen är beslutsfattandet och utförandet gemen
samt, medan samverkansföretagen inom alla övriga funktioner är helt 
fristående enheter" (Ibid sid 82). Författaren har bl a utvecklat ett 
klassifikationsschema över interorganisatoriska förhållanden vilket pre
senteras i figure n nedan: 
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Figur 5.7 En klassificering av interorganisatoriska förhållanden 
Källa: Andersson 1979 sid 82 

Varför uppstår interorganisatoriska relationer? 

Mellan de företag som anslöt sig till SSF 1959 rådde hög grad av 
konkurrens. Samtliga företag hade likartad produktion vilken försåldes på 
en begränsad geografisk marknad. Det som fick företagen att bli 
medlemmar var det gemensamma yttre hotet från branschen i ö vrigt samt 
den "revolution" som försiggick inom byggnadsbranschen. Under åren 
förbyttes den höga graden av inomgruppskonkurrens till en form av ett 
mellanläge eller med andra ord en utveckling från konkurrent till 
"komplettent" - ett läge där medlemsföretagen kompletterade varandra 
vilket man åstadkom genom en relativt hög grad av specialisering. 
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De företag som anslöt sig till SSF var som vi visat små och därför i stort 
behov av resurskomplettering i olika former. Resurskompletterings-
behovet bestod i första hand av tillgång till resurser för marknadsföring 
för att kunna nå en större marknad och därmed slippa ifrån den hårda 
inomgruppskonkurrensen. Resurskompletteringsbehovet bestod även i ett 
ökat behov av information från omgivningen om de för branschen stora 
omvälvningar som skedde under såväl 60- som 70-talet. 

Det för aktörerna väsentligaste motivet för att såväl gå in i s amverkans
projektet som för att stanna kvar i detsamma angavs som "säkerhets
motivet". Vi kan därför anta att några av de ursprungliga medlemmarna 
inte var särskilt besjälade och därmed inte kände starkt engagemang för 
projektet. Man valde att gå med av rädsla att stå utanför och därmed 
riskera att förlora en marknad. När det allteftersom visade sig att den 
lokala marknaden alltmer överläts till företag utanför projektet såg man 
ingen större risk att begära utträde. Mellan 1960 och 1979 lämnade 
också sju av de ursprungliga medlemsföretagen projektet och fortsatte 
sin verksamhet utanför detta, övriga ursprungliga medlemsföretag som 
lämnade projektet gjorde detta pga bränder och generationsskiftes
problem. De medlemsföretag som kvarstod år 1 979 kan däremot antas ha 
känt stark sa mhörighet med projektet och några av aktörerna kan även 
antas så småningom ha blivit mer besjälade. 

Interorganisatoriska relationer eller nätverk uppstår inte för sakens egen 
skull konstaterar bl a Van de Ven & Ferry (1980) och Hall (1982). Dessa 
menar att d et finns två huvudskäl varför interorganisatoriska relationer 
uppkommer. Det första skälet är e tt företagsinternt behov av resurser 
och det andra skälet är viljan att bemöta förändringar i omgivningen 
avseende såväl problem som uppstår i denna som de möjligheter som 
erbjuds i densamma. Det första skälet genereras inom organisationen i 
syfte att uppfylla egenintressen. Det senare skälet varför inter
organisatoriska relationer uppkommer är omgivningens information som 
avges i form av problem och möjligheter. Författarna presenterar en 
modell som består av två delar vilka tillsammans leder till interorga
nisatoriska relationer. 
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Figur 5.8 Diagram över hur resursberoende- respektive systemför
ändringsmodeller leder till inter organisatoriska relationer 
Källa: Van de Ven & Ferry 1980 sid 310 

Författarna menar att interorganisatoriska relationer ofta är en produkt 
av diverse individuella motiv. Den process som startar pga en organisa
tions behov av resurser benämns "resource dependence model" medan en 
organisations benägenhet att svara på externa strömningar benämns 
"system change model". 

Att organisationer är "pushed into such interdependencies because of 
their need for resources - not only money, but also resources such as 
specialized skills, access to particular kinds of markets, and the like" 
konstaterar Aiken & Hage (1968 sid 914-915). Den första anledningen 
till varför interorganisatoriska relationer uppstår är enlig t Van de Ven & 
Ferry (1980) en följd av rationellt handlande för att skapa tillgång till 
resurser som saknas inom organisationen (se även Pfeffer & Salancik 
1978). Författarna menar vidare att ju större beroendet av resurser 
utifrån är, desto fler parter ko mmer att deltaga i den kommunikation 
som kommer till stånd i en sådan situation, vilket i s in tur kan leda till att 
fasta relationer skapas. 



1 2 2  

Den empiriska kunskapen i teoretisk belysning 

Vidare menar man att resursberoendet är ett n ödvändigt men ej tillräck
ligt villkor för att interorganisatoriska relationer skall uppstå. Andra 
villkor som måste uppfyllas är medvetenhet och konsensus. Medvetenhet 
eller "awareness" innebär för författarna att individer i en organisation 
måste vara medvetna om vilka resurser som finns tillgängliga i andra 
organisationer. Man urskiljer också två nivåer av medvetenhet vilka båda 
är väsentliga för att förutse organisatoriskt handlande. Den första nivån 
är av mer generell karaktär och innebär att man här identifierar antalet 
potentiella källor vilka kan tillfredsställa resursbehoven. Enligt förfat
tarna tenderar organisationerna att upprätta relationer med ett antal 
andra organisationer för att komma i besittning av de resurser man 
behöver i syfte att m inska beroendegraden av en källa. Denna strategi 
medför även att en organisation har möjlighet att välja sin omgivning 
samt att segm entera marknaden för att kunna använda olika strategier för 
att bearbeta respektive marknad. 

Den andra nivån av "awareness" innefattar i vilken grad en or ganisations 
"boundary spanner" är bekant med andra organisationers nyckelpersoner 
och beslutsfattare. Speciellt vid ad hoc aktiviteter är denna nivå väsentlig. 
Författarna menar vidare att ju längre en bekantskap varar och ju 
intimare denna är desto mer utvecklas likartade attityder o ch värderingar 
och desto större blir det ömsesidiga förtroendet. Som ett resultat av en 
sådan utveckling pekar författarna på en ökad vilja att hjälpa varandra. 
Med konsensus avser Van de Ven & Ferry (1980) i vilken mån andra 
aktörer accepterar en organisations målsättning och aktiviteter (se även 
t ex Thompson 1971 samt Aldrich 1979). Van de Ven & Ferry (1980) 
menar vidare att domänkonsensus är en nödvändig förutsättning för att 
utbyte skall uppstå (se även Levine and W hite 1961). Det finns även de 
som menar att domänkonsensus inte behöver råda för att interorgani
satoriska relationer skall uppstå men att kvaliteten på relationerna är 
högre vid domänkonsensus. Ett sådant tillstånd kan uppnås genom bl a 
förhandling. Van de Ven & Ferry (1980) konstaterar att ju mer fram
gångsrik en organisation är att skapa medvetenhet och konsensus desto 
större är sannolikheten att interorganisatoriska relationer uppstår samt 
omvänt: om konsensus inte kan uppnås avbryts förhandlingarna och 
sökandet efter nödvändiga resurser fortsätter på annat håll. Ytterligare 
en aspekt på domänproblematiken framförs av bl a Hall (1982) som 
menar att även ideologiska överväganden måste beaktas. 
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En bas för interorganisatoriska relationer bygger enligt Hall (1982), 
vilket diskuterats ingående ovan, på ett utbyte mellan organisationer. 
Denna bas får dock allt mindre betydelse när relationer formaliseras. Det 
är sådana formaliserade överenskommelser som utgör en annan bas för 
interorganisatoriska relationer enligt författaren. När a vtal har tecknats 
så raseras, enligt författaren, den bas som bygger på utbyte av resurser. 

Omvälvningar av större eller mindre format i omgivningen sätter ett 
annat system i rörelse i organisationer enligt Van de Ven & Ferry 
(1980). Organisationers benägenhet att svara på dessa omvälvningar 
benämner författarna "systemförändringsmodellen". Vidare menar för
fattarna att sådana omvälvningar stimulerar kommunikationen mellan 
organisationer vilket i sin tur ökar orga nisationernas medvetenhet kring 
behov, problem och möjligheter i omgivningen. Till skillnad från re-
sursberoendemodellen riktas kommunikationen från omgivningen in i 
organisationen i systemberoendemodellen varvid man i organisationen 
går från me dvetenhet om problem i o mgivningen över villighet att svara 
på dessa problem till konsensus. När konsensus inom ramen för de två 
modellerna har sammansmälts till gemensamt konsensus har man funnit 
förklaringen till varför och hur ett nätverk uppkommit. 

En indelning av nätverk i olika dimensioner görs även av Mitchell 
(1973). I en lighet med författarens t erminologi består ett nätverk av tre 
dimensioner, nämligen en dimension som omfattar det konkreta (resurs) 
utbytet, en annan vilken omfattar kommunikation och en tredje som 
avser sociala relationer. De två första är snarlika de som Van de Ven & 
Ferry (1980) beskriver i sin modell ovan. Den tredje dimensionen -
"the social network" - utgörs, fortfarande enligt Mitchell (1973), av 
familj, vänner och bekantskapskrets. I det lilla företaget är det inte all tid 
enbart ledarens kontakter i dessa avseenden som är av intresse utan i 
vissa fall kan även de anställdas sociala nätverk vara betydelsefullt. Det 
sociala nätverket består i sin tur av två komponenter. Den första av dessa 
utgörs av det personliga nätverket och den andra som har en vidare 
dimension omfattar normer och värderingar vil ka berör aktörerna (jmfr 
även med Van de Ven & Ferry's, 1980, diskussion om awareness). 
Denna senare dimension förklarar också till viss del beteendet inom "the 
exchange network" och inom "the communication network" (se nedan 
under rubriken "värdestrukturer"). 

Begreppet "domain similarity" indikerar vilka slags organisationer som 
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kan förväntas bli inblandade i interorganisatoriska relationer och nätverk 
enligt Van de Ven & Ferry (1980). Begreppet innebär enligt författarna 
att organisationer med "domain similarity" nyttjar samma källor för att 
erhålla resurser, har samma målsättning, ur professionell synpunkt 
likartad arbetskraft och erbjuder likartade produkter inom gemensamma 
marknadssegment, eller med andra ord att inomgruppskonkurrens råder. 

Å ena sidan underlättas interorganisatoriska relationer vid "domain 
similarity" och å andra sid an försvåras dessa. I det första fallet under
lättas relationerna om organisationerna har kompletterande resurser och 
i det senare fallet kan relationerna försvåras därför att de konkurrerar 
om begränsade resurser. Den bästa situationen för att etablera inter
organisatoriska relationer skulle därför ligga någonstans mitt emellan, 
dvs när organisationer har en viss grad av komplementaritet. Vid låg 
grad av "domain similarity" är det osannolikt att interorganisatoriska 
relationer uppstår därför att i e n sådan situation har de aktuella organisa
tionerna inget gemensamt. Vid den andra extremen, dvs vid hög grad av 
"domain similarity" är organisationerna närmast id entiska och fortsätter 
att sa mexistera under knivskarp konkurrens alternativt att de fusionerar. 
Enligt författarna kan organisationer med likartade domäner öka sin 
makt och sitt inflytande genom att till sammans agera gentemot externa 
hot och möjligheter. 

SSF uppstod i första hand av det andra skälet, enligt Van de Ven & Ferry 
(1980), till interorganisatoriska relationers uppkomst nämligen omgiv
ningens information om problem och möjligheter. SSF som nätverk kan 
mycket väl beskrivas utifrån den modell över interorganisatoriska rela
tioners uppkomst som författarna presenterar. Vi kan konstatera att 
medlemsföretagen var i behov av resurskomplettering och att system
förändringsmodellen satte ett sökande efter samverkan i rörelse. Vad 
avser den andra nivån av awareness samt Mitchells (1973) andra del av 
det sociala nätverket så var detta av stor betydelse såväl initiait som 
fortsättningsvis under samverkansprocessen. I inledningen av samver
kansprocessen rådde hög grad av domain similarity mellan medlems
företagen. Tack vare detta lyckades man initiera samverkansprojektet. 
Allt eftersom, i och med produktionsuppdelningen, har graden av 
domain similarity minskat mellan företagen i nätverket. 
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5.2.2 En processanalys av SSF 

Den processanalys som följer nedan berör vår tidigare indelning i de tre 
nivåerna - miljön som stöd och hinder, stöd och hinder på samverkans
systemets nivå samt stöd och hinder på individnivån. Av framställnings
tekniska skäl har vi dock valt att inte följa motsvarande rubrikindelning 
som under vår strukturanalys eftersom en sådan uppläggning skulle 
riskera att bli stacc atobetonad. 

Orsaken till varför SSF kom till kan som nämnts ovan såväl liknas vid 
Van de Ven & Ferrys (1980) modell som Aldrich's (1979) strategi om 
"action sets". Dessa båda modeller kan i sin tur härledas ur den turbu-
lenta miljön. I initialskedet av SSF:s liv fanns ett medvetande om behovet 
av resurser eller behovet av resurskomplettering. Den resurskomplet
tering som då diskuterades var att inrätta en gemensam organisation för 
marknadsföring. 

Det väsentliga i initia lskedet var att svara på ett yttre hot oc h inte förvär
ra detta geno m att "stjäla" jobb från varandra . Detta med att "stjäla" jobb 
från varandra tyder på att det vid starten av projektet rådde en viss 
diskonsensus på den aktuella marknaden. Genom förhandlingar kunde 
dock konsensus uppnås och de interorganisatoriska relationerna kunde 
allteftersom utvecklas. 

Erfarenheterna av samverkan var positiva och ett samverkanstänkande 
hade utvecklats inom företagsgruppen vilket medförde att nya områden 
för samverkan successivt utvecklades. Detta innebar att man allt e ftersom 
tog tillvara de möjligheter som omgivningen erbjöd. Ett lärande om 
utveckling genom samverkan uppstod således inom gruppen - ett lärande 
som medförde nya försök och nya erfarenheter etc. Utvecklingen inom 
SSF under åren fick därför allt mer karaktären av ett medvetet och 
strategiskt nätverksbyggande vilket t ex tog sig uttryck i e n planerad och 
allt mer långtgående specialisering bland medlemsföretagen och att a llt 
fler funktioner blev föremål för samverkan. Ett annat uttryck för stra-
tegitänkande ges genom att man sökte efter nya medlemmar som skulle 
komplettera produktsortimentet och att de ssa nya medlemmar dessutom 
med fördel skulle kunna vara loka liserade till Syd- och Mellansverige i 
avsikt att ytterligare bredda den geografiska avsättningsmarknaden. 
Ytterligare ett strategiskt val gjordes när man inom SSF i princip över
gav den sk ROT-sektorn och överlät denna ti ll de övriga lokala snickeri
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företagen och i stället inriktade sig på den sk objektmarknaden. Bearbet
ningen av stora svenska byggföretag vilka även var verksamma utom
lands är ytterligare ett tecken på medvetet strategiskt nätverksbyggande. 

Ett nätverk kan förväntas upplösas när de inblandade organisationerna 
nått sina målsättningar och inte längre är beroende av nätverket. Enligt 
Van de Ven & Ferry (1980) finns dock en tendens att organisationer 
utvecklar nya målsättningar, löser nya problem och marknadsför nya 
produkter när tidigare målsättningar uppnåtts. Detta resonemang konsta
terar författarna är äv en möjligt att tillämpa på nätverk så att vi på lång 
sikt även kan förvänta oss att organisationer i tidigare framgångsrika 
interorganisatoriska relationer blir allt hårdare bundna till varandra. 
Vidare menar de att organisationerna även framgent kommer att angripa 
uppkomna problem eller möjligheter tillsammans vilket väl stämmer 
överens med vår beskrivning av att det utvecklades ett strategiskt tänkan
de inom SSF under processen när denna började visa framgång. 

Vi har också beskrivit att initiativet till bildandet av SSF kom inifrån den 
berörda företagsgruppen och att utomstående medvetet hölls utanför 
under processen. Detta förfaringssätt kan i vissa fall ha fördröjt beslut i 
olika frågor men vi anser det avgörande att ko nsensus rådde inom nät
verket innan v iktiga beslut fattas. På detta sätt menar vi att solida riteten 
gentemot besluten stärktes. Detta m ed konsensus hade varit en ledstjärna 
under projektets hela livslängd vilket bl a avspeglade sig i att a lla beslut 
av dignitet togs i k onsensus. Hade konsensus inte kunnat nås i en fråga 
bordlades denna och utreddes vidare av interna arbetsgrupper för att åter 
aktualiseras när tiden var mogen. Detta förfaringssätt medförde på kort 
sikt att utvecklingen bromsades i vis sa avseenden men på lång sikt visade 
det sig vara en bra strategi. Myndigheter och andra organisationer fanns 
således ej med som påtryckare vare sig i inledningsskedet eller senare. 
Kontakterna med myndigheterna löpte som vi beskrivit tidigare inte 
alltid smidigt och från SSF:s sida ansåg man sig styvmoderligt behandlad 
i ett antal frågor. 

Inom ramen för ett nätverks livscykel är det intressant att studera olika 
insatsers tidsmässiga inplacering. Enligt Van de Ven & Ferry (1980) kan 
man inte anta att allt sker på en gång. Tvärtom menar författarna ut
vecklas och växer ett nätverk genom små och framgångsrika åtgärder, 
något som även O'Toole et al. (1972) konstaterar. Här konstateras även 
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att genom att gå långsamt fram mot koordinering ser de enskilda organi
sationerna framgångarna i ett klarare ljus samtidigt som man lär sig 
handskas med eventuella negativa biverkningar av koordineringen - ett 
tillvägagångssätt som blivit något av ett adelsmärke för SSF. 

Vi har tidigare beskrivit SSF:s struktur åren 1960 respektive 1979. Vi 
har även analyserat varför SSF kom till stånd och vilka faktorer av stöd
jande respektive hindrande karaktär som påverkat utvecklingen mellan 
åren 1960 och 1979. Efter att ha specialstuderat dessa orsaker finner vi 
det angeläget att visa hur processen, för att hålla relationerna vid liv, kan 
utformas. 

Utifrån vår empiriska kunskapsbas har vi därvid funnit ett antal rela
tionsförhållanden av central betydelse för processens framgång och 
nedan kommer en diskussion kring dessa att föras. De förhållanden vi 
funnit av vikt att belysa är uppoffringar/utbyte, makt/beroende, kunskap-
/förtroende, konflikter/kriser samt lojalitet/solidaritet. Att dessa förhål
landen är intressanta stöds av Håkansson & Östberg (1974 och 1975). 
Dessa har konstruerat en interaktionsmodell via studier av inköpsbeteen
de och utforskande av industriella relationer. Modellen består av fyra 
variabelgrupper. En av grupperna best år av den atmosfär inom vilken 
samspelet äger rum t e x makt-beroendeförhållanden, konflikt-samarbete, 
förtroende samt ömsesidiga förväntningar. Resultaten av studier enligt 
denna modell visar bl a att det är tidskrävande och tar lång tid att eta 
blera förbindelser. 

5.3 Sammanhållande krafter i ett 
samverkansprojekt 

De förhållanden som vi identifierat genom våra empiriska studier av 
samverkansprojekt och som framstår som väsentliga att b elysa är svåra 
att placera in under antingen strukturanalysen eller processanalysen. 
Förhållandena kan betraktas so m sammanhållande alternativt söndrande 
krafter i ett samverkansprojekt och vi har därför valt att analysera dessa 
under en särskild rubrik. 
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5.3.1 Uppoffringar - Utbyte 

Vi har tidigare vid ett antal tillfällen konstaterat att vår utgångspunkt, 
och varje "rationell" organisations utgångspunkt, är att det förväntade 
utbytet av deltagandet i ett samverkansprojekt skall överstiga de förvän
tade kostnaderna. I Erfarenhetsstudien kunde vi även konstatera att 
storleken på resursinsatsen påverkar en organisations benägenhet att 
involvera sig i ett samverkansprojekt. En stor resursinsats avskräcker 
från ett deltagande samtidigt som en stor resursinsats som redan är gjord 
gör att organisationerna anstränger sig för att fullfölja ett samver
kansprojekt. I Erfarenhetsstudien kunde vi även konstatera att snabbheten 
i utbytet är väsentlig för att deltagarna i projektet skall kvarstanna. 

SSF instiftades under associationsformen ekonomisk förening. Den upp
offring som medlemskapet innebar i ekonomiska termer var a v blygsam 
natur och bestod egentligen av en borgensförbindelse. Medlemskap i en 
ekonomisk förening innebär att respektive medlem endast är ansvarig i 
proportion till den gjorda insatsen. Vid bildandet av SSF beaktades såväl 
rättviseperspektivet som storleksperspektivet vid upprättandet a v stad
garna. Det visade sig också under åren att trots att många företag 
upphört med sina medlemskap medförde inte detta några problem ur 
juridisk och associationsrättslig synpunkt. Ej heller hade problem i 
sådana frågor uppstått vid inträde av nya medlemmar. Snabbheten i 
utbytet var påtaglig genom att man kände till utbytet redan innan 
uppoffringen i form av utdebiterad provision erlades. 

Att rättviseaspekten i ett samverkansprojekt är av central betydelse 
konstaterar A ndersson (1979). Han menar att resursinsatser och utbyten 
bör regleras i skriftliga avtal för att göra spelreglerna så klara som 
möjligt. Ur detta perspektiv, dvs uppoffringar-utbyte, är därför associa
tionsformen för ett samverkansprojekt av central betydelse, förutsatt att 
samverkansprojektet når en sådan formaliseringsgrad. Även dessa villkor 
uppfylldes i SSF. 

Att uppvisa snabba resultat i ett samverkansprojekt är a v central bety
delse. För att kunna visa upp sådana i SSF var utvecklandet av relatio
nerna med nya komponenter i o mgivningen viktiga i inledningsskedet av 
processen. Dessa nya komponenter bestod bl a av att nya marknader 
började bearbetas. Inom nätverket SSF hade relationerna utvecklats i 
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första hand mellan de enskilda medlemsföretagen och Centralen men inte 
i särskilt stor utsträckning inbördes mellan medlemsföretagen om än 
relationerna naturligtvis förstärktes under åren. Att man inom projektet 
nådde den framgång man gjorde kan förklaras av att man lyckades 
etablera relationer med nya grupper utanför nätverket SSF under hela 
processen. Vi kan också se att de relationer med komponenter utanför 
nätverket SSF, som inledningsvis i projektet karaktäriserades som svaga, 
allteftersom blev starkare och att man hela tiden under SSF:s historia 
sökte efter nya grupper att upparbeta r elationer med - en strategi som 
också gav framgång. 

5.3.2 Makt - Beroende 

Vi har tidigare konstaterat att interorganisatoriska relationer uppstår 
därför att organisationer är b eroende av resurser som finns i dess om
givning. Det råder samst ämmighet kring förhållandet att alla organisa
tioner har relationer till sin omgivning. Detta innebär att resursbe-
roendeperspektivet accepteras. Begreppet resursberoende är ett samman
satt ord och om vi fokuserar dess senare del - beroende - antyds implicit 
att en part kan utöva någon form av makt över en beroende organisation. 

I stadgarna för SSF angavs den formella maktstrukturen klart och 
entydigt i form av såväl procedurer och röstningsförfarande vid före
ningsstämma som regler för styrelsens sammansättning och beslutsord
ning i denna. 

Den reella makt/inflytandestrukturen inom SSF upplevdes av aktörerna i 
systemet inte följa den formella strukturen. I initialskedet hade ett fåtal 
aktörer betydligt större inflytande över verksamhetens framtida inrikt
ning än de övriga. Det var härvid framförallt tre so m särskilt pekades ut. 
Under processens gång hade de utpekade stort inflytande över de föränd
ringsprocesser som ägde rum inom samverkanssystemet. Det är också 
intressant att notera att de utpekade aktörerna även själva upplevde den 
reella makt/inflytandestrukturen på detta sätt. D et var också dessa perso
ner som tillsammans med ledningen för Centralen utpekades som de 
verkliga eldsjälarna inom samverkansprojektet. Utan dessa personers 
existens hade samverkansprojektet förmodligen inte fått den positiva 
utveckling som varit fallet. I samband med Statsföretags övertagande av 
ett av företagen försvann dock en av de tre eldsjälarna. 
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Vi kan således konstatera att trots, eller tack vare, ett obalanserat reellt 
maktförhållande, vilket tycks ha accepterats av aktörerna inom SSF, hade 
projektet utvecklats positivt under åren. Såväl den formella som den 
reella maktstrukturen hade varit tämligen konstant inom SSF under den 
studerade 20-års perioden med den formella i jämvikt och den reella i 
obalans. 

Beroendeförhållandena inom SSF uppvisar däremot inte samma stabilitet. 
I initialskedet av samverkansprojektet existerade inga som helst under
leverantörsförhållanden inom SSF eftersom alla medlemsföretag hade i 
princip identisk produktion vilken avsattes på en lokal marknad för 
slutkonsumtion. I i nitialskedet var medlemsföretagens beroende av Cen
tralen d essutom litet eftersom det mesta av medlemsföretagens produk
tion försåldes vid sidan av SSF. Allteftersom tiden gick och Centralens 
betydelse ökade, och specialiseringen bland medlemsföretagen utveckla
des, ökade också beroendet dels medlemsföretagen emellan och dels 
mellan medlemsföretagen och Centralen. I d et första fallet berodde det 
ökande beroendet på att ett enskilt medlemsföretags försäljning av sina 
produkter blev avhängigt andra medlemsföretags produktion eftersom 
allt fler paketlösningar på objektmarknaden försåldes. Denna utveckling 
medförde, för att använda Bensons (1975) terminologi, att varje part i 
samverkans systemet fick någon form av makt gentemot övriga medlem
mar. I det senare fallet blev medlemsföretagen mer beroende av Centra
len allteftersom en allt större del av produktionen försåldes via denna. 
Möjligheten att sä lja vid sidan om Centralen fanns dock hela tiden och 
mildrade i viss mån beroendet av densamma. I ett annat avseende hade 
beroendeförhållandena utvecklats ännu mer extremt. Vi tänker i detta 
avseende på det medlemsföretag som under åren utvecklades till i princip 
underleverantör. Detta medlemsföretag utgörs av det företag som 
utvecklades till ett rent monteringsföretag. 

Denna utveckling mot allt starkare beroendeförhållanden inom SSF ser 
vi inte som vare sig onaturlig eller negativ utan snarare so m en naturlig 
och önskvärd utveckling vilken kan jämställas med olika avdelningars 
samagerande inom ett och samma företag. De allt starkare beroende
förhållandena inom SSF stärker enligt vår mening SSF i förh ållande till 
dess miljö vilket också var avsikten med organisationen. 

Förhållandet makt-beroende är rikligt återkommande i litteratur som 
behandlar interorganisatoriska förhållanden. 
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Den formella makten i en interorganisatorisk relation kan gestalta sig i 
en eventuell associationsform bland nätverkets medlemmar. Weber 
(1947) gör en distinktion mellan makt och auktoritet. Weber menar att 
makt innebär att någon part kan använda styrka och tvång gentemot en 
annan part och exemplifierar sådant maktutövande med slavsystemet och 
rutiner som råder i vissa fängelser. Auktoritet är å andra sidan, enligt 
Weber, en sorts makt vilken inte demonstrerar styrka och våld utan där 
auktoritet råder sker samtyckande på frivillig basis. Weber gör även en 
uppdelning i olika typer av auktoritet nämligen traditionell, karismatisk 
och legal auktoritet. Traditionell auktoritet är för Weber baserad på 
traditioner och exemplifieras med statsskicket monarki. Karismatisk auk
toritet är sådan auktoritet som uppnås genom en individs personlighet. 
Legal auktoritet, slutligen, uppnås genom att organisationer är hierar
kiskt uppbyggda med över- respektive underordnade. I fallet SSF var 
det, med Webers termer, inte makt som utövades utan snarare auktoritet 
och då främst karismatisk sådan. 

Efter Weber har många försök gjorts att reda ut och klassificera makt
begreppet. En sådan klassificering, vilken görs i French & Raven (1959) 
och som har rönt v iss uppmärksamhet, baseras på den befintliga relatio
nen mellan den som utövar makt och "mottagaren". French & Ravens 
(1959) klassificering urskiljer fem olika baser för makt. En bas som är 
intressant i detta sammanhang är den som utgår från makt genom möj
lighet till belöning och som Centralen utövade. En annan är den som 
emanerar ur det faktum att vis sa individer besitter sådana kunskaper att 
dessa i sig utgör en bas för makt. Detta var den grund till makt som 
eldsjälarna i SSF besatt. 

Varken makt- eller beroendeförhållanden är något bestående vare sig 
inom en organisation eller i ett nätverk. Makt- och beroendeförhållanden 
byggs kring individer i organisationerna och eftersom individer kommer 
in i respektive går ut ur organisationerna förändras även makt- och 
beroendestrukturer. Förhållandet att makt respektive beroende byggs 
upp kring individer är speciellt signifikant i mindre företag vilkas 
existens ofta är beroende av en person - företagsledaren. Ett ägarskifte i 
ett företag inom ett nätverk kan därför få förödande konsekvenser för 
nätverket om detta inte byggts upp för att klara vissa avgångar. Vid 
flerpartssamverkan blir dock detta mindre pr oblematiskt. 
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5.3.3 Kunskap - Förtroende 

Vi har konstaterat att kunskaperna om de i samverkanssystemet ingående 
företagen under hela den studerade perioden upplevdes som dåliga bland 
aktörerna. Vi har i vår studie inte specialstuderat den sociala delen av 
nätverket SSF men vi kan, utifrån aktörernas uttalande n om kunskaps
strukturen, utgå ifrån att denna del av nätverket kunde ha utvecklats. En 
faktor som hämmade utvecklingen av den sociala delen av nätverket och 
därmed även kunskapsutvecklingen var att medlemsföretagen under åren 
blivit utspridda över ett allt större geograf iskt område. I ett avseende har 
vi dock konstaterat att det fa nns sociala bindningar mellan aktörerna oc h 
det var genom en gemensam värdestruktur. Den na gemensamma värde
struktur hade uppnåtts ge nom en i huvudsak gemensam lokal förankring, 
en gemensam branschtillhörighet samt en till viss del gemensam religiös 
trosuppfattning. Vi menar att dessa gemensamma värderingar i olika 
frågor implicit skapade en förtroendefull atmosfär inom SSF. Detta 
påstående grundar vi bl a på hur några viktiga frågor kring verksamhe
tens inriktning behandlades inom gruppen. Som vi påpekat tidigare hade 
en del frågor bordlagts ett antal gånger och nya lösningar sökts genom 
arbete i arbetsgrupper - lösningar som kunde erhålla ett bredare stöd 
bland medlemsföretagen vilket vi bedömde var ett uttryck för en för
troendefull atmosfär. 

Förtroende är ett begrepp som äger särskild giltighet när relationer 
mellan mindre företag studeras eftersom beslut och handling i mindre 
företag oftast är koncentrerade till en individ. I de fall när ett lika stort 
beroende råder mellan organisationer måste förtroende vara et t nyckel
begrepp. Denna utsaga grundar vi på det faktum att en mycket liten 
förändring i ett sådant system kullkastar hela basen för samarbete och 
för att systemet skall fortsätta att vara balanserat krävs att ingen tar ett 
steg i någon riktning utan att först försäkra s ig om fullständigt samför
stånd bland nätverkets medlemmar. En grundläggande förutsättning för 
att samförståndslösningar (konsensus) kan uppnås är att förtroendet 
bland aktörerna är stort. 

Förtroendets betydelse belyses i en studie av Driscoll (1978). Han visar att 
en förtroendefull omgivning betyder mer för arbetstillfredsställelsen än 
vad deltagandet i beslutsfattandet gör. Zand (1972) visar genom empiriska 
studier att en förtroendefull atmosfär leder till bättre problemlösning 
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jämfört med en atmosfär som kännetecknas av misstroende. Detta förhål
lande konfirmeras även av Boss (1978). Anledningen till detta menar 
författarna är att i en förtroendefull atmosfär byter man erfarenheter på 
ett friare sätt och fler lösningar till ett givet problem diskuteras. Detta kan 
ske därför att beslutsfattarna i en förtroendefull atmosfär ej tyngs av 
prestige och att d e ej behöver skydda sig från andras angrepp eftersom 
sådana ej förekommer. Resultaten av dessa två senast refererade studier 
behandlar intraorganisatoriska förhållanden men kan, enligt vår mening, 
föras över till att gälla interorganisatoriska sådana. 

I de här sammanhangen fanns dock under den studerade perioden en 
faktor av avgörande betydelse inom SSF. Den faktor vi åsyftar är den 
person som anställdes som administratör vid Centralen för vilken samtliga 
övriga aktörer uttryckte ett odelat förtroende. Vi kan således än en gång 
konstatera den stora betydelse för nätverksbyggandet som linking-pin-
funktionen i form av Centralen med dess personal hela tiden kom att få . 
Även de personer som tilldelades större makt av övriga medlemmar åtnjöt 
stort förtroende. 

5.3.4 Konflikter och kriser 

I interorganisatoriska relationer kan konflikter uppkomma ur olika 
situationer. En sådan situation är vid ett direkt konkurrensförhållande. 
En annan situation är vid beslutsfattande. Andra situat ioner som kan ge 
upphov till konflikter är t ex vid ojämna maktförhållanden, vid domän-
diskonsensus eller pga skilda ideologiska grunder. 

I vår genomgång av fallet SSF har endast en konflikt kunnat spåras som 
även fick till följd att ett av medlemsföretagen begärde utträde. Övriga 
fall av utträden hade skett av andra orsaker. Inte heller hade den reella, 
obalanserade maktstrukturen föranlett någon konflikt. Som vi tidigare 
nämnt hade vissa frågor bordlagts som rört verksamhetens inriktning. 
Dessa situationer kännetecknades inte heller av konflikt utan snarare av 
att aktörerna hade olik a uppfattningar om hur vissa problem borde lösas. 
Den problemlösningsmetod man vid sådana si tuationer tillämpade inom 
SSF var att man via interna utredningar tillförde bättre bes lutsunderlag 
som grundades på utförlig information från alla parter. På grund av 
detta förfaringssätt hade det under den studerade perioden endast 
förekommit ett fåtal reservationer i styrelsen. Man hade således inom 
SSF, i situationer som bedömdes kunna leda till en konflikt, valt en 
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strategi som gick ut på att fatta beslut i konsensus. Detta skedde på 
bekostnad av snabbhet men det tycks ha varit en väl vald strategi. 

Vi har i vår fallbeskrivning identifierat ett antal kontroversiella eller 
kritiska händelser under samverkansprojektet. Av de av oss tillsammans 
med aktörerna identifierade kontroversiella eller kritiska händelserna 
var det endast två som kunde fått allvarliga konsekvenser. Den ena av 
dessa händelser gällde konkursen vid ett av medlemsföretagen. Den 
besvärliga situationen vid det aktuella medlemsföretaget uppmärk
sammades tidigt och utvecklingen följdes fortlöpande. Det fanns således 
en krismedvetenhet inom SSF och därför kom konkursen inte som någon 
överraskning och ledde heller inte till en krissituation. Ärendet som var 
aktuellt 1970 hade redan fyra år tidigare i viss mån förberetts. År 1966 
togs nämligen ett beslut som innebar att SSF skulle kunna köpa och driva 
företag i e gen regi vilket dock ej blev aktuellt då m en blev lösningen i 
det ovan relaterade fallet år 1970. Den andra av de två kritiska 
händelserna avsåg Etris utträde ur S SF år 1970. Även i det här fallet 
rådde en krismedvetenhet i och med att man kände till att företaget 
brottades med likviditetsproblem efter en stor investering. Man räknade 
dock med att l ösa detta problem och kalkylerade därför med en fortsatt 
existens och medlemskap av företaget. Företaget kom också att existe ra 
vidare men dess produktion undandrogs SSF för försäljning. I o ch med 
denna senare händelse råkade SSF in i vad vi kan benämna en krissitua
tion. Man fann inte heller någon snabb lösning på krisen utan det k rävdes 
en mer långsiktig produktionsförändring vid de övriga medlemsföreta
gen som på sikt kom att ersätta produktionsbortfallet. 

Vid de två kriserna framhölls Centralen och framförallt dess ledning 
tillsammans med styrelsen för SSF som de sammanhållande krafterna 
vilka lotsade SSF genom de besvärliga situationerna. Åt erigen betonades 
således Centralen och dess ledning som avgörande för SSF:s existens och 
framgång. 

För många är konflikter något otrevligt och något som helst bör undvi
kas. Konflikter och deras lösningar kan dock, enligt bl a Assael (1969), 
ge långsiktiga fördelar i interorganisatoriska relationer. Hall m fl (1979) 
fann att konflikters uppkomst är relaterade till grunden för interorgani
satoriska relationer. De konstaterar att relationer vilka bygger på for
mella avtal och/eller är påtv ingade via lagar och regleringar ofta leder 
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till konflikt. Vidare konstaterar författarna att konflikters uppkomst kan 
relateras till skillnader i makt. Van de Ven & Ferry (1980) föreslår ett 
antal framkomliga vägar för att lösa konflikter. Stridsfrågan kan igno
reras eller undvikas, stridsfrågan kan överslätas och i stället kan man 
inrikta sig på gemensamma intressen, stridsfrågan kan öppet konfron
teras och slutligen kan stridsfrågan överlåtas att lösas av någon eller 
några högre upp i e ller utanför systemet, av någon eller några som getts 
sådan makt. 

Ytterligare alternativ för att lö sa interorganisatoriska konflikter föreslås 
i Aldrich (1979). Dessa alternativ är att ant ingen retirera eller att expan
dera. Att retirera innebär att en organisation drar si g tillbaka från den 
nisch eller det segment vilken/vilket gett upphov till konflikten och att 
expandera innebär att e n organisation införlivar en annan organisation 
eller delar av denna. 

Att en konflikt kan vara såväl bra som dålig beror på orsaken till 
konflikten och hur konflikten hanteras enligt Norbäck (1978). En 
destruktiv konflikt karaktäriseras enligt författaren av att en sådan 
expanderar. En sådan konflikt leder förmodligen till att samarbets-
relationer bryts. Ett konstruktivt konfliktförlopp kännetecknas av ingen 
eller obetydlig eskalering. Man tillför i stället kreativa element av 
konfliktlösning till processen och söker problemlösning grundad på 
korrekt och fullständig information från alla sidor. Som ett resultat av en 
sådan konflikt kan en samarbetsrelation förstärkas och fördjupas. Det 
konstruktiva konfliktförloppet var den konfliktlösningsmetod man 
tillämpade inom SSF. Man bordlade känsliga frågor och utredde dessa 
vidare inom nätverket och så småningom när de t ansågs lämpligt togs 
frågan åter upp och beslut fattades därefter vanligtvis i konsensus. 

En kris betraktas också av de flesta som något allvarligt. Om vi emeller
tid gör en uttydning av det kinesiska tecknet för kris finner vi att detta 
har två beståndsdelar. Den ena beståndsdelen står för risk o ch den andra 
för chans. Man kan även skilja på krismedvetenhet och krissituation. I 
det första fallet finns möjligheten att vända s ituationen till något positivt 
medan det i det andra fallet kan bära iväg mot en katastrof. En 
krissituation kan tacklas på åtminstone två sätt. Det ena sättet är att 
försöka vara innovativ, dvs söka nya vägar, medan det andra sättet är att 
fortsätta göra som man alltid gjort, dvs att f ölja traditionen. Den första 
krisen vi identifierade i SSF - konkursen vid ett medlemsföretag -
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utvecklades långsamt och hann skapa en krismedvetenhet. Den gav därför 
aldrig upphov till någon krissituation. Vid Etris utträde - den andra 
krisen - fanns ej något tidsmässigt utrymme för att hinna skapa en kris
medvetenhet. I denna situation försökte man dock hitta en långsiktig 
lösning på problemet genom att söka nya vägar för att kompensera 
produktionsbortfallet. 

Det går att urskilja ett antal typsituationer för uppkomst av företags
kriser konstaterar Sjöstrand (I Hedberg & Sjöstrand m fl 1979), vilken 
här refererar till Eklund (1977), dels kriser som uppstår pga interna 
faktorer och dels kriser som uppstår av externa faktorer. De interngene-
rerade kriserna benämns överflöds-, konditions-, beroende-, isolerings-
samt bristkriser vilka samtliga orsakas av osund livshållning. De extern-
genererade kriserna vilka orsakas av osund verksamhetsmiljö benämns 
konjunktur- och strukturkriser. Stagnation är enligt Sjöstrand ett tillstånd 
som föregår en kris. Enligt författaren kan stagnation och kris förebyg
gas av kompetens och lärande. Stagnation kan förebyggas av en ständigt 
förekommande diskussion och analys av kompetensmassan. En kris ger 
en unik möjlighet att lära om för en organisation, dvs att som vi tidigare 
talat om ta vara på chansen att vara innovativ och öppen för impro
visation och chanstagningar, i stället för att i det längsta försöka agera 
som tidigare och som den kanske alltid har gjort, traditionsbundet. Kon
kursen vid medlemsföretaget kan betecknas som en interngenererad kris 
och därför hann man skapa en krismedvetenhet, medan Etris utträde kan 
betraktas s om en extemgenererad kris och som en form av strukturkris, 
vilken mer eller mindre slog ner som en bomb och därför hann aldrig e n 
krismedvetenhet skapas. 

5.3.5 Lojalitet/Solidaritet 

Interorganisatoriska relationer innebär ett samspel mellan individer som 
tillsammans utgör en grupp. Gruppbegreppet används i m ånga samman
hang för att beteckna samspelet mellan människor och det inflytande som 
dessa utövar på varandra. D et centrala för en grupp är att medlemmarna 
påverkar varandra o ch att de utövar inflytande såväl individuellt som 
kollektivt. Detta accepteras av medlemmarna därför att gruppen bidrar 
med att uppnå behovstillfredsställelse i n ågon form. Centralt i gruppbe
greppet är att man inom gruppen arbetar för et t gemensamt mål och att 
man utövar inflytande. 
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I vår genomgång av olika samverkansprojekt i Erfarenhetsstudien blev vi 
i ett fall uppmärksamma på att bristande lojalitet mot nätverket fick 
förödande konsekvenser för samverkansprojektet. I ett annat fa ll fick den 
bristande lojaliteten inte samma förödande konsekvenser. I det förra 
fallet var det den direkta orsaken till att projektet havererade. Den 
bristande lojaliteten i det fall vi åsyftar tog sig uttryck i att de ltagare i 
projektet gick utanför samverkansorganisationen vid affärstransaktioner 
i strid mot gällande bestämmelser. 

I fallet SSF är det framförallt av intresse att a nalysera de utträden s om 
skett under den studerade perioden, eftersom ett utträde kan tolkas som 
bristande lojalitet. Som framgått tidigare, hade under den studerade 
perioden sju företag begärt utträde o ch fortsatt med verksamheten utan
för SSF. De övriga utträdena förorsakades av nedläggningar av verk
samheterna i ett tidigt skede av samverkansprocessen. 

I samband med de diskussioner som vi förde med aktörerna i de kvar
varande medlemsföretagen, med anledning av de kriser (se ovan) som vi 
identifierat, togs även frågan om lojalitet/solidaritet upp. I de t samman
hanget som snarare berörde eventuella framtida kriser visade en majori
tet av aktörerna en stark lojalitetskänsla gentemot SSF och Centralen. En 
förklaring till dessa starka lojalite tskänslor är att medlemsföretagen vid 
denna studies genomförande dels lagt ned stora resurser på uppbygg
naden av såväl Centralen som de av SSF direktägda dotterbolagen dels 
varit medlemmar så länge att gemensamma värderingar och mål blivit 
något självklart. 

Centralt vid frågan om lojalitet är individens accepterande av inflytande. 
Enligt Kelman (1961) kan individen reagera på tre olika sätt om hon 
accepterar inflytande, nämligen: efterrättelse, identifiering eller tilläg
nande. Efterrättelse innebär att ind ividen accepterar inflytande därför att 
hon vill stå på god fot med den eller dem som påverkar. Lojal iteten mot 
gruppen upphör när grupptillhörigheten inte längre ger de önskade 
sociala effekterna. Identifiering innebär att en individ efterapar ett 
beteende eller övertar åsikter som härrör från en annan person eller 
grupp. Lojaliteten mot gruppen upphör i en sådan sit uation av accepterat 
inflytande när den inte längre anses som ett bra sätt att vidmakthålla de 
önskade relationerna eller om relationerna undergår förändringar. 
Tillägnande inträder när inflytandet passar in i individens värdesystem 
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och lojaliteten avtar när inflytandet inte längre anses som ett bra sätt att 
förverkliga individens värderingar. Sam manfattningsvis kan vi påstå att 
en rationellt handlande individ flyr en grupp när denna ej lever upp till 
individens föreställningar, målsättningar och värderingar sa mtidigt som 
man ser möjligheter att uppfylla sina önskningar på annat sätt t ex genom 
relationer med individer utanför den ursprungliga gruppen. 

Det är de sju f d medlemmarnas utträde som är av in tresse att anal ysera i 
skenet av lojalitet/solidaritet. Aktörerna v id dessa sju företag angav inte 
alltid endast ett skäl till varför utträde skedde. I tre av fallen utträdde 
aktörerna ur organisationen i ett tidigt stadium. I f em av fallen angavs 
som skäl bl a att man inte var överens om den uttaxering som skedde på 
produkter försålda vid sidan av SSF. Av denna anledning uppstod således 
bristande lojalitet/solidaritet pga ej överensstämmande uppfattningar i 
mål och värderingar. I två av fallen var det uppenbart att d en bristande 
lojaliteten berodde på olika uppfattningar i mål och värderingar. Dessa 
två kände sig styvmoderligt behandlade och menade bl a att de fått dåliga 
jobb som ingen annan ville ha. En av dessa aktörer menade också att hans 
företag enbart fungerade som serviceinrättning åt de övriga. Dessutom 
uttryckte en av dessa två senare aktörer att ett medle mskap i S SF var att 
jämställa med livegenskap. 

Redan i Erfarenhetsstudien kunde vi konstatera att bristande lojalitet var 
en orsak till att samverkansprojekt upplöstes. Lojaliteten i en samver
kansgrupp rämnar när de ursprungliga intentionerna ej uppfylls och 
andra alternativ ty cks mer attraktiva. 

"Commitment" är ett begrepp som används för att b eskriva en individs 
bundenhet till en organisation. På samma sätt kan enligt Andersson 
(1979) begreppet användas för att b eskriva ett företags bundenhet i en 
interorganisatorisk relation. Författaren urskiljer fyra typer av "com
mitment" i en interorganisatorisk relation. De fyra typerna är commit
ment genom identifikation på ett personligt plan respektive ett organisa
toriskt plan och commitment genom investeringar i dessa båda. Commit
ment genom identifikation innebär överensstämmelse mellan parternas 
mål och värdesystem. Om förändringar hos någon av parterna i dessa 
avseenden sker avtar bundenheten eller lojaliteten snabbt. Commitment 
genom investering växer fram genom att resurser binds i ett projekt. 
Författaren konstaterar här att "investeringar i form av "sunk-costs" 
medför att samverkansföretagen på samma sätt successivt får en ökad 
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commitment till ett projekt" (Ibid sid 74). För fem av de medlems
företag som begärde utträde kan dessa utträden härledas till Anderssons 
(1979) diskussion om bristande commitment genom identifikation, dvs ej 
överensstämmelse i mål och värderingar. De som stannat kvar i projektet 
till 1979 har la gt ner mycket resurser eller med andra ord commitment 
genom investering. 

5.4 Stöd och hinder på individnivån 

Beteckningarna entreprenör, aktör respektive eldsjäl används olika av 
olika författare. För oss utgör samtliga företagsledare i SSF:s medlems
företag inklusive Centralens Vd aktörer eftersom de i större eller mindre 
utsträckning agerat inom ramen för SSF. Bland dessa aktörer finns som 
vi visar nedan ett antal entreprenörer som vi även vill beteckna som 
"eldsjälar". 

I inledningsskedet av samverkansprojektet fanns det tre aktörer som vi 
vill benämna entreprenörer eller "eldsjälar". Dessa personer som tillika 
var företagsledare vid tre av de ursprungliga medlemsföretagen utpeka
des såväl av de övriga aktörerna so m av sig själva för att ha spelat en 
dominerande roll vid bildandet av SSF. Ytterligare en "eldsjäl" anslöts 
till samverkansprojektet i och med att man anställde en verkställande 
direktör för Centralen. Dessa fyra personer visade en stark vilja att 
samarbeta genom att sammanföra resurser från ett stort antal mindre 
företag. Vi kan även påstå att dessa fyra "eldsjälar" karaktäriserades av 
kreativt tänkande s åväl i inledningsskedet av samverkansprocessen som 
fortlöpande under densamma eftersom de av de övriga aktörerna i 
systemet ansågs som pådrivande såväl vid bildandet som vid förändringar 
i verksamhetens inriktning. Observera dock som vi tidigare påpekat att 
en av eldsjälarna i ett av medlemsföretagen pga försäljningen av Etri 
lämnade organisationen år 1970. 

Den definition vi har idag av entreprenörsbegreppet är s ynnerligen vid 
och kan omfatta allt från nyskapare i existerande företag till nyskapare 
på egen hand. Synsättet att betrakta entreprenören som nyskapare 
framfördes av Schumpeter (1961) för vilken nyskapande består i att 
antingen utveckla nya produkter eller produktionssätt, identifiera nya 
marknader, upptäcka nya råvarukällor e ller att utveckla nya organisa
tionsformer. Schumpeter kan sägas vara den som avgränsade begreppet 
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från allmän företagsledning till att betona ett innovativt tänkande som 
karaktäristiskt för en entreprenör. Denna senare egenskap är enligt 
Schumpeter central för den ekonomiska utvecklingen. Innovativt tänkan
de är för Schumpeter dock ej detsamma som uppfinningar utan innova
tivt tänkande är nyskapande i d e olika former som angivits ovan. Vidare 
menar han att en person som en gång visat entreprenöriellt beteende inte 
för den skull alltid är att betrakta so m entreprenör. Det är således inte 
personen utan handlingen som är avgörande för när epitetet entreprenör 
skall användas. Liknande tankegångar framförs även av Hyrenius (1983) 
som menar att d et är fenomenet entreprenörskap som är det väsentliga 
och inte personen. 

I B jerke et al (1982) görs en distinktion mellan intraprenörer respektive 
oberoende entreprenörer. D en senare kategorin uppdelas vidare i under
grupper vilka benämns extraprenörer, novoprenörer, renovatörer samt 
interprenörer. Interprenören är den typ av oberoende entreprenörer 
som är intressant i detta sammanhang. Andra beteckningar på denna typ 
av entreprenör är integrator eller affärskopplare. Kännetecknande för en 
sådan person är att h an/hon genom att sammanföra resurser från olika 
håll, ofta från ett antal mindre företag, realiserar nya affärsmöjligheter. 
Interprenören kan vara såväl en person som står utanför de interage-
rande delarna som en person från någon av dessa delar. Ibland kan hela 
företag betraktas som interprenörer. Det finns enligt författarna en 
mängd skäl till varför denna entreprenörsroll är väsentlig. Det över
gripande skälet är att interprenörskap - samverkan - är en stor möjlighet 
för ett litet land som Sverige. Interprenören brukar ibland gå under 
beteckningen "eldsjälen". Även Andersson (1979) menar att tillgången 
till en eldsjäl kan vara helt avgörande för ett samverkansprojekts utveck
ling. De eldsjälar vi identifierade i SSF stämmer väl in på de beskriv
ningar av entreprenörer som Schumpeter (1961) respektive Hyrenius 
(1983) gör samt på den beskrivning Bjerke et al (1982) gör av interpre
nören. Vidare menar vi att SSF som nätverk inte hade kommit till stånd 
utan de e ldsjälar som tog initiativet till samverkansprojektet. 

Värdestrukturer 

I vår Djupstudie fann vi ytterligare en "variabel" som kunde vara av 
stödjande respektive hindrande karaktär för interorganisatoriska relatio
ners uppkomst och bevarande. Denna variabel kommer vi fortsättningsvis 
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att benämna "värdestrukturen". Innebörden i begreppet ligger i att, vad 
man vardagligt kallar, "personkemin" mellan aktörerna måste stämma och 
är s åledes att hänföra till individrelaterade faktorer av stödjande respek
tive hindrande karaktär. 

Vi kan konstatera att det för oss i fallet SSF utkristalliserades tre nivåer 
av särskilt intresse för hur värdestrukturer påverkar organisati oners liv. 

SSF var i in ledningsskedet en tämligen lokal företeelse. Vi anser att detta 
var betydelsefullt eftersom aktörerna vux it upp och verkat under tämli
gen likartade förhållanden i norra Västerbotten och därmed g ivits likar
tade värderingar i många frågor. Likartade värderingar menar vi under
lättar kommunikationen mellan aktörer och framförallt ger de förutsätt
ningar för en öppen och rak kommunikation genom att man talar samma 
språk. 

SSF var vid tidpunkten för bildandet och en lång tid därefter en 
sammanslutning för enbart snickeriföretag, med andra ord en samman
slutning inom en och samma bransch. På likn ande sätt som på den förra 
nivån menar vi att branschtillhörighet fostrar aktörer till likartade vär
deringar och likartat beteende. På denna nivå, branschnivån, är det 
framförallt värderingar som rör professionen som är intressanta. Vi är 
av den uppfattningen att samma branschtillhörighet underlättar relationer 
mellan aktörer framförallt genom det gemensamma intresset. Samma 
branschtillhörighet utvecklar också, på liknande sätt som den lokala 
förankringen, ett gemensamt språk so m underlättar kommunikationerna 
aktörerna emellan. 

Den tredje nivån som vi menar är av intresse vid studier av värdestruk
turer berör den enskilda individens uppfattningar i etik- och moralfrå
gor. I detta av seende kan vi bara konstatera att många av aktörerna i nom 
SSF i stort delade politiska uppfattningar, liksom även var aktiva med
lemmar i ideella föreningar och kristna samfund. Detta senare förhållan
de kan illustreras med ett citat av en av aktörerna: "SSF.s styrelsemöten 
kunde lika gärna hållas på söndagarna efter högmässan eftersom de 
flesta av fabrikörerna var församlade". Dessa konstateranden medförde 
för SSF: s vidkommande att aktörerna i stor utsträckning hade likartade 
uppfattningar om etik och moral vilket kan antas ha underlättat och 
förstärkt relationerna ino m samverkanssystemet. 
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Som vi tidigare påpekat är företa gsledaren i ett litet företag en synner
ligen central person kring vilken det mesta kretsar och kring vilken 
organisationens nätverk byggs. Företagsledarens uppfattningar kring etik 
och moral är ofta avgörande för vilka han/hon väljer att sammankopplas 
med i ett nätverk vilket även Mitchell (1973) påpekar i den av honom 
identifierade andra d elen av det sociala nätverket samt Van de Ven & 
Ferry (1980) i deras d iskussion kring awareness. 

5.5 En sammanfattning av SSF:s utvecklingsför-
lopp 

Vi har genom våra studier av SSF kunnat urskilja tre olika faser i 
samverkansprojektets historia. Dessa faser benämner vi Varseblivnings-
fasen, Utkristalliseringsfasen samt Tillväxtfasen. Ytterligare två faser 
kan antas uppträda i ett samverkansprojekts liv nämligen en stabili
seringsfas samt en nedgångsfas. SSF uppfattade vi fortfarande varande i 
Tillväxtfasen år 1979. Det fanns nämligen inga indikationer på att 
stabiliseringsfasen var nära förestående utan vi uppfattade organisationen 
som varande under fortsatt tillväxt när vi utförde vår studie. Ytterligare 
en fas som dock inte åskådliggörs i figuren är nedgångsfasen. I vår studie 
av SSF fanns som vi nämnt i nget som tydde på att orga nisationen inom 
en överskådlig tid skulle hamna i stabiliseringsfasen och ej heller då i 
nedgångsfasen och därför har vi tvingat s utelämna dessa i våra kom men
tarer nedan. De två första faserna - Varseblivningsfasen respektive 
Utkristalliseringsfasen - har båda ett tidsmässigt kort förlopp i relation 
till tillväxtförloppet. 

I Erfarenhetsstudien hade vi dock uppmärksammat s amverkansfall som 
kommit in i nedgångsfasen tom utan att någonsin befunnit sig i vare sig 
Tillväxtfas eller Stabiliseringsfas 

Utvecklingsförloppet kan för fallet SSF schematiskt beskrivas enligt 
nedanstående figur: 



143 

Den empiriska kunskapen i teoretisk belysning 

Utvecklings
grad 

AA -• Tid 
Varsebliv-
ningsfas 

Stabili
seringsfas 

Utkristalli-
seringsfas 

Tillväxtfas 

Figur 5.9 Samverkansprocessens utvecklingsförlopp 

Varseblivningsfasen innehåller omgivningsförändringar som innebär 
antingen att en hotbild tornar upp sig eller att möjligheter erbjuds för en 
bransch eller region. Den innehåller också en varseblivning av föränd
ringarna och därmed ett medvetandegörande av hot eller möjligheter. 
Under denna fas upparbetas också kontakter eller relationer mellan några 
aktörer som berörs av förändringarna och mellan vilka en diskussion om 
förändringarnas konsekvenser vidtar. Även diskussioner om hur föränd
ringarna kan tacklas vidtar. I det här skedet av processen är det de 
kreativa entreprenörerna - eldsjälarna - som deltar i diskussionerna. En 
fördel för projektets framgång är om någon eller några av dessa 
eldsjälar tillika är företagsledare i ett företag som vi tidigare gett epitetet 
"drake". Ett sådant företag kan fungera som någon form av dragplåster, 
dvs något att bygga upp samverkansprojektet kring, såväl för potentiella 
medlemmar som för relationerna med organisationer utanför projektet. 
Formaliseringsgraden i detta embryo till nätverk kan i de nna fas beteck
nas som obefintlig och centraliteten likaså. Intensiteten i nätverket är låg 
och det är i första hand nätverkets kommunikativa del som aktiveras. 
Nätverkets komplexitet är inte h eller särskilt hög och bestäms av antalet 
aktörer som involveras. 

Utkristalliseringsfasen innebär att fler aktörer involvera s och bland dessa 
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aktörer finns sådana som kan betecknas som "medlöpare" vilka är rädda 
för att inte komma med tåget som går och som också kan stiga av vid 
första bästa hållplats. I denna fas av projektet diskuteras vilka åtgärder 
som skall aktualiseras för att möta omgivningsförändringarna. Denna fas 
innehåller inslag av förhandlingar eftersom det är en relativt stor grupp 
aktörer vars åsikter skall jämkas samman. Det som diskuteras är målsätt
ningar med projektet och vilka samverkansområden som syns mest 
fruktbärande b eroende på hur omgivningsförändringarna uppfattas. De 
som är mest aktiva i denna fas är fortfarande de eldsjälar som fram
trädde under föregående fas. Denna skara kan dock här komma att 
utökas. Fasen avslutas med en formaliseringsdiskussion och beslut om val 
av associationsform, med allt vad detta innebär i form av organisation, 
resursinsats, formell makt, eventuell styrelsesammansättning samt rela
tionerna medlemmar - styrelse - verkställande organ etc. Forma-
liseringsgraden, komplexiteten, centraliteten och intensiteten i nätverket 
förhöjs således avsevärt i denna fas . 

Tillväxtfasen i en samverkansprocess kännetecknas av att nya områden 
för samverkan börjar diskuteras. En sådan diskussion kan påbörjas när 
tidigare målsättningar uppnåtts, dvs när samverkan inom ett eller flera 
områden löper smidigt och visar sig fruktbar. Det finns dock skäl att 
skynda långsamt och se till att beslut om nya inriktningar av verksam
heten tas under konsensus. I denna fa s kan t ex inomgruppskonkurrensen 
göras mindre genom att en specialisering av produktionen genomförs så 
att de medverkande företagen börjar komplettera varandra i större 
utsträckning. I denna fas kan strategiska beslut tas om att t e x planenligt 
söka efter attraktiva medlemmar. I Tillväxtfasen utvecklas ständigt rela
tioner med organisationer utanför det nätverk som samverkansprojektet 
utgör. Här kommer ett större antal aktörer att e ngagera sig i projektet 
och fler eldsjälar kan framträda. Om någon av de ursprungliga eldsjä
larna av någon anledning lämnar projektet, raseras inte projektet med ett 
sådant frånträde. I projektet bör dock fortfarande finnas en eller flera 
eldsjälar för att det skall fortsätta utvecklas och undgå att komma in i 
stabiliseringsfasen eller ännu värre, i nedgångsfasen. Formaliseringsgra-
den behöver nödvändigtvis inte öka i denna fas. I den här fasen förhöjs 
nätverkets komplexitet ytterligare genom att fler funktioner börjar 
integreras. Den förhöjda komplexiteten kan dock hållas i scha ck förutsatt 
att de t verkställande organet finner lämpliga arbetsformer. Att det verk
ställande organet ges en central roll innebär även att centraliseringen 
ökar. Intensiteten i nätverket höjs avsevärt genom att fler delar i nätver
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ket aktiveras, såväl den del av nätverket som avser resursflöden som 
kommunikation respektive sociala relationer. 

Att exakt ange när SSF inträder i Utkristalliseringsfasen finner vi för
knippat med vissa svårigheter men denna fas inträder någonstans i an
slutning till att beslutet om bildandet av SSF tas och avslutas i och med 
att föreningsstadgarna antas. Därefter vidtar så ledes Tillväxtfasen. 

I fallet SSF är vår bedömning att man hade lyckats utveckla en generativ 
samverkansprocess. Med detta avser vi att de erfarenheter man gjorde 
genom samverkan ledde till nya kunskaper som i sig stimulerade nya 
försök till samverkan inom andra omr åden osv i en evig cirkel. Det är 
först om denna positiva cirkel bryts som stagnations- och nedgångsfasen 
inträder. Det finns inget som tyder på att e n sådan fas överhuvudtaget 
behöver inträffa för detta fall av samverkan. 

Detta kapitel har ägnats åt en jämförande analys av stöd och hinder för 
flerpartssamverkan på de av oss tre identifierade nivåerna, nämligen 
miljön som stöd och hinder, stöd och hinder på samverkanssystemets 
nivå samt stöd och hinder på individnivån. Den jämförande analysen har 
vad avser samverkanssystemets nivå utförts i såväl strukturella som pro-
cessuella termer och har som utgångspunkt haft vår empiriska kunskaps
bas vilken vi sökt förankra i relevanta teorier. Vi har även infört ytterli
gare en grund för vår analys, nämlingen den som omfattar förhållandena 
uppoffringar-utbyte, makt-beroende, kunskap-förtroende, konflikter-
kriser samt lojalitet-solidaritet. Denna grund fö r analys har vi benämnt 
som "sammanhållande krafter". I många avseenden har vår empiriska 
kunskapsbas erhållit stöd i teorierna men i några avseenden finns 
avvikelser. Den analys som vi utfört gör att v i i nästa kapite l kan presen
tera vår genererade teori om flerpartssamverkan mellan småföretag. 



6 En genererad teori 

I kapitel 4 presenterade vi ett samverkansprojekts 20-åriga historia. I 
föregående kapitel diskuterade vi samverkansprojektet mot befintlig 
teori. I detta kapitel avser vi att dra slutsatser utifrån denna jämförelse 
och därmed redovisa en milstolpe i vårt avhandlingsarbete eller med 
andra ord att presentera en genererad teori om flerpartssamverkan 
mellan små företag. 

Vi har under vårt arbete och framför allt i våra empiriska studier funnit 
att samverkan kan vara en organisatorisk lösning för småföretag inte 
minst i turbulenta och osäkra miljöer. Vi har därför valt att presentera 
vår genererade teori med utgångspunkt från vår empiri samt vad tidigare 
teorier funnit angeläget att uppmärksamma. Vi kommer att fokusera 
miljön som förutsättningsskapare, vilka byggstenar som är centrala i e tt 
samverkansprojekt, vilken fogmassa som kan användas för att hålla 
byggstenarna på plats samt vilka som är lämpliga byggmästare. I vår 
framställning nedan kommer vi dessutom att presentera den genererade 
teorin utifrån de av oss identifierade faserna i ett samverkansprojekts 
utvecklingsförlopp. Det senare görs i syfte att fo kusera processen eller 
förloppet. 

6.1 Miljön som förutsättningsskapare 

Varsebli vningsfasen 

Vi har i vår empiri konstaterat att förändringar i omgivningen och 
framförallt i komponenterna "politiska/lagliga" respektive "demografis
ka" villkor snabbt kan förändra förutsättningarna för, och i vissa fall 
hota, en hel bransch. Snabba och oväntade förändringar i bl a dessa kom
ponenter gör att omgivningen kan karaktäriseras som turbulent. 

I den turbulenta miljö som omger de flesta organisationer idag tenderar 
dessa att sö ka upprätta interorganisatoriska relationer för att skydda sig 
från såväl yttre hot som snabba och oväntade förändringar. Vi har funnit 
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att sådana hot kan vändas till en unika möjligheter att åstadkomma 
slagkraftiga organisationer. I vissa situationer, kanske i d e flesta, kan ett 
yttre h ot vara e n förutsättning för att få till stånd ett samarbete mellan 
organisationer. En viktig uppgift för t ex branschorganisationer är dä
rför att ständigt bevaka omgivningsförändringar, dvs förändringar som 
kan utvecklas till ett hot eller en möjlighet, samt att medvetandegöra de 
potentiella medlemsföretagen om att hot/möjligheter föreligger. 

Utkristalliseringsfasen 

I detta skede i utvecklingsförloppet måste hotbilden/möjligheten i 
möjligaste mån operationaliseras. Att operationalisera hotbilden innebär 
här att visa vilka konsekvenserna blir om inga åtgärder vidtas. Att 
operationalisera hotbilden är också nödvändigt eftersom en målsättnings
diskussion om samverkansprojektets inriktning måste föras i denna fas. 
Det är nämligen i denna fas som beslut tas inom vilken eller vilka 
funktioner samverkan skall ske. Att operationalisera en möjlighet inne
bär också att e n målsättningsdiskussion om projektets inriktning måste 
föras i detta läge. 

Tillväxtfasen 

Allteftersom utvecklingsgraden i samverkansprojektet förhöjs uppstår 
nya förutsättningar. För det första har vi funnit att nya hotbilder som 
uppstår kan stärka projektet ytterligare. För det andra fin ns i denna fas 
förutsättningar att ta tillvara de möjligheter som omgivningen erbjuder. 
Detta bör ta sig uttryck i att r elationer med strategiskt viktiga kompo
nenter i omgivningen utvecklas. Detta kan ske genom att inkorpore ra nya 
samverkanspartners, utveckla relationer med andra komponenter i 
handlingsmiljön t ex kunder, leverantörer o ch kreditinstitut samt utveck
la relationer med olika samhällsorgan vad beträffar infrastrukturella frå
gor. 

I figuren nedan sammanfattar vi de förhållningssätt som vi funnit rele
vanta, för småföretag i flerpartssamverkan, att inta i de olika faserna av 
samverkansprocessens utvecklingsförlopp för att m öta omgivningsför
ändringar i form av hot eller möjligheter. 
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Utvecklings
grad 

Medvetande-
göra hot eller 
möjligheter 

Operationa-
lisera hot eller 
möjligheter 

Utforma strategier 
för att möta hot och^, 
ta tillvara möjligheter 

-*A-
Tillväxtfas 

> Tid 
Stabili
seringsfas 

Varsebliv-
ningsfas 

Utkristalli-
seringsfas 

Figur 6.1 Miljön som förutsättningsskapare 

6.2Ett samverkansprojekts byggstenar 

Varsebli vningsfasen 

I Varseblivningsfasen existerar inga egentliga byggstenar utan enbart 
potentiella sådana. I detta skede är det dock en mängd viktiga över
väganden som måste göras. Vi har i våra empiriska studier funnit att 
man vid inledande diskussioner kring ett potentiellt samverkansprojekt 
mellan småföretag bör innesluta ett stort antal tänkbara medlemmar. 
Detta är viktigt därför att småföretag i sig är r esurssvaga. För att till
sammans kunna bilda ett slagkraftigt alternativ måste gruppen bestå av 
ett relativt stort antal fö retag. Det är viktigt även av den anledningen att 
man kan förvänta sig att ett antal företag relativt snart kommer att stiga 
av samarbetet. Omfattar då gruppen endast ett fåtal företag kan ett 
frånfälle få ödesdigra konsekvenser för samverkansidén. Samtidigt bör 
gruppen inte tillåtas bli så stor att integrationen mellan medlemsföre
tagen blir så låg att samverkan går att jämföra med att köpa från samma 
grossist. Vi har också funnit det väsentligt att det i den potentiella 
samverkansgruppen finns en eller ett antal sk "drakar". Vår defin ition på 
denna företeelse är att ett sådant företag är relativt större i någon bemär
kelse och att företaget därigenom kan utgöra en sorts motor i projektet 
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för att t ex dra till sig order. Dessa "drakar" kan i kombination med 
mindre företag, tillsammans utgöra en slagkraftig enhet. Vi har också 
funnit att det initiait är väsentligt att väcka intresse bland aktörer i före
tag inom en region och inom en och samma bransch trots att kon kur
rensen kan vara knivskarp. Detta uttalande grundar v i på det faktum att 
aktörer inom samma bransch har bättre förutsättningar till en gemensam 
uppfattning i etik och moralfrågor eller som vi benämnt det en gemen
sam "värdestruktur". Förutsättningarna för att aktörerna har en sådan är 
också bättre vid e n gemensam regional förankring. 

Utkristalliseringsfasen 

I Utkristalliseringsfasen, vilken avslutas med ett gemensamt beslut om 
form och funktioner för samverkansprojektet, är det väsentligt att ett 
stort antal företag ansluter sig till projektet och detta av samma anled
ning som den vi angav ovan. Det är i denna fas också viktigt att före
tagsgruppen innehåller en, eller ännu bättre, ett antal "drakar" - också 
det av samma anledning som angavs ovan. I detta skede är det också 
väsentligt att inrätta en samverkanskomponent med de funktioner en 
linking-pin organisation förväntas fullgöra. 

Tillväxtfasen 

I Tillväxtfasen när samverkansprojektet börjat u ppvisa resultat kan en 
diskussion om nya områden för samverkan påbörjas. Detta är väsentligt 
för att samverkansprojektet inte skall stelna i sina former och så små
ningom hamna i Stabiliseringsfasen och kanske till och med i en Ned
gångsfas. Av samma anledning är det viktigt att i denna fas planenligt 
såväl söka efter och inkorporera strategiskt viktiga byggstenar i form av 
nya samverkanspartners, som att hela tiden upprätta re lationer med nya 
strategiskt valda segment i o mgivningen. I detta skede av processen kan 
ritningarna öv er samverkansprojektets uppbyggnad börja s es över i den 
meningen att en produktionsuppdelning - specialisering - bland m edlems
företagen kan påbörjas. En sådan specialisering inom samverkans
projektets ram kan innebära att stordriftsfördelar kan uppnås för de små 
företagen samtidigt som man kan bibehålla smådriftens fördelar. 
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I nedanstående figur sammanfattas vilka byggstenar vi funnit väsentliga 
vid byggandet av ett samverkansprojekt 

Utvecklings
grad 

Å i  

Stort antal Samverkans Nya samverkans
företag komponent partners 
Drakar Nya segment 
Region Nya områden för 
Bransch samverkan 

Specialisering 

i 1 1 i A/> 1 
Varsebliv- Utkristalli- Tillväxtfas Stabili-
ningsfas seringsfas seringsfas 

Figur 62 Ett samverkansprojekts byggstenar 

6.3 Ett samverkansprojekts fogmassa 

Med ett samverkansprojekts fogmassa avser vi de förutsättningar som 
bör föreligga och de åtgärder som vidtas för att hålla byggstenarna på 
plats och samtidigt medge sådan flexibilitet att byggnadsverket inte rasar 
samman redan vid mindre rörelser. 

Varsebli vningsfasen 

I Varseblivningsfasen är det svårt att använda begreppet fogmassa efter
som det i detta skede inte finns något konkret och operationaliserbart att 
foga ihop. Här är det dock väsentligt att initiativet till samverkans
projektet kommer inifrån den tilltänkta samverkansgruppen. Ytterligare 
en förutsättning - om den är uppfylld - som underlättar att initiativet till 
samverkan får en bra grogrund är om kunskapen om och förtroendet 
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aktörerna emel lan är bra. D et tycks dock väsentligast att kunskapen om 
och förtroendet för dem som tagit initiativet till samverkansprojektet är 
bra. Ett annat förhållande, som är intimt förknippat med föregående, är 
att om sociala relationer existerar mellan de tilltänkta aktörerna så 
underlättas uppbyggnaden av nätverket. Vi har dock funnit att inte heller 
denna förutsättning behöver vara uppfylld. 

Utkristalliseringsfasen 

Den fogmassa som vi funnit viktig i Utkristalliseringsfasen, och även 
fortsättningsvis, är va let av form för samverkan. Vi har funnit att valet 
av associationsformen ekonomisk förening kan vara en bra lösning på 
problemet. Inom ramen för denna associationsform kan spelreglerna för 
samverkansprojektet fastläggas så att inga tvivel råder om vad som 
gäller. Här regleras makt och inflytandefrågor på ett demokratiskt sätt, 
dvs en medlem en röst vid föreningsstämman. Fullständig reell jämlikhet 
behöver dock ej existera, snarare är det viktigt att låta eldsjälarna få 
utrymme för sina förslag till åtgärder för samverkansprojektets fromma. 
Med andra ord bör man acceptera att den reella makten är i obalans. En 
gemensam värdestruktur för samtliga deltagare är önskvärd men vikti
gare är, om fler än en eldsjäl framträder, att dessa har en gemensam 
värdestruktur. I annat fall kan konflikter och söndring uppstå redan i 
inledningsskedet och samverkansprojektet kommer då ej att gå en positiv 
utveckling till mötes. I denna fas regleras styrelserepresentation och 
styrelsens arbetsuppgifter. Här kan så viktiga frågor som uppoffrin
gar/utbyte regleras på ett rättvist sätt. I va let av form för samverkan har 
vi funnit att det också är väsentligt att inte inskränka medlemmarnas 
handlingsfrihet utanför samverkansprojektet, dvs det är viktigt att 
prioritera flexibiliteten för medlemsföretagen. Det bör således råda stora 
frihetsgrader att d eltaga i olika samverkansaktiviteter. Associationsfor
men ekonomisk förening tillfredsställer även kraven på frivillighet för 
medlemsföretagen genom att få hinder föreligger om någon vill lämna 
organisationen. Vi har i Erfarenhets studien också funnit att hö gre grad 
av formalisering i form av en stor administrativ överbyggnad med stora 
kostnader som följd kan vara n egativt för ett samverkansprojekt. Dels 
avskräcker det från deltagande och dels kan det bli så dyrt att mång a av 
den anledningen drar sig ur projektet. Vi har även sett fördelen av att det 
verkställande organet byggs upp kring principen om självfinansiering. 
Principerna om bibehållen flexibilitet och frivillighet innebär att 
samverkansprojektet i denna fas med fördel kan vara löst kopplat. 
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Tillväxtfasen 

Det är viktigt att redan tidigt i Tillväxtfasen visa påtagliga resultat. 
Snabba och påtagliga resultat kan åstadkommas genom att aktivera nya 
segment i samverkansprojektets omgivning. I Tillväxtfasen, när byggste
narna börjat hållas samman allt fastare med fogmassan och formerna för 
samverkansprojektet kan ses tydligare, har vi kunnat urskilja ytterligare 
åtgärder och förhållningssätt som främjar och förstärker ett samver
kansprojekt. Vi har funnit att forma liseringsgraden inte behöver stegras 
trots att komplexiteten och intensiteten i nätverket stiger. Att bibehålla 
oförändrad formaliseringsgrad, trots en sådan utveckling, kan åstad
kommas om man tillåter en högre grad av centralisering. En sådan behö
ver inte betyda att det sker inskränkningar i principerna om frivillighet 
respektive flexibilitet. Det som avgör om en sådan utveckling kan tillåtas 
ske är det verkställande organets arbetssätt samt att detta åtnjuter stort 
förtroende bland medlemsföretagen. 

Under Tillväxtfasen kan de sociala relationerna mellan aktörerna för
stärkas fortlöpande och därmed ökar kunskapen om aktörerna och för
troendet dem emellan. I denna fas uppstår med stor sannolikhet konflik
ter mellan deltagarna om t ex projektets inriktning - konflikter som i 
värsta fall kan utvecklas till kriser. För att undvika att kriser uppstår 
inom ett samverkansprojekt bör en strävan vara att beslut tas i konsensus. 
Ett sådant förfaringssätt kan fördröja utvecklingen av projektet på kort 
sikt men på lång sikt har det visat sig vara en framgångsrik beslutsmetod. 
Genom beslut i ko nsensus förstärks även den så väsentliga lojaliteten till 
samverkansprojektet bland aktörerna. 

I nedanstående figur sammanfattas den fogmassa vi funnit av betydelse i 
de olika faserna i ett samverkansprojekts utvecklingsförlopp. 
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Utvecklings
grad 

Initiativ 
inifrån 
(Kunskap/ 
förtroende) 
(Sociala 
relationer) 

Varsebliv-
ningsfas 

Val av associa- Snabba och påtagliga • 
tionsform 
Formell makt 
i balans 
Reell makt i 
obalans 
Gemensam 
värdestruktur 
Rättvisa i uppt Lojalitet 
offringar/ 
utbyte 
Frivillighet 
Flexibilitet 
Löst kopplat 

resultat 
Skynda långsamt 
Verkställande organets 
arbetssätt 
Beslut i konsen
sus för: 
Konflikthante, 

Tid 
Utkristalli-
seringsfas 

Tillväxtfas Stabili
seringsfas 

Figur 6.3 Ett samverkansprojekts fogmassa 

6.4 Ett samverkansprojekts byggmästare 

Varseblivningsfasen 

I Varseblivningsfasen har vi funnit att til lgången till kreativa och inno
vativa personer eller sk "eldsjälar" är till stor nytta för att initiera ett 
samverkansprojekt. Vi har även funnit att det är ännu bättre om dessa 
eldsjälar tillika är företagsledare i företag som vi gett epitetet "drake" 
Med andra ord bör de återfinnas inom den aktuella företagsgruppen. För 
att gå under beteckningen eldsjäl i denna fas av samverkansprojektet 
krävs egenskaper som förmåga att uppmärksamma problem för 
branschen samt att finna lösningar till problemen. Vidare krävs att eld
själarna åtnjuter stort förtroende bland övriga aktörer. 

Utkristalliseringsfasen 

Eldsjälar är väsentliga även i Utkristalliseringsfasen och är desamma som 
i föregående fas. I detta skede av processen är det väsentligt att se till att 
processen blir deltagarstyrd i demokratisk ordning och undvika att till
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kalla sk "experter" eftersom det i detta skede är viktigt att formerna för 
samverkan bestäms inifrån gruppen och att man inte påtvingas olika 
lösningar. 

Tillväxtfasen 

En av de ursprungliga eldsjälarnas främsta uppgifter är att se till att 
entusiasmera deltagarna i projektet och därmed stimulera fler aktörer att 
framträda som eldsjälar. Det är nämligen hela tiden viktigt för projektets 
tillväxt att se till att nya idéer får genomslag. I annat fa ll kan projektet 
stelna i sina former. I denna fas när projektet fått grogrund kan även 
eldsjälar utanför företagsgruppen engageras. Sådana eldsjälar kan i det 
verkställande organet utföra stordåd. I detta skede av processen finns 
även förutsättningar att utveckla de sociala relationerna mellan bygg
mästarna. 

I nedanst ående figur sammanfattar vi behovet av byggmästare i d e olika 
faserna av ett samverkansprojekts ut vecklingsförlopp. 

Utvecklings
grad 

Eldsjälar inom 
gruppen och i 
drakar 

Deltagarstyrt Nya eldsjälar 
Eldsjälar utifrån 

Tillväxtfas 
-• Tid 

Varsebliv- Utkristalli- Stabili-
ningsfas seringsfas seringsfas 

Figur 6.4 Ett samverkanssystems byggmästare 
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6.5 En genererad teori om flerpartssamverkan 
mellan småföretag 

I nedanstående figur sammanfattas den genererade teorin. 

Utvecklings
grad 

Medvetande-
göra hot eller 
möjligheter 
Stort antal 
företag 
Drakar 
Region 
Bransch 

Initiativ 
inifrån 
(Kunskap/ 
förtroende) 
(Sociala 
relationer) 

Eldsjälar inorrl 
gruppen och i| 
drakar 

Varsebliv-
ningsfas 

Operationali- • Utforma strategier 
sera hot eller ! för att möta hot och 
möjligheter J ta tillvara möjligheter 
Samverkans- ! Nya samverkans
komponent ! partners 

J Nya segment 
• Nya områden för 
! samverkan 
] Specialis ering 

Val av associa-j Snabba och påtagliga 
tionsform • resultat 
Formell makt ! Skynda långsamt 
i balans J Verkställande organets! 
Reell makt • arbetssätt 
obalans ! Beslut i konsen-

Gemensam ; sus för: 
värdestruktur j Konflikthantering och 
Rättvisa i upp-1 Lojalitet 
offringar/utbytfc 
Frivillighet » 
Flexibilitet ! 
Löst kopplat ! 

Nya elasjälar 
Eldmlar utifrån 

Deltagarstyrt 

Miljön som förut-
sättningsskapare 

Ett samverkansprojekts 
Byggstenar 

Ett samverkansprojekts 
Fogmassa 

Ett samverkansprojekts 
Byggmästare 

Tid 
Utkristalli-
seringsfas 

Tillväxtfas Stabili
seringsfas 

Figur 6.5 En g enererad teo ri om fle rpartssamverkan m ellan småföretag 

Den genererade teorin innebar att ett första etappmål i vårt arbete var 
uppnått. Vi ansåg dock att vår kunskap - om miljön som förutsättnings
skapare, byggstenarna, fogmassan samt byggmästarna i e tt samverkans-
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projekt - kunde utvecklas ytterligare. I detta kunskapsläge visste vi inte 
heller om den genererade teorin skulle vara användbar, dvs om den gick 
att använda för att initiera o ch/eller utveckla ett samverkansprojekt. 

Vi blev tidigt uppmärksamma på att den kunskap som fanns kring 
fenomenet samverkan av någon anledning inte nådde ut till vår målgrupp 
nämligen företagsledare i småföretag. I nästa kapitel kommer därför 
spridningsproblematiken att diskuteras. 



7 Spridning och utveckling av 
den genererade teorin 

I kapitlen 1-6 har v i genererat en teori om flerpartssamverkan mellan 
småföretag. Denna genererades utifrån verkligheten via Erfarenhetsstu
dien och Djupstudien samt genom en litteraturgenomgång av relevanta 
teorier. 

Redan under kapitel 1 förde vi fram att kunskapen delvis kunde vara 
bristfällig inom området samverkan men även att det kunde finnas ett 
spridningsproblem. I och med framtagandet av den genererade teorin 
hade kunskapsläget förbättrats även om vi trots detta i vissa avseenden 
fortfarande saknade förståelse för sambanden mellan de olika teoriele
menten. 

Spridningsproblemet kan avse såväl i vilken form kunskapen kan spridas 
som meddelandets innehåll. Med form avses här s åväl via vilket forum 
distributionen sker som om meddelandet kan förstås av dem det är avsett 
för. I den aspekten handlar det inte bara o m meddelandets utformning 
utan även den presumtiva mottagarens möjlighet att ta emot detta. En 
ytterligare aspekt är om meddelandet har en sådan form att de t, som i det 
här fallet när man arbetar med en handlingsinriktad teori, kan vara till 
vägledning för ett handlande. 

Dessa olika frågor skall vi behandla i denna senare del av avhandlingen. 
Vi inleder med att under detta kapitel diskutera olika former för sprid
ning av kunskap till vår målgrupp och vilka möjligheter dessa ger oss att 
vidareutveckla den genererade teorin. 

7.1 Former för spridning och utveckling 

Spridningen och vidareutvecklingen av en genererad handlingsorienterad 
teori bör enligt vår uppfattning ses som en integrerad verksamhet. 
Spridningen av kunskaper är inte något som kommer efter forsknings
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processen utan bör, som Brunsson (1981) skriver, ses som en central del 
av denna. 

Basen för spridning och vidareutveckling är i vårt fa ll naturligtvis kun
skapen i form av den genererade teorin. En central fråga för oss var om 
kunskapen i form av den genererade teorin överhuvudtaget var använd
bar för vår målgrupp, företagsledare i småföretag. Vi var medvetna om 
att den fortfarande ha de brister. Teorier om komplexa sociala fenomen 
torde enligt vår bedömning alltid vara behäftade med sådana. Däremot 
var vår förhoppning att den genererade teorin skulle kunna ge vägled
ning för småföretagare som var intresserade av flerpartssamverkan. Vi 
bedömde att spridning av teorin med möjlighet till feed-back skulle 
kunna möjliggöra att vidareutveckla denna kunskap så att den därigenom 
skulle kunna fungera ännu bättre som hjälpmedel med avseende på att ge 
vägledning vid flerpartssamverkan. 

Beträffande kunskapens innehåll bedömde vi i det här läget vår teori so m 
ofullständig i vissa avseenden. Några av de frågeställningar som vi 
bedömde kvarstod var: Vilka krav ställs på samverkanskomponenten 
beroende på antalet parter? Hur påverk as behov av formaliseringsgrad 
av antal företag eller storlek på företagen? Varierar samv erkansförlop
pet med branscher? Hur kan samverkanskomponenten byggas upp? 
Utöver denna ytterligare kunskap behövde vi naturligtvis också studera 
om den kunskap vi hade i det här läget skulle kunna vara ett stöd för att 
starta och utvec kla samverkansprojekt. 

En teoris användbarhet beror även på dess förmåga att kunna överföras 
till situationer som i vi ssa avseenden avviker från den situation ur vilken 
teorin genererats. Brunsson (1981) benämner detta som teorins flexibili
tet. Han pekar på att teorins flexibilitet kan minskas eller ökas genom 
formuleringar och begrepp i teorin. Denna minskade eller ökade flexi
bilitet kan leda till att överfö ring av kunskaper till verkligheten förhind
ras alternativt underlättas. 

En viktig fråga beträffande en teoris användbarhet är hur en genererad 
teori kan valideras. Vi menar att en teori som skall fungera som vägled
ning för småföretag vid utvecklande av flerpartssamverkan bör fungera 
som ett hjälpmedel i denna process. Kjellén & Söderman (1980) skriver 
beträffande validering av kunskap och forskning: "Detta leder fram till 
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ståndpunkten att det först som sist är praktiken som är det avgörande 
kriteriet på vad som är "sant". All kunskap syftar till förståelse och 
förändring och det är det praktiska resultatet av kunskapens tillämpning 
som visar om kunskapen är riktig eller inte" (Ibid s id 22). 

En användbar teori om flerpartssamverkan bör i idealfallet leda till att 
man med hjälp av denna åstadkommer en självförstärkande process på så 
sätt att erfarenheter vunna i processen stimulerar till nya och utvecklade 
försök av samverkan i olika avseenden eller med andra ord har genera
tiva egenskaper. Gustavsen (1976) menar att en teori måste ha en 
inbyggd utvecklingskomponent som medför att utvecklingen i steg ett 
genererar utveckling i steg två och att man därigenom får en självför
stärkande utveckling. 

Ett annat krav är att teorin medför ett bättre företagsbeteende utifrån det 
mål som sattes upp vid genereringen, det vill säga att den fungerar. I 
vårt fall skulle den genererade teorin medföra resurskomplettering för 
småföretagare i ett samverkansprojekt. Om teorin vid överföring till 
olika företagsgrupper ej medför denna resurskomplettering inom en 
rimlig tidshorisont så menar vi att teorin saknar värde. 

Tidshorisonten vid utvärdering av den genererade teorin bör dock inte 
sättas för snäv. Det kan i st ället vara de på kort si kt mycket små föränd
ringarna som i d et längre perspektivet ger den bästa utvecklingen utifrån 
målet att etablera eller utveckla flerpartssamverkan. Att etablera ett sam
verkanstänkande där företagsl edaren ser möjligheter öppnas utanför det 
egna företagets ram är inte någon lätt uppgift men troligen en av de 
viktigaste faserna för att få till stånd ett samverkansförlopp. I fa llet SSF 
kunde vi därutöver se fördelen med en deltagarstyrd process som tilläts 
växa fram i den takt deltagarna själva bestämde - en i och för sig 
långsam men stabil förändringsprocess. 

Paralleller kan dras till erfarenheter som gjorts inom det arbetsorgani-
satoriska fältet. En samverkan inom en företagsgrupp har stora likheter 
med arbetsorganisatoriskt utvecklingsarbete. Olikheten är att föränd
ringsprocessen beträffande flerpartssamverkan avser relationerna mellan 
företag, det vill säga interorganisatoriska relationer medan de arbetsor-
ganisatoriska processerna i huvudsak avser relationer inom en organi
sation alltså intraorganisatoriska relationer. Den enskilda organisationen 
kan dock bestå av lika många enheter som antalet företag i en flerparts-
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samverkan mellan småföretag. Philips & Stjemberg (1982) som studerar 
arbetsorganisatoriska förändringsprocesser menar att det är först på 
längre sikt det går att utvärdera effekter av sådana förändringar. Vi me
nar att det även vad avser interorganisatoriskt utvecklingsarbete därför 
är viktigt att när teorins användbarhet granskas inte låta storleken på den 
direkt synliga förändringen i ett kort perspektiv avgöra om teorin har 
fungerat eller ej. 

Syftet med den genererade teorin var att den framförallt skulle vara till 
hjälp för småföretagare i behov av resurskomplettering. Hur skulle då 
denna kunskap spridas till dessa småföretagare? Utan en medveten sprid
ning skulle troligen företagsledarna i de små företagen fortsätta att g öra 
misslyckanden, misslyckanden som utöver att dessa företagare själva blev 
"brända" äv en skulle medföra att man skrämde andra från att försöka 
samverka. 

Vilka instrument för spridning av kunskap fanns då tillgängliga för att nå 
den målgrupp vi arbetade med? Skulle olika former för spridning även 
möjliggöra att studera den genererade teorins användbarhet sam t utveck
la densamma? 

7.1.1 Vetenskapliga rapporter 

Vetenskapliga rapporter är den vanligaste formen för att sprida k unskap 
från forskning. Denna metod medför dock ingen interaktion mellan fors
karen och de personer som forskningen sprids till. Någon möjlighet att 
studera om den genererade teorin passar alternativt att erhålla ny kun
skap för att utveckla teorin är inte möjlig vid tillämpning av denna 
metod. 

Trots dessa begränsningar var vi intresserade av att studera om teorin 
kunde överföras på detta enkla sätt. På uppdrag av FRN (Forsknings
rådsnämnden) utförde vi en studie, Nilsson & Nilsson (1985), som be
handlade inställningen till forskning och forskningsinformation bland 
företagsledare i s måföretag. Den första delen behandlade företagsledares 
inställning till universitet och högskolor medan den andra delen behand
lade forskningsrapporters tillgänglighet. Den sista delen omfattade en 
diskussion om hur spridningen av forskning och forskningsresultat kan 
genomföras för denna grupp. En grupp småföretagare, närmare bestämt 
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tretton stycken, var våra studieobjekt i denna stu die (se även kapitel 9). 

Studiens resultat visar bl a att företagsledarnas inställning till universitet 
och högskolor var i huvudsak negativ. En kort sammanfattning av deras 
synpunkter var, "att den forskning som bedrevs var alltför långt ifrån 
verkligheten, att forskarna inte var intresserade av att lösa praktiska 
problem" (Ibid sid 4). Vidare menade man "att forskningen i och om 
småföretag är av ensidig karaktär, dvs de enda som har nytta av den är 
forskarna själva som använder den som ett verktyg för deras 
avhandlingsarbete" (Ibid sid 4-5). 

Företagsledarna var dock eniga om att forskning är nödvändig men me
nade att den bör ske mer tillämpat så att småföretagen får nytta av den. 
Endast två av företagsledarna sade sig någonsin ha sökt forsknings
information. Inte n ågon av deltagarna hade deltagit i forskningsprojekt 
eller seminarier. Samtliga hade tillsänts enkäter vid flera tillfällen. 
Många hade inte besvarat dessa på grund a v tidsbrist eller för att man 
ansett frågorna dåliga och svåra att be svara. Den allmänna inställningen 
till forskning vid universitet och högskolor anser vi förklaras bäst genom 
ett citat av en av deltagarna. "Jag har själv ingen högre utbildning och 
vet därför helt enkelt inte vad de gör. Jag har heller inte brytt mig om 
att ta reda på det. Eftersom jag inte vet vad de gör hur skall jag då 
kunna veta om de kan hjälpa mig. Universitetet borde ha bättre mark
nadsföring av sin verksamhet." (Ibid sid 5) 

I den andra de len som behandlade tillgänglighet till kunskaper i forsk
ningsrapporter hade företagsledarna fått läsa igenom en rapport om 
företagssamverkan, (SIND PM 1981:6). Rapporten är en fallbeskrivning 
av SSF. Vi vill dock påpeka att vi i denna rapport inte presenterar vår 
genererade teori på det sätt som den presenteras i kapitel 6 För att un
derlätta inläsning hade dessutom ett frågeformulär utformats. Företags
ledarna hade en månad på sig att läsa rapporten och försöka besvara 
frågorna. Om frågeguiden underlättade inläsningen eller ej var något 
tveksamt. Företagsledarna var mycket kritiska vid nästa möte. Vi be
skylldes för att an vända ett "fikonspråk" s om endast används i akade
miska kretsar. Detta hade medfört att företagsledarna inte hade förstått 
frågeställningarna. Vid den efterföljande diskussionen kring forsknings
rapporten menade företagsledarna att forskningsproblemet inte hade 
något intresse för dem utan att det var den praktiska till ämpningen som 
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var väsentlig. Studiens huvudresultat hade däremot uppfattats av samt
liga. Företagsledarna var dock kritiska till rapporten m ed avseende på 
"tjockhet", "fikonspråk" och i vissa stycken "luddighet". 

En tröst i bedrövelsen kan vara att denna inställning tydligen inte enbart 
avser den nämnda rapporten utan att detta tyc ks vara en generell interna
tionell företeelse. Whyte (1989) skriver t e x att "practitioner generally 
concede that the pursuit of knowledge through research is a good thing, 
but they often complain that professors study problems of little practical 
interest, and that, even where the topics have practical relevance, 
research results are presented in academic jargon and in quantitative 
form intelligible to few practitioners" (Ibid sid 506). Han skriv er vidare 
att forskarna ger litet tillbaka till praktikerna och påstår att'Ve simply 
use them to get us in and get us money" (Ibid sid 506). 

7.1.2 Föreläsningar och seminarier 

Spridning till småföretagsledare genom föreläsningar och seminarier 
ställer krav på förändringar i form av att dessa ges en mer populärve
tenskaplig utformning. En sådan utformning kan förändra småföretagar
nas inställning till verksamheten vid universitet och högskolor. Vi note
rade i samband m ed studien som redovisas i Nilsson & Nilsson (1985) att 
de tretton småföretagarna aldrig hade deltagit i seminarier och aldrig 
sökt sig till den verksamhet som bedrevs vid universitet och högskolor. 
Detta innebär att det vid den formen av överföring kan vara svårt att nå 
denna målgrupp via direkt information. Det är dock inte omöjligt. 

Vid en forskarkonferens i Australien 1991 (Workplace Australia-desig
ning the future) gjorde vi vid ett seminarium en kort presentation av vårt 
forskningsprojekt och distribuerade dessutom till intresserade ett "pa
per", Nilsson & Nilsson (1990a). Denna spridning och fyra personliga 
samtal med en intresserad småföretagare ledde till att han innan konfe
rensens avslutande samlade ytterligare fyra företagsledare. De skulle då 
diskutera om man kunde starta ett samverkansprojekt med utgångspunkt 
från vårt "paper". Tyvärr kan vi inte här ge svar på om de fick igång 
något samverkansprojekt. En v iktig aspekt är dock att företagaren i fråga 
hade forskar- och universitetsbakgrund och därigenom en förtrogenhet 
med såväl seminarier som forskarrapporter. 
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Seminarier och liknande som vänder sig till förändringsagenter i någon 
form kan leda till att kunskaper ö verförs i en indirekt form till företags
ledare i småföretag. Inom det företagsekonomiska området, skriver 
Brunsson (1981), har mycket av forskningen utförts i anslutning till 
utredningsorgan och som konsultuppdrag. Han menar att den företags
ekonomiska forskningen därigenom fått stor spridning och genomslags
kraft. 

Vi menar att d et idag i Sverige finns ett flertal konsulter, utredare o ch 
näringslivssekreterare med god forskarbakgrund. För denna grupp kan 
därför seminarier, föreläsningar och kortutbildningar vara lämpliga. 
Dessa kan senare i rollen som förändringsagenter föra över nya genere
rade teorier till småföretagare. Som forskare förlorar man dock vid 
denna form av indirekt överföring möjlighet att studera om teorin 
passar, om den behöver modifieras etc. Feed-back från denna typ av 
förändringsagenter till forskaren eller forskarsamhället sker tyvärr al lt
för sällan. 

7.1.3 Korta artiklar, handböcker etc 

Inom det vetenskapliga samhället är det framförallt spridning i prestige
fyllda vetenskapliga tidskrifter som är meriterande eller som Whyte 
(1989) skriver "The conventional standard for academic success is 
placing one's research in prestigious referred journals- which are read 
by few practitioners'^Ibid sid 506). För att nå gruppen småföretagare 
är inte detta forum lämpligt. Att däremot sprida kunskaper i form av 
korta artiklar o ch handböcker kan vara en tillämpbar metod för denna 
grupp mottagare. En aspekt som småföretagarna tog upp i Nilsson & 
Nilsson (1985) var att forskningsinformation skulle gå ut som korta 
artiklar på vanlig svenska - dvs utan luddigheter och fikonspråk - i den 
ekonomiska fackpressen. 

Tyvärr innebär den här metoden samma problem som vid föregående 
nämligen att den metoden ej möjliggör feed-back och därigenom ej 
heller en utveckling av den genererade teorin. 
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7.1.4 Aktivt deltagande 

De tre ovan relaterade metoderna för spridning och utveckling av den 
genererade teorin ansåg vi således problematiska. Framförallt var det 
bristen på feed-back för att u tveckla teorin ytterligare som var akilles-
hälen. Gruppen företagsledare i småföretag är dessutom en grupp som är 
svårare att nå än storföretagens motsvarigheter vilka vi bedömer har en 
större vana att söka och ta del av forskningsinformation. Ett direkt delta
gande i en samverkansprocess skulle däremot såväl ge ökade möjligheter 
till feed-back som ge oss en annan form av kunskap nämligen förtrogen
hetskunskap (se Russeli 1958) inom området. Genom deltagandet skulle 
vi utöver denna andra form av kunskap även kunna studera den genere
rade teorins användbarhet och därigenom utveckla densamma. Hult & 
Lennung (1978a) menar att ett deltagande i en process kan utveckla för
ståelsen och ge en annan insikt än vad som kan erhållas vid de mer tradi
tionella ansatserna. De menar att de traditionella ansatserna ger en alltför 
ytlig kunskap för förståelse av processer i sociala system. 

För att utveckla denna förståelse och få denna annorlunda insik t valde vi 
mellan två former av deltagande. Valet stod mellan deltagande i form av 
observatör eller som aktionsforskare. 

I ro llen som deltagande observatör skulle vi genom att studera ett sam
verkansprojekt under tillkomst alternativt under processen få möjlighet 
att reflektera över eventuella avvikelser från eller stöd för den generera
de teorin. Värdet av att på detta sätt se om den genererade teorin kunde 
verifieras kan dock ifrågasättas. Glaser & Strauss (1967) menar att uti 
från den starka förändringstakten i omgivningen kan det vara tveksamt 
om det är någon idé att verifiera teorier. En annan aspekt var att vi skul
le ha mycket svårt att finna en samverkanssituation som skulle möjliggö
ra en "verifiering" av den genererade teorin. Brunsson (1981) skriver 
att "ingen teori kan förväntas exakt passa en annan del av verkligheten 
än (möjligen) den utifrån vilken den konstruerats" (Ibid sid 107). 

Det som emellertid avgjorde valet mellan deltagande observation och 
aktionsforskning var att genom att tillämpa den förstnämnda hade vi inte 
kunnat studera vare sig teorins användbarhet eller fått möjlighet att 
sprida densamma. Denna mer passiva roll attraherade oss inte i samma 
utsträckning som den mer handlande ansatsen i form av aktionsforsk
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ning. I ett aktionsforskningsprojekt är hela fältet öppet för reflektion och 
för att uppnå erfarenheter. I rollen som deltagande observatör är formen 
i vissa avseenden given. Att föda och stödja utvecklande av en samver
kansprocess bedömde vi skulle ge oss mer kunskap om såväl teorin som 
överföringen jämfört med vad rollen som den passiva observatören i e tt 
existerande samverkanssystem skulle ge. Vidare bedömde vi att en hand-
lingsorienterad kunskap bör utvärderas efter dess möjlighet att få till 
stånd det handlande som avses. Argyris och Schön (1974) skriver att 
handlingsinriktade teorier bör bedömas utifrån förmågan att fungera i 
handling. Centralt för oss var således att se om vi med den genererade 
teorins hjälp skulle kunna få till stånd alternativt utveckla en flerparts-
samverkan. 

Valet av den handlande ansatsen i form av aktionsforskning ledde oss 
över till inläsning av teorier inom området. Under nästa avsnitt kommer 
vi att presentera m etoden aktionsforskning och de mer centrala frågorna 
vid tillämpning av denna metod. 



8 Aktionsforskning • spridning och 
utveckling av kunskap genom 
handling 

Aktionsforskning är en handlande ansats där man genom "action" 
påverkar ett system och samtidigt studerar resultatet av aktiviteterna. I 
begreppet aktionsforskning inryms såväl kunskapsutveckling, problem
lösning som inlärning alternativt utvec kling av det sociala system som är 
föremål för handlingen. 

Aktionsforskning bygger, i motsats till mer traditionella ansatser, på en 
interaktion mellan forskarna och de personer kunskapen skall spridas till. 
Interaktionen medför en närhet till studieobjekten som står i strid med 
distanseringskraven vid ett objektivitetsideal. Vid aktionsforskning är 
vidare avsikten att forskaren skall åstadkomma handling i ett projekt 
medan mer traditionella ansatser eftersträvar att forskaren inte skall 
påverka studieobjekten. Denna aktiva involvering i processen leder till 
att forskaren i rollen som en extern förändrare tvingas hantera andra 
dilemman än vid de traditionella ansatserna. 

Hanteringen av de olika dilemman som uppstår vid ett aktionsforsknings
projekt påverkar starkt förloppet i processen. För att kunna avgöra om 
aktionsforskning är en lämplig metod för att sprida forskningsresultat 
och utveckla en teori har vi funnit ett antal frågeställningar av intresse 
att besvar a. De frågor v i funnit vara centrala i e tt aktionsforskningspro
jekt och som vi behandlar i detta kapitel är f öljande: Vad är aktions
forskning? Hur relateras den till annan forskning respektive konsulting? 
Utifrån vilka syften kan man arbeta med aktionsforskning? Hur ser 
processen ut? Hur åstadkommer man handling? Vad innebär forskarrol
len i ett aktionsforskningsprojekt och hur kan dialogen som verktyg 
användas? Kapitlet avslutas med en beskrivning av vilka ledstjärnor eller 
utgångspunkter vi funnit intressanta att arb eta vidare med . 
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- spridning och utveckling av kunskap genom handling -

8.1 Vad är aktionsforskning 

Vi har redan nämnt att ak tionsforskning innehåller en handlande ansats i 
motsats till den traditionella forskningen, men det finns fler utmärkande 
drag för vad aktionsforskning är e ller bör vara, Vi kan konstatera att 
aktionsforskningen visar en samsyn med den hermeneutiska vetenskaps
synen i så måtto att man söker förståelse av helheter. Aktionsforskning 
har i huvudsak sina företrädare bland forskare som arbetar med föränd
ringar i sociala system. Det har funnits en tradition som menar att 
aktionsforskning skall bedrivas utifrån partsintressen. Den traditionen 
kan spåras till Lewin (1947) (se även t ex arbeten av Bulow, Fricke & 
Windisch 1972, L0chen 1972 och Axelsen & Finset 1973) och den 
bygger på en solidaritet med underprivilegierade grupper. 

Även vi har på ett sätt arbetat med underprivilegierade grupper och då 
på företagsnivå. De företag vi arbetat med, menar vi, är underprivilegie
rade m ed avseende på storlek och geografiskt läge. Vårt s yfte har varit 
att stärka dess a företag genom att förmedla kunskap om samverkan. Vår 
avsikt med att på detta sätt stärka företag har varit att dessa bättre skall 
kunna konkurrera me d andra företag och företagsgrupper i mer centrala 
lägen. 

Aktionsforskning beskrivs på olika sätt i litteraturen. Vissa gemensamma 
nämnare finns dock som anges av merparten forskare inom samhällsve
tenskaperna. Den gemensamma kärnan består av företeelser som prob
lemlösning, kunskapstillskott, ömsesidigt lärande, helhetssyn och föränd
ringsprocesser. Ett omfattande arbete har utförts av Hult & Lennung 
(1978b) för att utveckla en definition av begreppet aktionsforskning. 
Dessa har gjort en genomgång av 70 studier som genomförts i form av 
aktionsforskning och utvecklat följande definition: 

"Aktionsforskning har alltid som mål både att lösa problem och att öka 
den vetenskapliga kunskapen. 

Aktionsforskning har också som mål att de som berörs av projektet lär 
sig av varandra och utvecklas genom arbetet i projektet. 

Den kunskap som aktionsforskning ger upphov till syftar till en för
ståelse av helheter. 
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Aktionsforskning förutsätter således samarbete mellan personerna i de 
situationer man försöker förstå - fö rändra. 

Aktionsforskning är framförallt tillämpbar i samband med förändringar 
i sociala system. 

I ett aktionsforskningsprojekt måste parterna komma överens om 
gemensamma värderingsmässiga utgångspunkter". 
(Ibid sid 178-180). 

Denna definition har vi funnit stämma väl överens med vår syn på vad 
aktionsforskning är eftersom definitionen antyder att metoden är lämplig 
för våra syften, dvs att såväl utveckla som sprida kunskap samt att även 
utveckla deltagarna för att dessa i ett senare skede skall kunna ansvara 
för processens fortsatta utveckling. Kravet på att deltagarna måste 
komma överens om gemensamma värderingsmässiga utgångspunkter 
menar vi är viktigt eftersom detta utgör grunden för en förtroendefull 
atmosfär inom projektet. 

8.1.1 Aktionsforskning i relation till annan forskning 

Aktionsforskning är e n upptäckarvetenskap och enligt vår mening ett 
viktigt inslag för forskare som arbetar med att generera en grundad 
teori. Avsikten med den grundade teorin är att den skall vara verk-
lighetsbaserad. Denna verklighetsbas kan vila på kunskaper genom 
beskrivning eller "knowledge by description" (se Russell 1958) som kan 
erhållas genom de traditionella ansatserna enkäter och intervjuer etc. Vår 
bedömning är dock att den kunskapen inte är tillräcklig för en så 
komplex situation som en samverkansprocess utgör. Vi har funnit att 
verklighetsförankringen även fordrar de n av Russell (1958) beskrivna 
förtrogenhetskunskapen eller "knowledge by acquaintance" som enligt 
honom kan uppnås genom direkt förtrogenhet med och upplevelse av ett 
fenomen. Eriksson (1982) är inne på samma form av diskussion och 
menar att genom att delta och förändra lär man sig mer jämfört med att 
bara betrakta saker och ting på avstånd. Hon benämner den form av 
kunskap som uppnås i det första fallet som upplevelseinsikt. 

En skillnad mellan aktionsforskning och traditionella undersöknings
metoder menar Hult & Lennung (1978a) är att "in traditional investi-
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gâtions a study is carried out ON social systems, a report is delivered 
and at best acted upon and evaluated. The action researcher performs 
these activities WITHIN the system and follows the process on the social 
system under study" (Ibid sid 6). 

Deltagandet i processen leder över till frågan om forskarens egen-
perspektiv - det vill säga hur forskaren ser på sig själv i forskarrollen. 
Är vi påverkade av föreställningar som styr vårt tänkande och vår 
uppmärksamhet eller är vi helt rationella i och med att vi är forskare? 
Lindström (1978) skiljer på läget som "utanförstående observatör" och 
på läget som den "aktive deltagaren". Den utanförstående observatören 
som hyllar objektivitetsidealet skulle då kunna fungera som den neutrala 
agenten och inte påverka processen. Författaren be tvivlar dock att detta 
är praktiskt möjligt. Den aktive deltagaren skall ses som agerande på 
basis av ett paradigm som påverkar tänkandet. Forskaren ses då som en 
exponent för en tradition genom att han/hon arbetar inom dess ram. 
Han/hon kan då följa respektive bryta mot denna tradition. I läget där 
forskaren har en avsikt med sitt deltagande, exempelvis att åstadkomma 
förändring, blir det viktigt med en ökad självmedvetenhet hos forskaren. 
Kravet på ökad självmedvetenhet är viktigt för att såväl se sitt eget 
agerande som att analysera det processuella förlopp som blir följden av 
både planlagt och icke planlagt handlande. Docherty (1976) hävdar att 
kravet på självmedvetenhet ökar vid aktionsforskning i jämförelse med 
traditionell forskning. 

I likhet med de argument som förs inom den hermeneutiska vetenskaps
uppfattningen är man inom aktionsforskningstraditionen kritisk mot att 
man inom den positivistiska traditionen plockar ut enskilda faktorer och 
studerar den effekt förändringar i de nna variabel kan ge under förutsätt
ning att a lla andra faktorer är konstanta, "ceteris paribus". Hodgkinson 
(1957) hyllar i s tället aktionsforskningens medvetna avsikt att inte skilja 
ut de fenomen man studerar från de omgivningar som ger dem dess 
betydelse. Denna helhetsgrund menar han överensstämmer med pro-
blemlösarens intresse. Problemlösaren är oftast inte hjälpt av abstrak
tioner eftersom verkligheten är komplex. Konsekvensen blir därför att 
aktionforskaren "will be studying interconnections, interdependencies 
and the dynamics of a total functioning unity rather than isolated 
factors" (Hult & Lennung 1978a sid 5). Författarna menar vidare att 
"a good enough picture of a totality is more useful than a more com
plete understanding of one or two abstract factors. For social pheno-
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mena always occur in combination and in a context - social and histori
cal" (Ibid sid 5). 

Vid aktionsforskning'förutsätts en starkare interaktion mellan forskaren 
och studieobjekten. Denna starkare interaktion möjliggör att forskaren 
kan få en djupare kunskap om komplicerade sociala processer. Gustavsen 
(1976) kritiserar den traditionella forskningen för ytlighet vid studium 
av sociala processer. Han menar att forskarens kontakt med fältet ofta är 
alltför begränsad och oftast hänför sig till endast tre tillfä llen. Det första 
när tillåtelse att samla data söks, det andra när data insamlas och det 
tredje när rapporten föreligger. Han menar att det sista tillfället inte 
sällan är mer ansträngt än de två första. Han kallar därför den arbets
formen "hit and run". 

Vi ser inte de traditionella forskningsansatserna som konkurrerande til l 
aktionsforskning utan vi menar att dessa ansatser kompletterar varandra 
när det gäller att by gga upp kunskap kring ett fenomen. Vi har vandrat 
från mer traditionella ansatser i form av enkäter, intervjuer, djup
intervjuer, historisk granskning av sekundärmaterial o ch litteratur ino m 
området över till att sprida oc h utveckla kunskapen genom en handlande 
ansats. Även en vandring i de n motsatta riktningen bedömer vi skulle ha 
varit möjlig där man vandrat från ett del tagande i en samverkansprocess 
över till att granska historiskt material och enkäter samt intervjuer. 
Denna vandring bedömer vi dock skulle ha ställt betydligt större krav på 
förförståelse för företagssamverkan hos forskarna än vad vi besatt vid 
vår starttidpunkt. Även Hult & Lennung (1978a) pekar på komplemen-
tariteten mellan traditionell forskning och aktionsforskning och visar att 
många modeller och teorier som utvecklats genom traditionell forskning 
ofta prövas i aktionsforskningsprogram och även det motsatta. De vill 
därför betrakta metoderna som en helhet och som kompletterande samt 
ömsesidigt belysande. Även Sanford (1970) påvisar detta. Han markerar 
det med att konsekvent använda termen "research-action". Han visar en 
mängd exempel på hur hans intervjuer samtidigt gav både värdefull 
information och ledde till förändring som ett resultat av summariska 
rapporter av olika data. Även Brown (1972) för en liknande diskussion. 
Åberopande Sanfords (1970) begrepp skulle den första delen av vårt 
avhandlingsarbete ha kunnat be skrivas som ett "research-action"-projekt. 
Eftersom vi i den senare delen med aktionsforskningsansatsen även 
analyserar handlingen med avseende på såväl metod som handlingens 
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innehåll skulle dock en korrekt besk rivning för hela avhandlingsarbetet 
bli "research-action-research". 

Såväl aktionsforskning som den teorigenererande ansatsen vänder sig 
mot den traditionella forskningens försök att pressa in verkligheten i 
uppställda matriser och modeller. Båda värnar i stället ett arbetssätt som 
tar sikte på att upptäcka världen utan skyddsglasögon som avskärmar 
synfältet. Denna aspekt leder dock till det första dilemmat för båda 
ansatserna, nämligen i vilken utsträckning forskaren skall låta sitt arbete 
styras av sina fackkunskaper. Gustavsen (1976) som behandlat aktions
forskarens situation menar att det är poänglöst för forskaren att "go 
native" så till den grad att forskaren frigör sig från den barlast av fack
kunskaper han/hon besitter. I d et läget menar han att forskaren förlorar 
sitt värde som representant för komplementära synpunkter. En liknande 
diskussion förs när det gäller fackkunskaper vid den induktiva ansatsen 
av Glaser (1978) som modifierar den inställning som fördes fram i 
Glaser & Strauss (1967). I det första arbetet anger författarna att man 
skall ignorera kunskap inom problemområdet vid start av ett arbete med 
att generera teori. I det senare (Glaser 1978) menar författaren att f ors
karen för att höja sin teoretiska sensitivitet gärna skall vara bevandrad i 
litteratur som berör de variabler och idéer som skall genereras. 

Aktionsforskning kan även ses som ett medel att sprida kunskap om 
forskning och forskningsresultat genom att föra ut kunskapen utanför 
universitetens och högskolornas institutioner för att åstadkomma föränd
ringar. D et finns en stor samsyn mellan aktionsforskare om att metoden 
är lämplig för att såväl åstadkomma förändringar som studera föränd
ringsprocesser (se Hult & Lennung 1978b). Dessa fann i sin studie även 
en grupp författare som menade att metoden endast är lämplig att 
använda för fenomen som är möjliga att förändra. 

Vissa aktionsforskare utmanar även den traditionella forskningen genom 
att företräda en uppfattning om att den enda kunskap som är värd sitt 
namn är sådan kunskap som är överförbar eller tvingar till handling. 
Lewin (1947) är också kritisk till andra typer av forskning. Detta 
uttrycker han genom att påstå att "research which produces nothing but 
books will not suffice". Vi instämmer delvis i kritiken och kan konsta
tera att mycket av den företagsekonomiska forskningen stannar v id att 
beskriva världen och kan med svårighet omsättas i ett handlande. Det 
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finns god forskning som stannar i institutionernas hyllor utan att 
företagen och då speciellt vår målgrupp, småföretagen, får del av dessa 
omfattande forskningsinsatser. Skulden skall dock inte ensidigt läggas på 
forskarsamhället utan faller även tillbaka på gruppen småföretagare som 
enligt vår mening inte tillräckligt aktivt söker och tar del av forskning 
och forskningsresultat. 

Aktionsforskning är också en utmaning mot positivismens antaganden om 
forskaren som den neutrale och objektive och på intet sätt d eltagande i 
den process som studeras. Hult & Lennung (1978a) menar att aktions
forskningens karaktäristiska samm ansmältning av subjekt och objekt är 
en bättre liknelse inom social vetenskap än den traditionella forskningens 
position om forskaren som objektiv-neutral. 

Aktionsforskningen utmanar även positivismens "experimentella forsk
ning". Inom denna inriktning används "experiment" för att testa något. 
Om testet misslyckas förutsätts systemet återgå till läget som gällde 
innan. Enligt Hult & Lennung (1978a) är detta aldrig sant för sociala 
system. De hävdar att i o ch med att man gör ett experiment så har man 
gjort något åt systemet och erfarenheterna av detta kommer alltid att 
finnas kvar som erfarenheter i systemet. Även Gustavsen (1976) för ett 
liknande resonemang. Han skriver att "själva bruket av ordet expe
riment eller försök är problematiskt inom det sociala fältet. Sådana ord 
innebär att något sker på prov, att det rör sig om något som kan 
omvändas till utgångstillståndet. Sådan ömvändning är aldrig fullt 
möjlig på det sociala området. Ett försök betyder att något nytt har 
förts in i situationen och detta förblir i systemet som upplevelse och 
erfarenheter" (Ibid sid 11). 

Vår bedömning, i likhet med andra aktionsforskares (se t ex Hult & 
Lennung, 1978a), är att aktionsforskning är tillämpbar och nyttig som ett 
verktyg för att såväl förstå som studera förändringar i sociala system. 
Ändock är skörden av aktionsforskningsprojekt som finns beskrivna i 
litteraturen, och då speciellt inom vårt ämne, relativt mager. Hult & 
Lennung (1978a) menar att förklaringen t ill att så få projekt rent allmänt 
finns beskrivna i litteraturen är bland annat forskarsamhällets starka 
influens av en tradition m ed objektivitet och neutralitet samt ett värde
ringssystem med starkt ogillande för tillämpbar forskning i problem
lösande syfte. I denna värld är aktionsforskning smutsig, rörig och svår 
att tolka. 
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Inom vårt ämne kan dock inte ogillandet för tillämpbar forskning i 
problemlösande syfte vara speciellt relevant eftersom tillämpbarheten 
torde vara ett viktigt mål med vår forskning. Däremot kan det finnas 
andra skäl till att aktionsforskningens metod inte används ofta inom vårt 
ämne. Vi menar att det kan ligga förklaringar till detta hos såväl fors
karen själv som det problem projektet avser att åtgärda liksom hos 
anslagsgivare och universitet och deras krav på genomströmning av pro
jekt och doktorander. 

För forskaren kan det krav som ställs i ett aktionsforskningsprojekt att 
såväl skriva för den akademiska världen som för de personer eller 
företag som ingår i projektet bli mycket betungande. Dessa två former 
av skrivande, som tyvärr ofta ställer helt olika krav på utformning, kan 
innebära en så pass hård belastning på forskaren att den akademiska 
avrapporteringen av forskningsprojektet blir lidande. Beträffande forsk
ningsproblemet ger aktionsforskningsansatsen ofta en betydligt större 
närhet mellan forskare och studieobjekt än traditionell forskning, en 
närhet och insikt som av sekretessskäl, i de fall man arbetar med ett 
enskilt företag, kan försvåra publicering till en större grupp. Detta kan 
vara en vanlig förklaring inom det företagsekonomiska området där 
företagsinterna frågor i sådana fa ll kan omöjliggöra publicering. Proble
met anser vi kan minskas om man i aktionsforskningsprojekt arbetar med 
stora företagsgrupper. I sådana fall underlättas anonymiseringen av 
företag och personer i forskningsrapporter. Den tredje a spekten som vi 
tog upp, dvs kraven på genomströmning kan vara försvårande för stu
dier som innebär deltagande i processer. Sådan forskning innebär van
ligtvis en längre tidsutdräkt än den traditionella av Gustavsen (1976) 
benämnda "hit and run"-forskningen. Denna tidsutdräkt öv erensstämmer 
varken med anslagsgivares tidshorisonter eller måttstocken för att mäta 
forskarstuderandes genomströmningshastighet. Dessa tre pr oblem - den 
dubbla avrapporteringen, forskningsproblemets art och kraven på 
genomströmning - bedömer vi, för det företagsekonomiska området, är 
en rimligare förklaring till att så få aktionsforskningsprojekt avrappor
teras än de skäl som Hult & Lennung (1978a) anger. 

8.1.2 Relationen konsulting - aktionsforskning 

Aktionsforskare anklagas ofta för att vara konsulter. Vilka skillnader/-
likheter finns då mellan kategorierna aktionsforskare och konsulter? Det 
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kan vara svårt för den oinvigde att under ett processuellt förlopp se 
någon större skill nad mellan dessa två kategorier. Inom vårt ämne finns 
också en rivalitet mellan grupperna konsulter och forskare. Vi forskare 
vill gärna se oss själva som mer bevandrade i m etodologiska frågor och 
agerande utifrån en mer gedigen kunskapsbas än konsulterna. Konsulter
na å sin sida hävdar sig som kunniga i "hur det verkligen går till" och 
kritiserar speciellt den traditionella forskningen för forskarnas bristfälli
ga kontakt med verkligheten. Det finns troligen visst fog för båda sidor
nas kritik av varandra. 

Det är emellertid inte meningsfullt att försöka skilja mellan aktions
forskare och konsult eftersom i aktionsforskarrollen även ingår rollen 
som konsult. Enligt Rapoport (1970) är aktionsforskaren bärare av de 
tre rollerna forskare, klient och konsult samtidigt. Även Docherty 
(1976) som pekar på sju olika roller för aktionsforskaren inkluderar 
konsultrollen i en av dessa. Vad vi däremot, liksom Docherty (1976), 
menar är viktigt är att öka självmedvetenheten hos forskaren så att 
han/hon klargör varför man agerar på visst sätt och vilken effekt detta 
ger på det processuella förloppet. En distinktion kan dock göras mellan 
renodlat kommersiella konsulter utan forskningsintresse och aktionsfors
kare som även uppbär en inbyggd konsultroll. Vi använder på den 
förstnämnda kategorin det vanliga epitetet konsult och på den senare 
begreppet aktionsforskare. 

Vi ser en skillnad mellan dessa två kategorier beträffande kraven på 
resultat. Denna skillnad medför att konsulten på en viss tid har en hård 
press på sig att åstadkomma resultat och därvid helst framgångsrika. 
Aktionsforskaren är också i v iss mån pressad att åstadkomma resultat i så 
måtto att något bör hända i pr ocessen. Däremot är aktionsforskaren i det 
gynnsamma läget att ä ven ett misslyckande ur fo rskningssynpunkt tro
ligen kan vara lika intressant som en framgång, ur ku nskapssynpunkt. 
Detta gäller speciellt när man som vi arbetar med en teorigenererande 
ansats. 

De skillnader som vi menar finns mellan vissa kommersiella konsulter 
och aktionsforskare med avseende på metodmedvetenhet och kunskap, 
bedömer vi kommer att minska i samma takt so m andelen forskarutbil-
dade konsulter ökar. Vi menar dessutom att ett utökat erfarenhetsutbyte 
mellan dessa två kategorier skulle berika så väl konsultvärlden som fors
karvärlden. 
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8.1.3 För vilka syften används aktionsforskning 

Aktionsforskning är en väg att s åväl upptäcka ny kunskap som att för
ändra sociala system samt även att studera förändringsproce sser. L0chen 
(1972) har gjort en något annorlunda indelning utifrån vilket mål som 
finns med forskningsuppgiften och de roller forskaren/forskargruppen 
får i sådana projekt. De olika syften som L0chen (1972) urskiljer är 
aktionsforskning som ejfektiviseringsmodell och för utvecklingsarbete 
samt därutöver ett antal syften som kan relateras till forskarens 
inställning om solidaritet med underprivilegierade grupper. I de senare 
syftena inräknas aktionsforskaren som aktivitetsgrupp för att stäl la till 
bråk, som fredskår där forskaren höjer kvaliteten på tänkandet så att 
man inom det sociala systemet kan lösa sina konflikter bättre och 
slutligen som räddaren som bekämpar fattigdomen. 

Vårt arbete inryms i huvudsak under de två första syftena utveckling och 
effektivisering, men eftersom vi har angett att vi även ser hela vårt 
forskningsarbete som ett arbete fö r att hjälpa företag som är underprivi
legierade med avseende på storlek och geografiskt läge, vill vi kommen
tera L0chens (1972) syften även utifrån ett solidaritetstänkande. Samver
kansprojekt syftar till att aktivera småföretagen att bli starkare såväl 
gentemot myndigheter som mot konkurrenter. Dessutom menar vi att 
samverkan kan ses som en fredsinsats där företagsledarna bör utvecklas 
till att ta vara på varandras förmågor i större utsträckning och lära av 
varandra, detta för att inte enbart se varandra som konkurrenter utan i 
stället som resurser. Vi menar att v arseblivning av den resurskomplette
ring som kan ges genom samverkan med "grannföretag" kan, i ett 
perspektiv med ökad konkurrens och en allt svårare situation med att 
erhålla företagsstödjande resurser, medverka till att "rädda" företagandet 
i utsatta regioner. Ordet räddare kan låta naivt om det tolkas som att 
samverkan, oavsett struktur- eller konjunkturkriser kan lösa företags 
överlevnadsproblem. Med rädda menar vi fortfarande hjälpa i form av 
resurskomplettering och vid en given situation. Samtidigt kan alla dessa 
tre senare så kallade solidaritetssyften i vårt fall hänföras till de två 
förstnämnda syftena nämligen att utveckla och effektivisera företagande. 
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8.1.4 Processen och feed-back 

I den definition av aktionsforskning som vi använder oss av och som 
utvecklats av Hult & Lennung (1978b) förutsätts att deltagarna s kall lära 
och utvecklas genom deltagandet i processen. Detta förutsätter "feed
back" av data till deltagarna. Tolkning, analys och aktionsforskarens 
diagnos utvecklas således i s amspel med deltagarna. Feed-back är viktig 
utifrån målet att förstå hur systemet fungerar men även för att få till 
stånd ett lärande bland deltagarna. Kunskapen kommer att leda till en 
omdefiniering av situationen och problemet, vilket i sin tur kommer att 
leda till efterfrågan på "new actions" med uppföljning, feed-back och 
utvärdering. Aktionsforskning är enligt Hult & Lennung (1978a) "a 
cyclical process of problem definition, action planning, implementation, 
data feed-back and evaluation" (Ibid sid 6). I likhet med Clark (1972) 
betonar de vikten av att resultatet av denna process återkopplas till de 
inblandade parterna. Författaren ser återkopplingen till deltagarna som 
en del i strategin men betonar även behovet av spridning av dessa resultat 
i forskarsamhället. 

8.1.5 Handlingen och den goda idén 

I e n handlingsorienterad forskningsansats är handlingen och hur denna 
åstadkommes naturligtvis central. Vilka kriterier skall då gälla begreppet 
"action"? Hur skall aktiviteten växa fram? En aktiv itet kan ha vuxit fram 
bland de personer som intervjuades i Erfarenhetsstudien och Djup
studien. Det reflekterande som våra frågor innebar kan ha lett till ett 
annat handlande i dagsläget bland dessa personer jämfört med om vi ej 
ställt dem dessa frågor. Sanford (1970) t ex menar att ett forsknings
program i sig själv kan fungera som förändringsagent. En liknelse kan 
göras genom att studera köer till daghem. I områden där inga barn står i 
kön till en sådan institution kan t illkomsten av en barnomsorgsplan leda 
till en kraftig tillströmning av köande. Detta beror dock inte på att 
antalet barn plötsligt utökats utan istället på ett tydliggörande av besluts
fattares avsikt. I fal let med barnomsorgskön borde teoretiskt lika många 
ha stått i kön redan tidigare men det var handlingen i form av framta
gandet av planen som resulterade i köbildn ingen. 

Aktionsforskningens kärna menar Gustav sen (1976) är "den reella hand
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lingen i det verkliga livet". Han menar också att handlingen vanligtvis 
kommer att ha mycket större pedagogisk bärkraft än "teori". "Den 
lyckade handlingen" sätter igång en process, som innebär att m er och 
mer av det fält man arbetar i omformas i den riktning som visas av den 
inledande handlingen. Han konstaterar att"när erfarenheter görs genom 
handling berikas föreställningarna, spridningen kan bli lättare och upp
slutningen stärks när man kan visa på konkreta förändringar som fak
tiskt har skett, osv" (Ibid sid 12). 

Men den goda handlingen förutsätter ofta en god idé. Denna goda idé 
beskrivs av Gustavsen (1976) som en eller annan konkret punkt som vi 
kan hänga upp våra idéer på för att starta en eller annan form av rörelse. 
Han påstår att den goda konkreta idén i ett aktionssammanhang kanske är 
ett lika svårt problem som att skapa den originella teorin. Detta är också 
ett problem som man har haft en tendens att inte alltid betrakta 
tillräckligt allvarligt. Även Docherty (1976) har b etonat betydelsen av 
handlingen och menar att det inte är tillräckligt för forskarna att tolka 
skeenden. Nånting måste hända i projektet. Detta kan innebära att fors
karna får sätta in resurser och ta på sig praktiska uppdrag i förändrings
processen för att uppnå ett "aktivt tryck" i förändringsarbetet. Samtidigt 
är sättet att åstadk omma handlingen i projektet betydelsefullt för hur och 
vilket lärande som deltagarna i en process kan få. Denna fråga hänger 
därför intimt ihop med hur man definierar forskarrollen. 

8.1.6 Forskarrollen 

Vi har redan nämnt att i ett aktionsforskningsprojekt är f orskarens be
teende betydelsefullt. Eftersom forskaren deltar så påverkar han/hon 
även förloppet. I vilken utsträckning forskaren kommer att styra eller 
låta deltagarna styra förloppet beror av såväl forskningsproblemet som 
vilken roll forskaren ikläder sig. Det beror också på vilken avvägning 
forskaren gör med avseende på att åstadkomma en förändring eller ett 
lärande bland deltagarna. 

Denna skillnad kan ses som en olikhet i att antingen fokusera på hand
lingen i sak eller på vägen till handlingen, dvs processen. Den aktions
forskare som i huvudsak är intresserad av att åstadkomma en förändring 
med visst innehåll benämns av French & Bell (1978) som sakorienterad. 
Den som däremot är mest intresserad av att studera processen benämns 
av dessa som processorienterad. Lippitt & Lippitt (1978) som gör en 
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uppdelning mellan styrande och icke-styrande ansatser använder istället 
begreppen innehållsadvokat och processadvokat. Innehållsadvokaten 
agerar för att klienten skall formulera vissa mål och genomföra vissa 
förändringar. Processadvokaten å sin sida påverkar deltagarna att 
aktivera sig men aktar si g för att sjä lv tala eller agera för viss lösning. 
Dessa två förekommer dock inte i en renodlad form i aktionsforskning 
utan aktionsforskaren vandrar i de flesta fallen mellan dessa positioner. 
Schön (1983) diskuterar ski llnaden mellan aktören som försöker åstad
komma lärande r espektive förändring. Idealaktören "the re flective prac
titioner" är den som kan hantera såväl lärande som förändringsdilemmat 
och dessutom lär av sina erfarenheter. D et är således viktigt att aktions
forskaren dels försöker planlägga sin roll, dels analysera den handling 
som sker med utgångspunkt från den roll forskaren intagit. Aktions
forskarens handlande kan såväl påverka deltagarnas m öjlighet att lära av 
förloppet som att få till stånd den önskade handlingen. 

Att vara akti onsforskare innebär således inte att uppbära en dast en klar 
roll utan istället ett iklädande av ett antal olika roller. Denna komplice
rade rollhantering kräver dock som Docherty (1976) skriver en ökad 
självmedvetenhet hos forskaren i jämförelse med mer traditionella meto
der. Det ställer också stora krav på dokumentation och planläggning av 
forskarrollen. Ett sätt att öka den självmedvetenheten som Docherty 
(1976) betonar är att forskaren dokumenterar de olika roller han/hon 
innehar i de olika faserna under projektet. Han identifierar sju olika rol
ler. Dessa är enligt författaren försäljar-, pådrivar-, konsult-, advokat-, 
samtalspartner-, rapportör- och forskarrollen. Med försäljarrollen iden
tifierar han den fas när forskaren erbjuder sina egna insatser och sitt 
projekt. I pådrivarrollen är forskarens huvudsakliga insats att få igång 
olika aktiviteter i u tvecklingsprojektet. Med konsultrollen avses den roll 
där forskarna försöker införa nya lösningar och att åstadkomma ett 
förändrat beteende. Aktiviteter som kontaktman, budbärare oc h språkrör 
har inkluderats i advokatrollen. Rollen som samtalspartner aktualiseras 
framförallt i ett utvecklingsprojekts slutskede där forskaren försöker 
frigöra sig från studieobjektet. Som rapportör avses arbetet med att för 
gruppen och forskarkollegor dokumentera projektet. Med forskarrollen 
avses den utvärdering som forskarna gör med utgångspunkt från den 
dokumentation som skett under projektet. Docherty menar vidare att det 
är svårt att se klara övergångar mellan dessa olika roller under pro
cessen. Han urskiljer också ett antal strategier för aktionsforskaren. Här
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vidlag skiljer han mellan påtryckning, andlärning (den självlärningstek-
nik som andhonan tillämpar när h on knuffar ut ungarna ur boet), ta det 
lugnt och håll ögonen öppna, ta i omgivningen, en smidig frigörelse och 
uppföljning/utvärdering. 

Några av de erfarenheter Docherty (1976) gjorde i sin studie var bety
delsen av uppdragsformuleringen där han menar att d et är viktigt att den 
inte görs för snäv. Han betonar även forskarens betydelse i inlednings
skedet samt behovet av aktivt tryck för att få igång processen. Samtidigt 
pekar han på risken för expertdominans och ett därmed delvis 
sammanhängande problem där forskarna kan förhindra erfarenhetsut
veckling i organisationen. Han konstaterar att "d et finns en tendens för 
forskares eller andra experters "professionella" insatser i olika frågor 
att förhindra eller avskärma medlemmar i enheten från att vinna värde
fulla erfarenheter från sina egna mindre anspråksfulla insatser inom 
samma områden" (Ibid sid 112). Författaren menar att anledningen kan 
vara att sådana a nsatser anses onödiga när resurspersoner fi nns till hands 
eller att man är rädd att göra bort sig inför experterna. 

En annan indelning av aktionsforskarens roller kan vara utifrån i vilken 
utsträckning deltagarna involveras i förändringsprocessen. I d en defini
tion av aktionsforskning som vi arbetar med inkluderas att även delta
garna sk all lära sig av varandra och utvecklas genom arbetet i projektet. 
Vidare förutsätts samarbete mellan personerna i de situationer man för
söker förstå/förändra. Även här finns naturligtvis graderingar av i vil
ken utsträckning deltagarna involveras i processen. Forskare som Thors-
rud (1977), Elden (1979), Gustavsen (1976) hävdar samtliga behovet av 
en stark interaktion mellan forskaren och studieobjektet. De tre fors
karna brukar hänföras till gruppen deltagarorienterade forskare. Som ett 
hjälpmedel i detta arbete att aktivera och ta vara på deltagarnas eget 
kunnande och utveckling har dessa tre gett dialogen en framträdande 
plats. 

8.1.7 Dialogen som verktyg 

Ett f örändringsarbete som bygger på dialogen där de inblandade själva 
definierar problemsituation och gemensamt kommer fram till hur arbetet 
skall förändras samt till slut genomför förändringen har många fördelar 
i j ämförelse med sådana där en utomstående expert säljer in färdiga lös
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ningar som man med tvång skall försöka pressa in verkligheten i. Nack
delen med de senare är att den aktuel la lösningen kanske inte passar just 
den arbetsplatsen, att lösningen som i och för sig passar motarbetas och 
därigenom inte fungerar och att om man får problem när det nya arbets
sättet satts i bruk så är den tidigare experten borta och en ny utred
ningsprocess startar. 

Dialogen har inom aktionsforskningstraditionen kommit att inta en allt 
viktigare roll för att ta vara på de anställdas kunskaper och erfarenheter 
för organisatoriskt utvecklingsarbete. Emery (1977) behandlar ett flertal 
argument för att arbetsgrupper och organisationsenheter själva skall 
utforma lösningar och organisera verksamheten för en effektiv verksam
het och goda arbetsförhållanden. Även Trist (1983) menar att org anisa
tionerna måste, för att kunn a överleva, förändras i en riktning mot att 
kontrollfunktionen finns inom de enskilda grupperna i stället för högt 
uppe i hierarkin. 

Den tidigare dominerande inriktningen inom sociotekniken för att hitta 
optimala strukturella lö sningar för organisationer har således utvecklats 
till att i stället identifiera mekanismer som stimulerar till lärande och 
förändring i organisationer. 

Lärandestrategin, se t ex Chin & Benne (1976), baseras på en tanke om 
att människor genom att öka sitt m edvetande om verkligheten också blir i 
stånd att förändra den. Strategin innebär även att de människor som blir 
berörda måste delta aktivt i förändringsarbetet. Gustavsen (1976) 
betonar behovet av att skapa arenor där samtal kan föras mellan organi
sationsmedlemmarna. Elden (1983) menar att den teori som växer fram 
ur organisationsmedlemmarnas egen bild, "den lokala teorin", ger den 
mest handlingsrelevanta förståelsen och den bästa grunden för att börja 
agera. 

8.2 Våra utgångspunkter för att sprida och 
utveckla teorin 

Vilka av ovan nämnda aspekter skulle vi ta med oss när vi startade med 
ett aktionsforskningsprojekt? Vilka olika dilemman skulle vi tvingas 
hantera? 
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Vi såg det dilemma som fanns i att åstadkomma e n deltagarstyrd process 
samtidigt som vi skulle överföra den genererade teorin. I vilka avseen
den skulle vi styra utifrån teorin och i vilka avseenden skulle deltagarna 
styra så att deras kunskaper kom till godo i processen och även utveck
lades? Detta skulle innebära ett växelspel mellan styrande och stödjande 
ansatser. Dochertys (1976) uppmaning att planlägga sitt beteende och 
dokumentera rollerna kändes viktig. 

Från Djups tudien tog vi med oss budskapet att skynda långsamt och att 
hellre eftersträva konsensus än att p ressa på deltagarna lösningar. Mot 
detta skulle Dochertys (1976) och Gustavsens (1976) uppmaning om 
behovet av tryck i pro cessen vägas. 

Vår avsikt var att få till stånd en generativ process som skulle fortsätta 
även sedan vi lämnade den. Detta medförde ett behov av att lägga över 
uppgifter på och aktivera deltagarna så att inte projektet och processen 
avstannade när vi i rollen som förändrare eller aktionsforskare försvann. 
För att förbereda frånträdet skulle vi därför lä gga över delar av arbetet 
och uppgifter på deltagarna så att de byggde upp en egen kompetens. Vi 
skulle således redan i in ledningen arbeta för ett utträde ur processen. 

En ytterligare aspekt var hur vi skulle välja ut företag för att starta en 
samverkan alternativt utveckla ett samverkansprojekt. Vi insåg direkt att 
något identiskt fall med SSF var omöjligt att finna. Dessutom ansåg vi 
det inte heller önskvärt. En utveckling av teorin skulle ske genom över
föring till situationer som avvek från den situation ur vilken teorin 
genererats. Detta skulle såväl utveckla teorin som pröva dess flexibilitet. 

Vi hann dock ej fördjupa oss i hur vår nästa kontakt med verkligheten 
skulle se ut innan verkligheten kontaktade oss. Det skedde i form av en 
näringslivssekreterare från e n grannkommun. Han kände till vår forsk
ning och efterfrågade vår hjälp för att u tveckla någon form av samver
kan mellan företagen i hans kommun. Även i det andra fallet av aktions
forskning har det varit andra s om kontaktat oss och bett om vår hjälp. 
Vän av medvetna urval kan ställa sig kritisk till detta men utifrån vår 
teorigenererade ansats var det dock lika intressant att utveckla teorin 
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genom överföring till dessa fall som till andra mer medvetna val av 
studieobjekt. 

I de två fall av aktionsforskning som presenteras i kapit len 9 och 11 har 
vi genom att verkligheten sökte upp o ss haft ett bra ut gångsläge för att 
kunna ställa krav kring vårt d eltagande i utvecklingsarbetet. Det första 
fallet som presenteras i nästa kapitel avser ett initiativ till samverkan 
inom den metallbearbetande industrin omfattande företag i Robertsfors 
kommun, med andra ord ett initiativ till ett lokalt förankrat samverkans
projekt. Det andra fallet avser ett initiativ till utveckling av ett 
samverkansprojekt inom servicenäringen och omfattas av Hotell- och 
restaurangnäringen i Västerbottens län och är me d andra ord ett regio
nalt förankrat samverkansprojekt. 



9 Aktionsforskning I -
Metallbearbetande industrin 

9.1 Lägesbestämning 3 

Den första möjligheten att studera och utveckla den genererade teorin 
med en handlingsorienterad ansats inleddes i och med den nämnde 
näringslivssekreterarens kontakt med oss. Personen i fråga kan beskrivas 
som en eldsjäl i näringslivsfrågor. Han var inte en näringslivssekreterare 
av den administrerande sorten utan en mer handlande sådan. Kunska
perna hos honom om företagandet i k ommunen baserades på en långva
rig erfarenhet i rollen som "företagsraggare" där han gjort betydande 
insatser för att såväl locka företag till kommunen som för att få dem att 
stanna kvar. Hans kunskaper beträffande kommunens företag och de 
problem dessa brottades med var mycket omfattande. I en kommun av 
den storlek som var aktuell i det här fallet, nämligen Robertsfors kom
mun, är det möjligt för en person i en position som näringslivssekrete
rare att ha en god överblick över kommunens näringsliv. Näringslivssek
reteraren hade oroats av olika tecken på en kommande kris inom före
tagssektorn och denna oro hade föranlett kontakten med oss. 

Näringslivssekreteraren menade att hans önskemål var att få igång någon 
form av samarbete mellan företagen, inplantera en sk "Gnosjö-anda", 
även i hans kommun. Det första steget han såg i en sådan process var att 
dessa borde lära si g samarbeta mer. Han menade att om företagen genom 
samverkan kunde öka sin konkurrenskraft så skulle en stabilare och 
varaktigare sysselsättning i kommunen kunna uppnås. 

De orostecken han framförallt lyfte fram vid våra inledande samtal var 
näringslivsstrukturen i kommunen liksom det kritiska tillståndet för 
aluminiumbranschen - en bransch som var mycket dominerande inom 
kommunen. 

Vi bedömde förfrågan som intressant utifrån möjligheten att såväl ut
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veckla vår genererade teori som att studera dess användbarhet. Över
föringen skulle avvika från den situation ur vilken teorin genererats och 
kunde därmed förväntas ge bidrag. Den skulle även ge oss en annan form 
av kunskap samt praktiska erfarenheter av aktionsforskning. 

Genom att vi åtog oss uppgiften var det således åter dags att återvända 
till verkligheten men nu med en aktionsforskningsansats. Läget framgår 
av det markerade fältet i figuren nedan. 

Figur 9.1 Den aktuella fasen i forskningsprocessen 

9.1.1 Kunskap 

Den kunskap vi hade i denna fas om fenomenet samverkan bestod av den 
i kapitel 6 genererade teorin kring flerpartssamverkan mellan småföre
tag. Den genererade teorin hade ej den språkliga utformning som den i 
kapitel 6 men alla beståndsdelar fanns med. Denna teori hade genererats 
utifrån såväl "Erfarenhetsstudien" och "Djupstudien" som från litte-
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raturstudier. Vi ansåg att vi här b esatt en viss kunskap om fenomenet 
men vi insåg, vilket vi även diskuterat tidigare, att vår kunskap inte var 
fullständig utan att den kunde utvecklas ytterligare genom deltagande i 
en samverkansprocess. I det här aktuella fallet var det framförallt 
kunskapen om den av oss identifierade Varseblivningsfasen i vår 
genererade teori som skulle komma till användning. Vår kunskap om 
fenomenet i denna fas bestod bl a i att v i blivit uppmärksamma på att en 
företagsgrupps miljö fungerar som förutsättningsskapare genom att 
denna styr ett samverkansprojekts omfattning och inriktning. Vi hade 
dessutom sett det väsentliga i att operationalisera hot och möjligheter 
för att kunna sätta in riktiga motåtgärder. Vad beträffar ett samver
kansprojekts byggstenar i denna fas hade vi funnit att man initiait borde 
arbeta med ett stort antal företag samt att det i en sådan företagsgrupp 
skulle finnas en eller några "drakar". Vidare hade vi funnit att ett 
samverkansprojekt initiait skulle begränsas till en bransch samt till en 
region. Den fogmassa vi funnit värdefull i denna fas var att initiativet 
till ett samverkansprojekt bör komma inifrån samverkanskretsen. En 
annan aspekt var att kunskap om och förtroende för varandra bland 
aktörerna underlättar en uppbyggnad på samma sätt som utvecklade 
sociala relationer antas göra. Vad beträffar byggmästare i denna fas 
hade vi funnit att tillgången till en eller flera eldsjälar var väsentlig och 
helst skulle dessa stå att finna i sk drakföretag. 

Den kunskap vi fått genom litteraturgenomgången kring metoden ak
tionsforskning hade framförallt gjort oss medvetna om de olika dilem
man vi skulle få hantera i ett projekt som förutsatte en stark interaktion 
mellan oss som forskare och våra studieobjekt. De dilemman som vi 
bedömde mest problematiska var avvägningarna mellan sak- och pro
cessorientering, mellan behovet av tryck i processen och den deltagar-
orienterade ansatsen och mellan att deltagarna skulle nå ett höggradigt 
lärande genom processen medan vi samtidigt skulle överföra den av oss 
genererade teorin. 

9.1.2 Problem 

Problemställningen var här tvådelad - ett forskningsproblem och ett 
praktiskt problem. Forskningsproblemet var för oss det viktigaste. Här 
skulle vi för det första studera om den kunskap vi hade skulle kunna vara 
ett hjälpmedel för att få till stånd en samverkansprocess mellan småföre
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tagarna. Den andra frågan var om vi som externa förändrare och i rollen 
som aktionsforskare skulle kunna få igång denna process. Svaret på båda 
forskningsfrågorna skulle enligt vår bedömning utveckla såväl teorin 
som kunskapen kring aktionsforskning. 

Den andra delen av problemställningen baserades på önskemålen från 
näringslivssekreteraren och utgjorde det praktiska p roblemet. Skulle vi 
kunna utveckla en samverkan mellan företagen i kommunen som var 
positiv ur företagens synpunkt? Vi var medvetna om att för näringslivs
sekreteraren och den presumtiva företagsgruppen fanns förmodligen inte 
något intresse för vårt ovan nämnda forskningsproblem. För oss var 
dock båda delarna av problemställningen intressant, den senare utifrån 
ambitionen att studera den genererade teorins användbarhet. 

9.1.3 Instrument 

För denna grupp har överföringen skett på två sätt, dels i en mer tradi
tionell form och dels genom aktionsforskning. Även den första formen 
av överföring av den genererade teorin var mer aktiv än vad som är 
brukligt inom traditionell forskning. Vi hade dels åkt runt till olika 
företagsledare och fört samtal med dem kring deras intresse av samver
kan och dels bjöds de in till ett seminarium om samverkan. Vid detta 
presenterades resultaten av vår forskning och vad vi bedömde var 
centralt vid försök att starta samver kan. Därutöver utdelades en fråge
guide för inläsning av en rapport om fallet SSF. Det visade sig dock 
svårt för företagsledarna att tillgodogöra sig informationen i rapporten 
och att öv erföra kunskapen till deras egen praktiska ver klighet (se även 
kapitel 7). 

Efter detta försök att överföra teorin med en mer traditionell ansats läm
nades "officiellt" den skrivna dokumentationen kring fallet SSF åt sidan. 
Arbetet inriktades nu på att med en mer handlingsinriktad ansats få till 
stånd samverkan i företagsgruppen. 

För vår forskarroll hade vi lagt fast följande ledstjärnor. En av dessa var 
att eftersträva en vid uppdragsformulering. Att det var vi som blev 
kontaktade innebar att vi inte hade några problem att få till stånd en 
sådan. Uppdragsformuleringen blev helt enkelt att "se om det fanns 
förutsättningar för att öka samarbetet mellan företagen inom kommunen 
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i något avseende". En annan ledstjärna var att eftersträva en deltagar-
styrd process. Denna ansats hade visat sig vara värdefull i fa llet SSF och 
även lyfts fram av tidigare aktionsforskare. Den tredje ledstjärnan han d
lade om hur vi skulle balansera mellan styrande och stödjande ansatser. 
Vårt arbetssätt skulle komma att innebära ett växelspel mellan att styra 
utan att hamna i expertdominans (se Docherty 1976) men samtidigt 
överföra den genererade teorin. Samtidigt skulle den deltagarorienterade 
ansatsen gälla såväl innehåll som utförande av processen. Den sista 
ledstjärnan avsåg takten i p rocessen och där hade framförallt Djupstudien 
visat fördelen med att s kynda långsamt och att arbeta med konsensus i 
fokus. 

Vårt arbetssätt innebar att vi valde att arbeta med företagsträffar som vi 
ansåg skulle kunna ha någon form av linking-pin funktion. Vid dessa 
träffar fördes dialoger med utgångspunkt från det material vi inhämtade 
ute på företagen genom intervjuer eller i form av sekundärmaterial. 

Under mellanperioderna, mellan mötena i företagsgruppen, arbetade vi 
med att såväl sammanställa material som underlag för dialogerna som 
utföra administrativt arbete i form av att förbereda och dokumentera 
mötena. 

Efter denna lägesorientering går vi över till den egentliga fallbeskrivnin
gen av vårt första fal l av aktionsforskning. 

9.2 Den Metallbearbetande industrin 

För att ge läsaren en inblick i vad som låg bakom projektets initiering 
inleder vi med att kort beskriva några bakgrundsfakta om Robertsfors 
historia och den industriella utvecklingen i kommunen. Detta för att g e 
en bakgrund till de förhållanden som gällde vid projektets genomföran
de. 

9.2.1 Näringslivsstrukturen i Robertsfors kommun 

Robertsfors kommun är belägen i Västerbottens kustland mellan de två 
relativt stora kommunerna Skellefteå och Umeå. Kommunens historia 
har under åren intresserat många och på uppdrag a v Svenska Institutet 
producerade antikvarie Per-Uno Ågren och museilektor Göran Karlsson 
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en utställning som skildrade den svenska utvecklingen från agrarland t ill 
industrination varvid man använde sig av Robertsfors som modell. Ut
ställningen kom att byggas upp kring en rad teknologiska symboler. Den 
första teknologiska symbolen benämns "det horisontella vattenhjulet" 
vilken avspeglar tiden kring år 1750 när Robertsfors fortfarande är en 
utpräglad jordbruksby. Den andra teknologiska symbolen utgörs av "det 
vertikala överfallshjulet" vilket medförde att ett järnbruk med masugn 
och stångjärnshammare etablerades kring år 1800. Omkring år 1890 ut
görs den teknologiska symbolen av "vattenturbinen" vilken för Roberts
fors innebar ett produktionsskifte från järn- till träförädling. "Ångmas
kinen" som teknologisk symbol avspeglar åren kring 1930 och innebar 
ett nytt produktionsskifte i Robertsfors, nämligen en övergång från me
kanisk träbearbetning till kemisk sådan i och med att en pappersmasse
fabrik uppfördes. Den femte teknologiska symbolen utgörs av "hög-
spänningsledningen" vilken är betecknande för tidpunkten kring år 1980. 
Pappersmasseindustrin har nu ersatts av teknologiskt avancerad verk
stadsindustri. 

Vid mitten av 1980-talet avviker näringslivsstrukturen i Robertsfors 
markant från de n som är gällande för riket s om helhet (se t ex Hjern & 
Lindmark 1988). Fortfarande är re lativt sett fler människor sysselsatta 
inom näringar på tillbakagång som jord- och skogsbruk samt tillverk
ningsindustri. Samtidigt är färre mä nniskor sysselsatta inom expansiva 
sektorer som samfärdsel samt privata oc h offentliga tjänster. 

Näringslivsstrukturen i Robertsfors omkring år 1983 kan klassificeras 
som ogynnsam. Detta baseras på att de näringar som sysselsatte relativt 
fler människor, enligt långtidsutredningens analyser, förväntades gå 
ytterligare tillbaka samtidigt som de näringar som sysselsatte relativt 
färre männis kor förväntades expandera i riket som helhet. Befolkningen 
år 1983 uppgick till ca 7 700 personer och utvecklingen för Robertsfors 
kommun åren 1970 - 1983 visade en svag ökning. Andelen äldre, över 
50 år, var högre än för riket som helhet. Sammanfattningsvis var prog
nosen år 1983 för Robertsfors framtida utveckling inte särskilt positiv 
men inte heller nattsvart. 

I v issa avseenden var nämligen näringslivsstrukturen i Robertsfors unik. 
Den var unik såtillvida att det fanns två högteknologiska industrier etab
lerade. Vid den ena av dessa tillverkades industridiamanter och vid den 
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andra keramiska material. Vid sidan av tillverkningen pågick också ett 
fortlöpande forsknings- och utvecklingsarbete vid dessa två industrier, 
vilket anses som en förutsättning för fortsatt expansion. Den övriga till
verkningsindustrin i Robertsfors var i huvudsak inriktad mot trä- res
pektive metallbearbetning. Den metallbearbetande industrin kretsade i 
stor utsträckning kring det företag som bl a strängpressade aluminium
profiler. Därutöver fanns ett antal företag som vidareförädlade dessa 
profiler och något företag som i stor utsträckning arbetade som under
leverantör för den aluminiumbaserade småföretagsamheten. Inom den 
metallbearbetande industrin fanns i övrigt ett kvalitetsgjuteri samt ett 
antal företag med traditionell bearbetning och konstruktion av järn- res
pektive stålprodukter. Ytterligare ett företag var specialiserat på att t ill
verka produkter baserade på framställningen av industridiamanter och 
var en avknoppning av den industri s om tillverkade industridiamanter i 
kommunen. 

9.2.2 Branschval 

Processen inleddes med att vi, tillsammans med näringslivssekreteraren i 
kommunen, gjorde en genomgång av näringslivsstrukturen i kommunen. 
Utifrån den genomgången utkristalliserades två branscher som särskilt 
intressanta. Näringslivssekreteraren hade även nämnt dessa som tänkbara 
redan vid vårt första möte. De två aktuel la näringsgrenarna var snickeri
industrin respektive den metallbearbetande industrin. 

Vid valet mellan dessa två näringsgrenar bedömde vi det mer intressant 
att få studera teorins användbarhet in om en annan bransch än ur v ilken 
den genererats. Gruppen metallbearbetande företag var dessutom mer 
homogen och antalet företag var större. 

Näringslivssekreteraren ville gärna h a med båda grupperna i en biand
grupp men accepterade vårt val eftersom den metallbearbetande grup
pens relativa betydelse var större i k ommunen. 

9.2.3 Framväxt av samverkan 

Fallet Metallbearbetande industrin kommer nedan att redovisas genom en 
beskrivning av processen med avseende på såväl hur samverkansgruppen 
bildades som hur samverkansområden växte fram. Den tidsdimension 
som används vid presentationen är d e olika företagsträffarna. Beskriv
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ningen avser 14 månaders arbete med processen. 

I figuren nedan sammanfattas processen och den fortsatta framställningen 
kommer att följa figuren i såväl horisontell som vertikal riktning. 

SAMVERKAN 

FÖRETAGARTRÄFFAR 

Träff 1 Träff 2 
presentation seminarium 

I I 
Träff 3 

I 
Träff 

—I— 

Träff 5 

' 

Träff 6 

I 
Träff 7 Träff 8 Träff 9 

I I 
BILD. AV SAMVGRP 

SAMVERKANS-
OMRÅDEN 

INKÖP 

Stål o rör 
Skruv, spik, etc 
Verktyg 

Oljor 

Förbrukn.mtrl 
Skyddsutr 

Emballage 

KUNSKAPSUTV 
Soc. nätverk 

MARKNADSFÖRING 

Mässdeltagande 

PRODUKTION 
Produktutv 

TRANSPORTER 

TID AR 

TECKENFÖRKLARING 

— _ _  P å g å e n d e  v e r k s a m h e t  

----------- Under utredning 

Figur 9.2 Framväxt av samverkan inom metallgruppen 

Bildande av samverkansgrupp 

Efter valet av bransch bedömde vi att det var lämpligt att gen omföra en 
förstudie bland de potentiella företagen. Vi valde att genomföra denna 
som samtal med företagsledarna. Samtalsformen valdes för att vi inte 
kände den här gruppen och deras speciella situation. Vi hade även defi
nierat vår roll som allmänt sökande efter uppslag och idéer. Vi bedömde 
det också som väsentligt att upprätta en personlig relation till företagsle
darna. D en personliga kontakten gav oss dessutom möjlighet att besöka 
anläggningarna, vilket vi bedömde värdefullt för att samla intryck kring 
deras verksamhet med avseende på produkter, m askinpark, lokaler, per
sonal etc. Denna form av insikt skulle såväl öka vår förståelse för före
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tagens situation som underlätta k ommunikationen med företagsledarna. 
Detta ansåg vi värdefullt för att kunna utveckl a en samverkansprocess. 

Samtalen fördes utifrån en frågeguide (se Appendix - f rågeguide Metall-
bearbetande industrin). Vid samtalen ute på arbetsplatserna kartlades bl a 
företagsledarnas intresse för att delta i ett samverkansprojekt, deras 
kunskap om de övriga företagen i vår utvalda grupp och inställningen till 
olika samverkansområden. Dessutom gavs en beskrivning av det egna 
företaget med avseende på historik, produkter och beläggning samt 
marknad. Dokumentationen av samtalen vid dessa företag skedde dels 
genom att samtalen bandades, dels genom att minnesanteckningar fördes. 

Efter inledande samtal ute på de 16 arbetsplatserna avfördes tre eftersom 
man vid dessa företag ansåg att utbytet för deras del skulle bli så ringa 
att de ej var intresserade av att delta. Nämnas kan att dessa hade en, mot 
gruppen i övrigt, starkt avvikande produktion. Den grupp vi kom att 
arbeta med bestod således av tretton företag. 

Aktörerna vid de resterande 13 företagen, vilka samtliga uttryckte sitt 
intresse för samverkan, kunde indelas i två undergrupper. Den första av 
dessa två grupper som vi benämner "aluminiumgruppen" be stod av sju 
företag och den andra gruppen bestod av sex företag verksamma inom 
övrig metallbearbetande sektor. "Aluminiumgruppen" kunde i sin tur 
indelas i o lika undergrupper. 

Den första "undergruppen" bestod av endast ett företag som kunde 
betecknas som ledande inom gruppen vad avsåg såväl produktion som 
storlek. Detta företags produktion bestod av strängpressning, ytbehand
ling och montering av produkter av aluminiumprofiler. Företaget hade 
ca 120 anställda. Vid den aktuella tidpunkten, dvs år 19 83, rådde en viss 
osäkerhet på aluminiummarknaden beroende på bl a dyr råvara samt 
svag avsättningsmarknad. Dessa förhållanden medförde att det ovan 
nämnda företaget, som av övriga aktörer betraktades so m "motor" ino m 
"aluminiumgruppen", arbetade med ett hot om nedläggning hängande 
över sig. 

Den andra undergruppen bestod av fyra aluminiumbearbetande företag 
vilka i stort sett saknade egna produkter. De arbetade i huvudsak som 
legotillverkare eller underleverantörer dels till det förstnämnda företaget 
och dels till andra företag utanför kommunens gränser. Den tredje 
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undergruppen omfattade två företag vilka uteslutande arbetade med egna 
produkter inom aluminiumområdet. Företagen i de två senare under
grupperna var verkliga småföretag med mellan två och åtta anställda. 

Företagen inom den andra huvudgruppen, som vi benämner den "övriga 
metallbearbetande industrin", var sinsemellan relativt heterogena fram
förallt vad beträffar produktionsinriktning. Den gemensamma nämnare 
som fanns för dessa företag var att de i olika former bearbetade och 
vidareförädlade metallprodukter. Inom denna grupp återfanns bl a ett 
företag med gjuteriverksamhet som bas och ett annat som tillverkade 
diamantsågklingor. Antalet anställda i företagen inom denna grupp 
varierade mellan 3 och 56. Det största av företagen kunde förväntas 
ikläda sig rollen av drakföretag inom denna grupp sett utifrån storlek, 
produktionsinriktning samt aktörens inställning till samverkan. Företaget 
hade dock brottats med ekonomiska problem en tid och ett ägarskifte 
hade nyligen skett. 

Eftersom de studerade företagen återfanns inom samma bransch - den 
metallbearbetande industrin - och en majoritet av företagen dessutom 
uteslutande arbetade med aluminium som bas, kunde det förväntas att 
starka konkurrensförhållanden sku lle råda åtminstone inom denna senare 
undergrupp. Aktörerna an gav trots dessa förhållanden att d e i de flesta 
fall betraktade sina produkter som helt eller delvis neutrala alternativt 
helt eller delvis kompletterande i förhå llande till produkterna som fram
ställdes vid de övriga företagen. 

Resultaten av förstudien visade också att det bland de 13 kvarvarande 
aktörerna rådde en genomgående positiv inställning till samverkan. Vissa 
var dock tveksamma till deltagande för det egna företaget. Mest positiva 
var aktörerna i de allra m insta företagen. Aktörerna utgjorde en relativt 
heterogen grupp och detta i flera avseenden. Aktörerna i de två företag 
som vi bedömde skulle kunna utgöra sk drakföretag saknade lokal 
förankring i den meningen att de var tämligen nyinflyttade till samhället. 
Ett av företagen ingick i en större koncern och var därigenom inte 
formellt fristående. En grupp företagare utgjordes av dem som i huvud
sak ägnade sig åt legotillverkning och tycktes nöjda med detta. Mellan två 
av aktörerna rådde en släktskapsrelation, far - son. Det rådde även en 
konfliktsituation mellan två av de övriga aktörerna som kunde härledas 
till den rådande konkurrenssituationen och där den ena parten dessutom 
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upplevde sig "misshandlad" av kommunen. I förstudien fördes även 
dialoger kring begreppet eldsjäl och dess innebörd. I samband med dessa 
dialoger uppgav sig tre av aktörerna beredda att ikläda s ig rollen som en 
sådan. 

Initieringsfas 

Efter förstudien genomfördes vårt första försök att överföra den genere
rade teorin till företagsgruppen. Detta skedde vid den första gemensam
ma träffen, träff 1 "presentation" i figur 9.2. Till den kallades samtliga 
företagsledare som vi samtalat med ute på arbetsplatserna samt närings
livssekreteraren. Även de som varit tveksamma till samverkanstanken 
för det egna företaget vid samtalen ute på företagen kom faktiskt dit. 

Redan vid inledningen av detta första möte framkom en sak som för
vånade oss. Vi menade att företagsledarnas presentationer av varandra 
kanske var onödiga eftersom vi antog att de borde känna varandra v äl i 
en liten kommun som Robertsfors. En av företagsledarna tog då till orda 
och menade att för hans del var merparten av övriga deltagare obekanta 
och föreslog en handuppräckning bland dem som upplevde detsamma. 
Handuppräckningen verkställdes och det var bara näringslivssekre teraren 
som inte räckte upp handen. Redan detta enkla sätt att träffas och samtala 
med varandra innebar således en utveckling av det sociala nätverket 
mellan företagsledarna. 

Vid första träffen presenterade vi ett annat av våra forskningsprojekt 
som gick under rubriken "Hur forskningsresultat sprids". Inom detta 
projekt studerade vi forskningens och forskningsresultats spridning till 
gruppen företagsledare i småföretag. Efter denna presentation övergick 
vi till området för vår sammankomst - nämligen samverkan. Inlednings
vis föredrog vi den rapport som vi skrivit om samverkansprojektet SSF 
(SIND PM 1981:6). Efter presentationen och en del frågor kring denna 
gav vi företagsledarna i "hemläxa" att l äsa rapporten. Sy ftet med denna 
hemläxa var att vi ville inplantera s amverkansidén hos företagsledarna. 
En frågeguide bifogades rapporten i syfte att koncentrera läsarna på 
frågor som av oss bedömdes som mest intressanta. Syftet med första 
träffen var således tredelat. Det första syftet var att introducera före
tagsledarna för varandra, det andra att presentera vårt forsk ningsprojekt 
och det tredje att studera företagsledarnas möjlighet att tillägna sig 
forskningsresultat genom att ta del av skriftlig dokumentation. 
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Vid den andra träffen, träff 2 "seminarium" i figur 9.2, behandlades 
rapporten SSF med avseende på access och användbarhet. Att f å till stånd 
ett samarbetsprojekt genom att endast överföra den genererade teorin via 
den skriftliga dokumentationen av fallet SSF visade sig ej vara möjligt. 
Företagsledarna hade vissa problem att se länken mellan forskningsprob
lemet och den praktiska tillämpningen för det samverkansprojekt som 
här avsågs etableras (se även Nilsson & Nilsson 1985 samt kapitel 7). 

Vi lämnade därför nämnda rapport officiellt åt sitt öde och startade e n 
dialog med utgångspunkt från de samtal vi hade haft ute på arbetsplat
serna. Det fortsatta arbetet inriktades därför mot att, med vår kunskap i 
egenskap av den genererade teorin som grund, försöka transformera 
kunskapen till deltagarna genom ett handlande och därigenom föda ett 
nytt samverkansprojekt. 

Identifiering av vår aktionsforskarroll 

Eftersom handlandet är centralt i ett aktionsforskningsprojekt hamnade 
vi direkt i problemet att d efiniera vår forskarroll och därigenom hur v i 
skulle handla. Den deltagarorienterade ansatsen hade valts efter våra 
studier av SSF där en central förklaring till dess framgång var att 
framväxten och utvecklingsinriktningen hade bestämts inifrån företags
gruppen. Studierna kring aktionsforskning och hur grupper kan tillgodo
göra sig kunskap (se bl a Emery 1977, Chin & Benne 1976, Gustavsen 
1976, Docherty 1976) förstärkte detta val. Även om valet således var 
lätt, eftersom såväl empirin som teorin pekade i samm a riktning, innebar 
det ändock att många frågetecken kvarstod kring vår roll givet denna 
ansats. 

Det som vållade problemet var konflikten mellan att å ena sidan stimule
ra en deltagarstyrd process och å andra si dan överföra och utveckla den 
genererade teorin. Ett överlåtande av handlingen till företagsledarna 
hade hittills under alla åren företagen existerat inte ens lett till att de 
lärde känna varandra. Någon företagsgrupp hade heller troligen inte 
bildats inom överskådlig tid med en sådan ansats. En expertdominerad 
ansats där vi skulle försöka överföra SSF-modellen insåg vi också skulle 
bli ett misslyckande. Redan i Erfarenhetsstudien hade vi blivit uppmärk
sammade på nackdelen med sådana påpressade samverkanslösningar. 
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Vi skulle således välja en roll som innebar stödjande av en utvecklings
process, utan att hamna i den expertdominans som Docherty (1976) 
varnar för. Samtidigt skulle vi tillse att d et verkligen hände något som 
gjorde att samverkansprocessen utvecklades. Vid detta handlande skulle 
den genererade teorin vara vår vägvisare. I vissa strukturella frågor 
hade denna redan styrt vårt arbete. Detta gällde framförallt branschvalet 
där antalet företag varit en betydelsefull faktor. Det gällde även upplägg
ningen med företagsträffar där vi försökte bilda en enkel form av 
samverkanskomponent. 

Identifieringen av vår forskarroll innebar dock inte att problemen var 
lösta en gång för alla i projektet utan innebar en ständig balansgång mel
lan olika roller för oss i form av "sub-roller" under processen. Dessutom 
innebar den valda rollen ett växelspel mellan, vad Lippitt & Lippitt 
(1978) beskriver som, styrande respektive icke-styrande ansatser. 

Konkret innebar detta att vi skulle samla material mellan företags
träffarna, vilket skulle utgöra underlag för dialoger vid dessa. För att 
företagsledarna verkligen skulle träffas någon mer gång skulle vi se till 
att kalla dem till träffarna och även dokumentera vad som skulle ske 
inför varje möte (jmfr Dochertys, 1976, pådrivar- och konsultroll). 
Dessutom var en medveten strategi att vi inte skulle pressa fram handling 
utan vi skulle se till att det var företagsledarnas egen process som fick 
projektet att växa fram. 

Vid företagsträffarna skulle vi således endast presentera materialet, inte 
argumentera för någon viss lösning utan endast ställa frågor kring hur de 
ansåg genomförandet av det handlande som gruppen förhoppningvis 
enats om skulle ske. 

Sammanlagt genomfördes 7 sådana företagsträffar, träffarna 3-9 i figur 
9.2. Under de perioder som förflöt mellan dessa företagsträffar ägnade 
vi oss åt att samla in nytt material som skulle användas som underlag för 
dialogerna. 

Identifiering av samverkansområden 

Vid den inledande förstudien ute på arbetsplatserna hade d e tretton före
tagsledarna uttalat störst intresse för samverkan inom följande områden: 
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Marknadsföring som i huvudsak skulle innebära gemensamma åtgärder 
för att stimulera företagens försäljning. För att åstadkom ma detta ansågs 
gemensamt mässdeltagande, framtagande av säljbroschyrer samt försälj
ning av varandras produkter som lämpliga åtgärder. 

Produktion som på sikt genom specialisering skulle kunna innebära att 
eliminera konkurrerande produktion och i stället framställa ett system av 
produkter. 

Kunskapsutveckling för att bygga upp kompetens inom sådana områden 
där kompetens saknades inom kommunen. 

Inköp för att utverka olika förmåner som kvantitetsrabatter, bättre 
leverans- och betalningsvillkor samt förbättrad information och service. 

Transporter avseende såväl transporter av insatsvaror som färdiga 
produkter. 

Andra områden för samverkan som togs upp till diskussion men som 
ansågs mindre intressanta var samverkan inom FoU, administration samt 
finansiell samverkan. Aktörerna betonade vikten av att bygga upp det 
sociala nätverket samt att öka kunskapen om respektive företags kapa
citet, maskinella utrustning, etc. Detta ansåg man med fördel skulle kun
na ske via regelbundna företagsträffar. Förstudien visade att ku nskapen 
om varandra inom företagsgruppen var dålig. Förstudien visade också att 
kunskapen bland aktörerna om respektive företags produktionsinriktning 
var större än kunskapen om respektive företagsledare - aktör. 

9.2.4 Samverkansområden 

Inköpssamverkan 

Eftersom vår förstudie pekat på att inköpssamverkan var ett område som 
prioriterades av aktörerna och med anledning av att detta område kunde 
förväntas ge det snabbaste utbytet ansåg aktörerna det lämpligt att starta 
den reella samverkansprocessen inom detta område. Av figur 9.2 fram
går att vi efter möte 3 påbörjade bearbetandet av det material som 
insamlats tidigare inom inköpsområdet. Detta material befanns dock 
ofullständigt varför vi via brev till aktörerna begärde in ytterligare 
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upplysningar om inköp av insatsvaror avseende såväl råmaterial som 
verktyg. 

Brevet vi skrev till aktörerna var allmänt hållet vilket kanske kan för
klara varför endast tre av aktörerna hörsammade vår uppmaning. Om 
denna "olydnad" bland aktörerna berodde på allmän tidsbrist eller om 
man var osäker på vilka uppgifter vi var ute efter kunde vi vid denna 
tidpunkt inte avgöra. Vi sammanställde underlaget genom att upprätta en 
lista över inköpta produkter samt inköp sställen - dock med många fråge
tecken. Det material vi sammanställt avseende inköpta produkter och 
inköpsställen presenterades vid nästa sammankomst, träff 4. 

Efter vår presentation vidtog en konstruktiv dialog eftersom det vid 
sittande möte framkom att samtliga deltagare inköpte vissa likartade 
produkter. Dialogen utmynnade i att inköpsrutinerna borde bearbetas 
ytterligare för att m öjliggöra inköpssamverkan av följande produkter: 

Stål- och rörmaterial. 
Skruv, mutter, bult och spik. 
Verktyg såsom borrar, sli pskivor och fräsverktyg. 
Oljor såsom brännolja, kyloljor och hydrauloljor. 
Förbrukningsmaterial såsom rengöringsmedel, papper, kontors
material och skyddsutrustning. 
Lastpallar och emballage. 

Vår erfarenhet av insamlandet av uppgifter kring inköpen hade visat ett 
behov av en mer preciserad blankett. Vid träffen beslöts därför att vi 
skulle konstruera en standardblankett för att insamla uppgifter om pro
duktgrupperna. Uppgifter om inköpsställen och omfattning skulle sam
manställas för respektive företag avseende föregående verksamhetsår. 
Blanketten utarbetades och skickades ut till de berörda. 

Det gick emellertid trögt att få in de begärda uppgifterna. En förkla ring 
till detta kunde vara att det snart var jul. Efter ytterligare påstötningar 
per telefon kom de önskade uppgifterna in och en sammanställning över 
"storförbrukare" inom de olika områdena kunde göras för att presente
ras vid nästa möte. 

En av aktörerna vid ett av de mindre företagen kunde pga sjukdom inte 
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deltaga i projektets fortsättning. Detta var beklagligt i dubbel bemärkelse 
eftersom vi inte bara förlorade en deltagare utan för att aktören även var 
en av de med entreprenöriell anda. En annan händelse under denna 
period var att ledningen för det "stora" före taget inom aluminiumgrup
pen avgick och företaget stod utan ledning. 

Vid nästa möte, träff 5 i f igur 9.2 presenterade vi en sammanställning av 
"storförbrukare" inom respektive produktgrupp. Därefter fördes en 
dialog om materialförbrukning. Vid dialogen fördelades arbetsuppgifter 
bland aktörerna. Dessa arbetsuppgifter bestod i att förhandla med olika 
leverantörer avseende generella rabatter samt leverans- och betalnings
villkor för ovan nämnda produktgrupper. En fråga om vilket namn 
gruppen skulle uppträda under uppstod och det arbetsnamn som vi valt -
"Robertsforsgruppen" - godtogs tills vidare. Resultaten av förhandlin
garna avsågs redovisas vid nästa möte. Arbetsuppgifterna fördelades 
utifrån olika produktgrupper enligt följande: 

För produktgruppen stål- och rörmaterial utsågs två "storförbrukare" 
varav den ene bl a svarvade komponenter vid sitt företag. Ett resultat av 
dialogen kring denna produktgrupp blev att vikten av att kontakta lo kala 
leverantörer betonades. 

Dessa två "storförbrukare" avrapporterade sitt uppdrag vid nästkom
mande möte, träff 6 i figur 9.2. Förhandlingar hade bedrivits, som över
enskommet, med såväl lokala leverantörer som med större sådana på 
längre avstånd. Vid kontakterna m ed de lokala leverantörerna hade det 
visat sig att dessa inte kunde lagerhålla samtliga kvaliteter som företags
gruppen efterfrågade. Förhandlingarna med två av de större leverantö
rerna hade givit till resultat att även "småförbrukarna" inom gruppen 
skulle erhålla de rabatter som "storförbrukarna" erhöll, sk "tonrabatter". 
Nackdelen med inköp från de större leverantörerna var att leveranstiden 
skulle uppgå till ca två veckor men någon samordning av inköpen skulle 
ej vara n ödvändig. I o ch med detta resultat ansågs förhandlingarna för 
denna produktgrupp som slutförda med ett till fredsställande resultat. 

Den andra produktgruppen som befunnits intressant att utreda inköps
rutiner kring var produktgruppen "skruv, mutter, bult och spik". Till 
förhandlare med olika leverantörer utsågs den störste förbrukaren in om 
gruppen. Även för denna förhandlare betonades vikten av att kontakta 
lokala leverantörer. 
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Vid träff 6 avrapporterade förhandlaren att en lokal leverantör uppgivit 
att denna skulle kunna lämna 45 procent rabatt på gällande prislista. 
Detta ansågs dock bland aktörerna något för lågt. Kontakter med större 
leverantörer hade givit som resultat att en var intresserad av att samar
beta med gruppen men kunde inte för tillfället lämna definitivt besked 
om vilka rabatter som skulle kunna lämnas. 

Dialogen i gruppen efter dessa besked ledde till att man ansåg någon 
form av kombinationslösning som det bästa alternativet. En sådan kom
binationslösning skulle nämligen innebära att ett bra av tal skulle slutas 
med någon av de större leverantörerna, för de stora kvantiteterna, samt 
att ett bra avtal skulle slutas med en lokal leverantör med standardsorti
ment för brådskande leveranser . 

Vid nästkommande möte, träff 7, fanns inget nytt att rapportera kring de 
förhandlingar som bedrivits för produktgruppen. Inte heller vid mötet 
därefter hade något nytt framkommit avseende denna produktgrupp. 

Vid den sista träffen, träff 9, som vi deltog i rapporterade den utsedde 
förhandlaren att en näraliggande grossist hade utlovat 50-52 procent 
rabatt på gällande riktprislista, en uppgörelse som av aktörerna beteck
nades som bra. Denna uppgörelse tillsammans med löftet om samarbete 
med en större leverantör innebar att aktörerna ansåg förhandlingarna 
som slutförda även för denna produktgrupp och med tillfredsställande 
resultat. 

Produktgruppen verktyg var också en produktgrupp som man vid träff 5 
beslöt utreda ytterligare. Detta utredningsarbete bestod, på samma sätt 
som för de två ovan redovisade produktgrupperna, i att förhandla med 
leverantörer om rabatter och leveransvillkor. Till förhandlare utsågs två 
"storförbrukare" vilka även de uppmanades kontakta lokala leverantörer. 

Resultatet av förhandlingarna redovisades vid nästkommande möte, träff 
6. Härvid framkom att en av de större leverantörerna av dessa produkter 
utlovat bättre rabatter till samtliga företag inom gruppen än vad 
"storförbrukarna" h ade för tillfället. Dessa rabatter sk ulle dock endast 
ges under förutsättning att samtliga inom gruppen skulle göra sina inköp 
från leverantören. Vidare uppgavs att ingen samordning av inköpen 
skulle vara nödvändig. 



200 
Aktionsforskning I 

- Metallbearbetande industrin -

Ytterligare kontakter med andra leverantörer redovisades vid träff 7. 
Resultatet av dessa kontakter visade att det ej fanns nämnvärda skillnader 
i deras prissättning och rabattstruktur. Detta medförde att anbud et som 
redovisats vid det föregående mötet ansågs som det bästa, och ett mycket 
bra anbud, vi lket innebar 35 procent rabatt till samtliga inom gruppen. 

Ytterligare en produktgrupp som aktörerna ansåg som väsentlig och som 
var en stor kostnadspost var produktgruppen olior. Vid träff 5 uppdrogs 
därför till två "storförbrukare" att förhandla om rabatter oc h leverans
villkor för denna produktgrupp. Dessa förhandlare uppmanades att kon
takta ko mmunens inköpare för att kontrollera vilka rabatter kommunen 
erhöll. Avsikten med detta var att e ftersom kommunen ansågs som en 
verklig "storförbrukare" borde denna erhålla bra rabatter oc h man ville 
därför undersöka om det var möjligt att företagen inom gruppen kunde 
"hänga med" på kommunens inköp och därmed erhålla samma rabatter. 
Dialogen kring denna produktgrupp vis ade nämligen att stora prisskill
nader rådde beroende på vilka kvantiteter som köptes. 

Vid nästkommande möte, träff 6, redovisade förhandlarna resu ltatet av 
kontakterna med kommunen. Tyvärr var det ej möjligt att "hänga med" 
på kommunens rabatter. En av "storförbrukarna" inom gruppen redo
gjorde för de rabatter han erhöll på oljor och bensin - rabatter som för 
"småförbrukare", enskilt, var omöjliga att erhålla. Därför uppdrogs åt 
"storförbrukaren" att förhandla med leverantören för att utröna om 
samtliga i gruppen skulle kunna erhålla denna "storförbrukarrabatt". 

Förhandlaren redogjorde vid träff 7 för de fortsatta förhandlingarna 
med oljebolagen. De förhandlingar som bedrivits vad beträffar brännolja 
hade inte givit något resultat och förhandlaren fick därför fortsatt upp
drag att förhandla om denna produkt. Vad beträffar bensin hade däremot 
en uppgörelse nåtts med ett oljebolag. Denna uppgörelse innebar en 
rabatt på 24 öre/liter bensin förutsatt att de anställda vid företagen utrus
tades med kontokort. Detta var en uppgörelse som de övriga aktörerna 
ansåg som ett bra avtal. 

Inget nytt fanns att rapportera vid kommande möte men vid träff 9 redo
gjorde förhandlaren för de resultat han uppnått vad beträffar brännolja. 
Resultatet av dessa förhandlingar innebar att ett oljebolag var berett att 
lämna 250 kronor i rabatt per kubikmeter eldningsolja till samtliga inom 
gruppen, dvs oavsett hur mycket som respektive aktör förbrukade. Detta 



Aktionsforskning I 
Metallbearbetande industrin -

201 

var en uppgörelse som aktörerna ansåg mycket bra. I och med denna 
uppgörelse ansågs förhandlingarna avseende denna produktgrupp som 
avslutade och med bra resultat. 

Vad beträffar produktgruppen förbrukningsmaterial konstaterade kom
munens representant redan vid träff 5 att kommunen var "storförbru
kare" av sådana produkter och därför erhöll bra rabatter . Han gavs där
för i uppdrag att undersöka huruvida företagen i gruppen skulle kunna få 
köpa från leverantören till samma rabatter som kommunen. 

Näringslivssekreteraren redogjorde för sina kontakter med leverantören 
av förbrukningsmaterial vid möte 6. Dessa förhandlingar hade givit till 
resultat att samtliga företag i gruppen skulle få samma priser som kom
munen. Det enda som fordrades var att leverantören erhöll en förteck
ning över företagen i gruppen. Inga samköp var heller nödvändiga. Detta 
var en uppgörelse som betecknades som mycket bra av övriga aktörer. 

Till förhandlare för produktgruppen skyddsutrustning utsågs vid träff 5 
en av aktörerna som uppgavs ha goda kontakter med en lokal leverantör. 
Resultatet av dessa förhandlingar avrapporterades vid det följande mötet. 
Förhandlingarna hade givit till resultat att e n lokal leverantör uppgavs 
vara beredd att lämna 25 procent rabatt på gällande prislista med löfte 
om ännu högre rabatter om beställningarna gällde stora kvantiteter. 
Detta ansågs av de övriga aktörerna som en mycket bra uppgörelse och 
därmed ansågs denna produktgrupp som slutförhandlad. 

Inom produktgruppen lastpallar och emballage uppgavs stora prisskill
nader råda mellan olika leverantörer. Till förhandlare för denna pro
duktgrupp utsågs vid möte 5 två av "storförbrukarna" i gruppen. I deras 
uppdrag l åg också att kontakta lokala leverantörer. Vid nästa möte, träff 
6, redogjordes för de förhandlingar som förevarit. Förhandlarna kun de 
inte lämna några uppgifter om rabatter. Förhandlingen hade nämligen 
förts på ett annat plan. I klartext betydde detta att den lokale leverantö
ren kunde lämna bättre priser än de stora leverantörerna oavsett vilka 
rabatter dessa lämnade. Detta betraktades också av aktörerna som ett 
synnerligen bra förhandlingsresultat . 

Vi kan avslutningsvis sammanfatta de förda förhandlingarna som tämli
gen framgångsrika. Förhandlarna hade lyckats uppnå avtal med leveran
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törer inom samtliga produktgrupper t ill priser som ingen enskild aktör 
skulle ha lyckats åstadkomma. Vid det sista mötet vi deltog i, dvs träff 9, 
konstaterades också att erfarenheterna av in gångna avtal varit goda. 

Samverkan för kunskapsutveckling 

Ett ä mne för dialogerna inom grupperna vid träff 3 var hur man skulle 
gå till väga för att öka kännedomen om varandras företag samt hur den 
sociala delen av nätverket skulle kunna utvecklas. Här befanns studiebe
sök vara en lämplig väg och dialogerna resulterade i att fyra av företa
gen skulle hålla "öppet hus" två eftermiddagar under perioden fram till 
nästkommande sammankomst. Studiebesöken beslöts inriktas mot före
visning av de fyra företagen, deras produkter samt deras produktionsre
surser. I figur 9.2 framgår d et under samverkansområdet "kunskapsut
veckling" att denna verksamhet får sin start i och med detta möte. 

Vid efterföljande möte frågade vi hur många som hade besökt de fyra 
företag som haft öppet hus. Ett ge nerat sällskap berättade om hur upp
tagna de varit och att tiden ej räckt till. Idén ansågs dock fortfarande bra 
och företagsledarna skulle försöka ta sig tid att besöka varandra. Däre
mot skulle man inte reservera en viss kväll utan i stället komma in när 
man hade vägarna förbi. 

Trots att frågan därefter aktualiserades vid varje träff så kunde vi vid 
projektets avslutande konstatera att endast ett par av företagsledarna hade 
besökt något av de andra företagen under perioden. 

Kunskapsutvecklingen hann således under projekttiden enbart inledas när 
det gällde att ök a kunskapen om varandra och varandras produktionsre
surser, däremot ej när det gällde att bygga upp ny kompetens inom 
kommunen. 

Marknadsföringssamverkan 

Marknadsföring var ett annat område för samverkan som aktualiserades 
redan i förstudien. Vid träff 7 diskuterades vilket samverkansområde 
som skulle angripas efter det att förhandlingarna inom inköpsområdet 
avslutats. Samtliga närvarande prioriterade härvid marknadsförings
området. Man enades om att samtliga aktörer till nästkommande möte 
skulle rangordna betydelsefulla köpare såväl aktiva som presumtiva. 
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Syftet med denna uppgift var att utröna huruvida företagen inom 
gruppen hade, eller skulle kunna ha, några gemensamma kunder vilka 
skulle kunna bearbetas gemensamt i fortsättningen. Vidare enades man 
om att inventera betydelsefulla mässor såväl sådana som var väsentliga 
att besöka som sådana som ansågs väsentliga att ställa ut på. I och med 
detta beslut påbörjades ett utredningsarbete inom området marknads
föring vilket också visas i figur 9.2. 

Av vikt att nämna är att mellan träffarna 7 och 8 inställde det "stora" 
företaget inom aluminiumgruppen betalningarna. 

Nästa möte, träff 8 inleddes med att re spektive aktör fick redogöra för 
sin hemläxa från föregående möte, dvs att redogöra för sitt företags 
kundstruktur. Vid den dialog som därefter v idtog kunde konstateras att 
endast ett fåtal gemensamma kunder kunde urskiljas. Detta förhållande 
förmodades bero på att de produkter som tillverkades vid respektive 
företag hade få beröringspunkter och i få fall därför va r av komplette
rande karaktär. En av deltagarna åtog sig att undersöka, både ur besöks-
och deltagarsynpunkt, var och när intressanta mässor skulle komma att 
äga rum. 

Vid den sista träffen, träff 9, kom dialogen att beröra olika typer av 
marknadsföringsinsatser. Inledningsvis betonades härvid vikten av att 
respektive aktör vid sina kundkontakter skulle sprida information om 
övriga företag inom gruppen. Några av aktörerna men ade också att det 
var viktigt att redan i in ledningsskedet finna en slagkraftig benämning på 
gruppen för att på sikt kunna mynta ett begrepp. Denna fråga hade 
aktualiserats då och då i samband med förhandlingarna om rabatter. 
Något sådant förslag till slagkraftig benämning framkom ej vid mötet. 
Därefter redogjordes för de arbetsuppgifter kring mässor som man enats 
om vid föregående möte. Bland de olika alternativen som togs upp fanns 
Tekniska mässan vilken vid dialogen bedömdes intressant och passande 
med hänsyn till det produktsortiment som utbjöds av företagen inom 
gruppen. Ett gemensamt mässdeltagande, menade man, skulle också 
kunna bidraga till att utveckla de sociala relationerna bland aktörerna 
inom gruppen. Därför beslöts att undersöka möjligheterna att delta i 
någon form vid nästa Tekniska mässa. Detta beslut innebar att en konkret 
samverkan nu även påbörjats inom marknadsföringsområdet. 
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Produktionssamverkan 

Produktionssamverkan hade aktualiserats redan vi d de inledande samta
len mellan oss och näringslivssekreteraren. Inom gruppen aktualiserades 
den dock som en konsekvens av diskussionen kring vilka mässor som 
befanns intressanta. Företagsledarna ansåg nämligen att för att få till 
stånd verkningsfulla gemensamma marknadsföringsinsatser behövde man 
påbörja någon form av gemensam produktutveckling. Under dialogen 
vid träff 8 i figur 9.2 enades aktörerna att till kommande möte fundera 
på inom vilka områden gemensam produktutveckling skulle kunna ske. I 
och med detta möte hade således även samverkansområdet "produktion" 
börjat utredas vilket även framgår av figur 9.2. Några konkreta förslag 
till sådan samverkan framkom dock ej vid den sista träffens dialog. 

Transportsamverkan 

Av de samverkansområden som i förstudien bedömdes som intressanta 
kom alla utom området transporter att diskuteras under den tid vi 
medverkade i projektet. Indirekt berördes dock transportfrågorna i 
samband med de olika inköpsavtalen eftersom dessa vanligtvis även 
inkluderade transporterna. 

Vi tog aktiv del i projektet under sammanlagt 14 månader varav sju var 
att hänföra till samverkansprocessens inledande fas. Olika sätt att 
överföra den genererade teorin prövades. Den skrivna rapporten, 
seminariet och frågeguiden kunde i sig inte utgöra ett hjälpmedel för 
företagsledare att starta en samverkan. Däremot var försöket med den 
handlande ansatsen i form av aktionsforskning mer framgångsrik. 

Trots den korta tid som stod till vårt förfogande lyckades vi få till stånd 
en samverkan inom inköpsområdet för den Metallbearbetande industrin i 
Robertsfors kommun. Vi lyckades även inplantera ett samverkanstän
kande hos aktörerna. Små frön hann även sås inom samverkansområdena 
marknadsföring och produktutveckling. Den samverkan vi lämnade var 
dock alltför ung för att vi skulle kunna känna en förvissning om att 
gruppen skulle fortsätta att fungera. I nästa kapit el skall fallet analyseras 
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med avseende på den genererade teorins användbarhet och om den ut
vecklats genom fallet. Dessutom kommer vi att redovisa våra metodolo
giska erfarenheter av aktionsforskning. 



10 Aktionsforskning I och utveckling 
av den genererade teorin 

Avsikten med detta fall av aktionsforskning var att utveckla den genere
rade teorin samt att studera dess användbarhet och slutligen att även 
utveckla metoder för överföring av teorin. Utifrån den genererade teo
rin, som redovisats i kapitel 6, görs nedan en analys av det i kapitel 9 
presenterade fallet, den Metallbearbetande industrin i Robertsfors kom
mun, och dess förutsättningar för samverkan. Analysen nedan kommer 
att i huvudsak inriktas mot de två första faserna i ett samverkansprojekts 
utvecklingsförlopp eftersom projektet endast befann sig i inledningen av 
tillväxtförloppet när v i avslutade fallet för vår del. 

10.1 Miljön som förutsättningsskapare 

Varsebli vningsfasen 

Vår genererade teori pekade på behovet av att tydliggöra såväl yttre hot 
som möjligheter i m iljön för att stimulera framväxt av samverkansorga
nisationer. Vi kunde också konstatera att förekomsten av ett yttre ho t, i 
form av snabba förändringar i någon eller några av miljöns komponen
ter, kan vara en förutsättning för att få till stånd diskussioner om samar
bete. Vi har också konstaterat att ett ev entuellt hot måste tydliggöras för 
en potentiell samverkansgrupp. 

Den hotbild som var aktuell i fa llet med den Metallbearbetande industrin 
i Robertsfors var av mer övergripande strukturell natur. D et var följakt
ligen den kommunale aktören som varseblev denna och som initierade 
samverkansprojektet i syfte att förstärka f öretagsbeståndet och därmed 
trygga sysselsättningen i kommunen. Flera aktörer inom f öretagsgruppen 
hade inte samma perspektiv på problemet och vissa hade därför svårt att 
identifiera hotet. Visioner om möjligheter fanns i huvudsak hos närings
livssekreteraren och till en del även hos vissa av företagsledarna. 
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Utkristalliseringsfasen 

I denna fas av samverkansförloppet är det, i enlighet med den genererade 
teorin, väsentligt att försöka konkretisera hotbilden för att kunna sätta in 
relevanta motmedel. Vi bedömde, utifrån näringslivssekreterarens 
beskrivning av situationen för den metallbearbetande industrin, att 
hotbilden var klarlagd. Det hot som därutöver förelåg för det stora 
aluminiumföretaget menade vi dessutom gjorde hotbilden tydlig. 

Möjlighetsbilden konkretiserades under denna fas genom att erfarenhe
terna av fallet SSF diskuterades och granskades utifrån tillämpbarhet för 
denna företagsgrupp. Även andra samverkansområden som ej varit 
aktuella i SSF men som var intressanta för denna bransch fördes in i den 
diskussionen. För de områden som utifrån diskussionen bedömdes som 
mest relevanta inleddes därefter samverkan. 

Tillväxtfasen 

I initialskedet av ett samverkansprojekt, som berör många små företag 
och inom vilket inga eller få diskussioner har förts om strategier gente
mot viktiga komponenter i omgivningen och långsiktiga målsättningar, 
har projektet snarare ad-hoc karaktär än karaktär av strategiskt nät
verksbyggande. Senare under processen när samverkansorganisationen 
funnit sina former kan strategiska frågor diskuteras. 

I detta fall uppnåddes under den tid som vi medverkade i projektet inte 
det stadium i Tillväxtfasen där stra tegiska frågor börjar diskute ras. Att 
strategiska diskussioner är viktiga konstaterar dock Jarillo (1988), vilket 
stöder vår genererade teori. 

Existensen av transaktionskostnader skulle enligt Jarillo (1988) innebära 
att verksamheter integreras i företagen - verksamheter som i annat fall 
skulle utföras av t ex underleverantörer. Om transaktionskostnaderna 
kan sänkas integrerar företagen därmed färre verksamheter och ges 
därigenom möjlighet att koncentrera resurserna till de områden där de 
har relativa fördelar. En förutsättning för detta är dock, enligt Jarillo 
(1988), att entreprenören v erkligen kan lyckas påverka t ransaktionskost
naderna genom medvetna handlingar. Författaren visar hur detta utgör 
grunden för vad han kallar "strategic network". Det resonemang som 
leder författaren till denna slutsats sammanfattas i nedanstående figur: 
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Approach to the Relationship 

Zaro-Sum Gam* Non Zaro-Sum Gam« 
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Figur 10.1 Fyra sätt att organisera ekonomisk aktivitet 
Källa: Jarillo, J.C. On Strategic Networks 1988 sid. 34. 

Den övre vänstra kvadraten i matrisen karaktäriseras, enligt Jarillo 
(1988), av en marknad på vilken många aktörer interagerar under 
konkurrens i enlighet med kända spelregler. Den nedre vänstra 
kvadraten kan enligt författaren exemplifieras med överordnad - under
ordnad relationer och är därför en hierarki, men flera karaktäristika 
liknar de som gäller en öppen marknad, s peciellt de karaktäristika so m 
har med transaktionskostnader och konkurrensförhållanden att göra. Den 
tredje kvadraten, den nere till höger, vilken benämns "Clan" utifrån 
Ouchis (1980) terminologi, kännetecknas av långsiktiga överenskommel
ser baserade på förtroende snarare än på formella kontrakt. I en sådan 
situation förekommer hierarkiska inslag men även samarbete. Den fjärde 
kvadraten, slutligen, som benämns "Strategie Network" kännetecknas av 
att et t sk "hub"-företag ("hub" motsvaras av svenskans "nav" oc h äger 
samma karaktäristika som de företag vi benämner "drakar") har speciella 
relationer med de övriga medlemmarna i nätverket. Relationerna i detta 
nätverk karaktäriseras också av att de äger rum under marknadsmässiga 
förutsättningar samt i en samarbetsanda. Sådana relationer kan enligt 
författaren karaktäriseras som investeringar eftersom spelreglerna är 
allmänt kända och accepterade och de interagerande företagen består som 
självständiga enheter. Vidare menar han att entreprenören är den som 
kan forma relationerna så att de bygger på gemensamma målupp
fattningar och förtroende. 

Vad beträffar önskvärdheten av ett yttre gemensamt identifierbart hot 
för att snabbt åstadkomma en samverkan är det troligt att v i förringade 
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Market 

Strategic 

Network 

Bureaucracy Clan 
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betydelsen av att tydliggöra detta för företagsgruppen. Näringslivssekre
terarens insikt om hotbilden ledde till att vi kan ha tagit för lätt på 
uppgiften att operationalisera densamma och göra den tydlig för före
tagsledarna. 

10.2 Ett samverkansprojekts byggstenar 

Varseblivningsfasen 

Det som den genererade teorin framhåller som väsentligt vad avser ett 
samverkansprojekts byggstenar i denna fas är att ett stort antal företag 
skall engageras, att det inom företagsgruppen finns en eller flera 
"drakar" samt att projektet bör vara regionalt avgränsat inom en och 
samma bransch. 

Antalet potentiella företag i fallet med den metallbearbetande industrin 
var 16 stycken. Aktörerna vid tre av dessa avböjde att medverka i 
processen. Återstoden, 13 företag, bedömde vi vara i minsta laget. Detta 
baserades på våra tidigare erfarenheter om att ett antal företag skulle 
kunna förväntas "hoppa av". Detta skulle göra den resterande gruppen 
för liten för att i nom sig rymma tillräckliga resurser för att kunna bilda 
en slagkraftig gemensam organisation. Det blev emellertid endast ett 
ytterligare avhopp inom gruppen, och detta avhopp skedde pga sjukdom. 

I företagsgruppen kunde vi urskilja två företag - ett inom vardera 
huvudgrupp - som skulle kunna fungera som sk "drakar", eftersom dessa 
båda var relativt stora och därmed hade, relativt de övriga företagen, 
fler upparbetade relationer med omgivningen. Dessutom var dessa före
tag så pass stora att de skulle kunna dra till sig stora order, som skulle 
kunna "spilla över" till de andra företagen. 

De geografiska avstånden mellan enheterna inom den metallbearbetande 
industrin i Robertsfors var genomgående korta. I den del av nätverket 
som var hårt kopplat, dvs i underleverantörsförhållandet där stora 
fysiska flöden förekom var det i det närmaste gångavstånd mellan enhe
terna. Sammantaget var förhållandena gynnsamma vad beträffar de geo
grafiska avstånden vad avser såväl fysiska flöden, informationsflöden 
samt för att kunna upprätthålla social a relationer. 
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Företagen var verksamma inom en och samma bransch, den metall-
bearbetande industrin. Dock kunde en klar åtskillnad göras mellan de 
som arbetade med aluminium respektive de som arbetade med övrig 
metallbearbetning. 

Sammantaget vill vi påstå att förutsättningarna vad avser byggstenarna 
var gynnsamma utifrån den genererade teorins utsaga om dessa i denna 
fas av processen. 

Utkristalliseringsfasen 

I denna fas bör enligt den genererade teorin samma förutsättningar som 
ovan, dvs inom Varseblivningsfasen, gälla. Förutom dessa förutsätt
ningar har vi funnit att en samverkanskomponent är väsentlig att grund
lägga i detta skede. Att inrätta e n samverkanskomponent formaliserar 
projektet och en sådan kan utföra viktiga "linking-pin"-funktioner vilket 
är väsentligt i detta skede. 

Antalet företag att bygga ett samverkansprojekt kring, var i denna fas 
fortfarande tillräckligt stort. Däremot framträdde inget drakföretag. 
Anledningarna till detta var flera. Det stora företaget inom aluminium
gruppen som vi bedömde ha vissa förutsättningar att utgöra ett drakföre
tag brottades med interna problem och dessutom ingick företaget i en 
större koncern vilket medförde små frihetsgrader att agera självständigt i 
ett samverkansprojekt. Det potentiella drakföretaget i den andra huvud
gruppen hade nyss bytt ägare och brottades även det med ekonomiska 
problem vilket innebar att de interna bekymren tog all kraft i anspråk 
för företagsledaren och att företagar en därför inte orkade engagera sig i 
samverkansprojektet i den utsträckning som varit önskvärd. 

Vad avser den geografiska närheten mellan företagen uppfylldes 
förutsättningarna enligt den genererade teorin. Vad vi i efterhand kan 
konstatera är att projektets lokala förankring kan ha inneburit att den 
miljö som projektet förankrades i möjligen var för fattig, dvs att 
kommunen var för liten för att kunna erbjuda goda strukturella betingel
ser. 

Om branschtillhörigheten kan vi konstatera att de två huvudgrupperna 
var för heterogena för att bygga ett samverkansprojekt kring, dvs att 
graden av domain similarity var för låg. Snarare borde vi ha inriktat oss 
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på två projekt. Då skulle dock ett annat problem ha uppstått, näm ligen att 
företagsgrupperna hade blivit för små. 

Den samverkanskomponent som existerade i detta skede utgjordes av de 
företagsträffar som arrangerades. Formaliseringsgraden var således 
synnerligen låg, t o m för låg kan vi i efterhand konstatera. Något verk
ställande organ instiftades aldrig och linking-pin funktionerna utfördes 
av oss själva. 

De slutsatser vi kan dra av detta fa ll vad avser byggstenarna i denna fas i 
utvecklingsförloppet är att fjärrstyr da enheter ej bör ges en central roll i 
ett samverkansprojekt. I detta sammanhang kan även nämnas att tre f öre
tag som kan karaktäriseras som fjärrstyrda enheter redan från början 
valde att aldrig delta i p rocessen. Dessutom får man inte se så snävt till 
den lokala situationen, utan i små kommuner bör man även gå utanför 
kommungränsen för att finna samverkanspartners. Ytterligare ett till
skott till den genererade teorin utifrån detta fall är att bra nschbegreppet 
kan vara för vittomfattande så till vida att företagen är för heterogena, 
har för låg grad av domain similarity, för att ha något gemensamt att 
bygga ett samverkansprojekt kring. 

Tillväxtfasen 

Byggstenar som bör tillkomma i denna fas av utvecklingsförloppet ut
görs enligt den genererade teorin av nya samverkanspartners, att projek 
tet strategiskt inriktas mot nya segment i o mgivningen, att nya områden 
för samverkan påbörjas samt att en produktionsuppdelning - specialise
ring - kan påbörjas. 

Det vi kunde iakttaga i denna fas i Robertsforsfallet var att nya områden 
för samverkan började diskuteras.Till utvecklandet av den genererade 
teorin vad avser byggstenarna i denna fas bidrar så ledes inte Roberts
forsfallet med något nytt. 
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10.3 Ett samverkansprojekts fogmassa 

Varseblivningsfasen 

I denna fas av utvecklingsförloppet är det som vi även tidigare nämnt 
svårt att finna någon egentlig fogmassa. Den genererade teorin uppmärk
sammade oss dock på några väsentliga förhållanden som bör gälla i 
denna fas. Det första är att initiativet till ett samverkansprojekt bör 
komma inifrån den tilltänkta samverkansgruppen. Vidare är det en 
fördel om kunskapen om och förtroendet för aktörerna är go d/gott samt 
att det inom gruppen existerar sociala relationer. 

Initiativet till att starta detta samverkansprojekt kom från den kommu
nale näringslivssekreteraren. Initiativet till och framväxten av projektet 
fick därför inte de mest gynnsamma betingelserna, vilket ett initiativ 
inifrån gruppen skulle ha kunnat medföra enligt den genererade teorin. 
Då kunde det också ha funnits ett starkare engagemang bland aktörerna. 
Vi underskattade dessutom betydelsen av att klargöra hot samt 
operationalisera dessa. Vi hade fått bilden klarlagd för oss av närings
livssekreteraren men företagsledarnas insikter i dessa frågor var inte i 
paritet med näringslivssekreterarens. 

Vad beträffar den genererade teorins utsaga om att initiativet bör komma 
inifrån den tilltänkta samverkans gruppen stöds detta bl a av Johannisson 
& Gustafsson (1984). I samband med en diskussion kring lokala nät
verksstrategier konstaterar dessa nämligen bl a att nätverksbyggandet 
skall ske inifrån, dvs att företagarna själva skall ta initiativen. Nätverk 
skall inte skapas ovanifrån, dvs från myndigheter och utanförstående 
organisationer. Vad dessa kan bidra med är att bereda marken och 
underlätta nätverksbyggandet. Vidare konstaterar författarna att i ett nät
verk är det väsentligt att samtliga deltagare är jämlika och att rätten att 
leda ges till den som har störst kompetens att l ösa ett konkret problem. 
Man betonar också behovet av löpande förändringar vilka kan ske genom 
bildande och upplösande av formella grupper. 

Den allmänna kunskapen om varandra var synnerligen bristfällig och 
därför var förtroendet aktörerna emellan ej heller särskilt utvecklat. Det 
fanns endast en stark relation inom gruppen och det var mellan två före
tagsledare där det förelåg en far-son relation. Härav följ er att de sociala 
relationerna i det närmaste var obefintliga inom gruppen som helhet. 
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Förutsättningarna i denna fas av projektet vad avser fogmassan var med 
andra ord d åliga. 

Enligt den genererade teorin är ömsesidigt förtroende bland aktörerna i 
ett samverkansprojekt önskvärt. Detta stöds även av andra författare. Att 
ömsesidigt förtroende kan stötta nätverksbyggande konstaterar bl a 
Thorelli (1986) och Jarillo (1988). Thorelli (1986) definierar förtroende 
som "an assumption or reliance on the part of A that if either A or B 
encounters a problem in the fulfillment of his implicit or explicit 
transactional obligations, B may be counted on to do what A would do 
if B's resources were at A's disposal" (Ibid sid 38). Jarillo (1988) dis
kuterar ä ven hur förtroende i nätverk kan genereras. Enligt författaren 
kan detta åstadkommas på tre sätt. Det första sättet är att entrepre nören 
noggrant väljer ut de personer som han/hon kan stå i relation till, dvs 
personer som har samma värderingar. Det andra sättet att generera 
förtroende är att entreprenören visar att han eller hon i en relation 
utsätter sig för minst lika stor risk som de övriga i relationen. Detta kan 
åstadkommas genom att entreprenören visar upp ett välförtjänt gott rykte 
vilket är värt att försvara. Det tredje sättet att åstadkomma förtroende 
kan ske genom en långvarig relation därför att e n sådan i sig visar att 
den betraktas som värdefull. 

Utkristalliseringsfasen 

I denna fas skall projektets spelregler klargöras. Här bör den formella 
makten regleras, uppoffringar och utbyte fördelas rättvist och graden av 
bundenhet till projektet bestämmas. Vidare avgörs här projektets 
flexibilitet samt styrkan i kopplingarna mellan aktörernas respektive 
företag. Många av dessa frågor kan regleras inom ramen för vald 
associationsform. Den genererade teorin pekar på att en lämplig 
associationsform för ett samverkansprojekt kan vara ekonomisk 
förening. Teorin säger att den formella makten bör vara i b alans medan 
den reella kan tillåtas vara i obalans förutsatt att det är eldsjälarna som 
ges ett merinflytande (se även Johannisson & Gustafsson 1984). För 
eldsjälarna anger den genererade teorin betydelsen av en gemensam 
värdestruktur bland aktörerna i projektet (se även t ex Jarillo 1988). 
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Detta projekt kom aldrig, under den tid som vi medverkade, så långt som 
till att formaliseras i något avseende. Den enda formaliseringen av 
gruppen skedde genom våra företagsträffar. 

En lärdom vi kan dra av detta fall är att deltagarna på någo t sätt bör lösa 
en inträdesbiljett. Inträdesbiljetten kan vara av såväl monetärt slag som 
bestående av en arbetsinsats. Detta påstående grundar vi på att e n insats, 
som riskerar att förloras o m man inte deltar aktivt i projek tet, kan förmå 
aktörerna att engage ra sig. De aktörer som då inte är beredda att riskera 
en insats kommer inte heller att delta i projektets fortsättning och på 
detta sätt får vi ett självsanerande system där deltagarna på ett tidigt 
stadium får lov att ta ställning. En inträdesbiljett innebär också en viss 
grad av formalisering, vilket får anses som önskvärt. 

En annan lärdom vi kan dra av fallet gällde gruppens identitet. Vid varje 
diskussion om inköp liksom vid avtalstecknande kom denna fråga upp. V i 
hade inledningsvis benämnt samverkansprojektet "Robertsforsgruppen". 
Vid projektets avslutning accentuerades frågan ytterligare och en 
diskussion uppstod om eventuellt namn på gruppen. Någon beteckning på 
gruppen myntades dock aldrig och vi kan konstatera att så borde ha skett. 
Grupptillhörighetskänslan bland aktörerna menar vi skulle ha stärkts om 
det hade skett vilket i detta skede skulle ha utgjort en väsentlig fogmassa. 

Vår genererade teori innehåller en utsaga om att löst kopplade nätverk är 
att föredra. Denna utsaga får stöd av Hellgren & Stjernberg (1987). De 
menar att i "hårt" kopplade nätverk är varje organ isation sammanbunden 
med andra m edlemmar av nätverket via makt- och beroenderelationer. 
Sådana relationer menar man medför rigiditet och låg flexibilitet. I 
"löst" kopplade nätverk medger avsaknaden av starka makt- oc h beroen
derelationer förändringar inom nätverket utan att stabiliteten i n ätverket 
som helhet riskeras. Slutsatsen författarna drar är att "löst" kopplade 
nätverk som t ex i nätverk av samverkanstyp leder till hög anpassnings
förmåga - en egenskap som är väsentlig i dagens turbulenta miljö. 

De slutsatser vi kan dra utifrån dett a fall i denna f as vad avser fogmassan 
är att ett visst risktagande stärker samverkansprojektet samt att gruppens 
identitet är väsentlig för att håll a ihop och sammansvetsa denna. Även 
för gruppens externa arbete är gruppidentiteten viktig. 
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Tillväxtfasen 

Den genererade teorins utsagor om fogmassan i denna fas är att det är 
önskvärt att visa snabba resultat men att m an trots detta skall skynda 
långsamt. Under denna fas konkretiseras och utvecklas det verkställande 
organets arbetssätt - om det existerar något verkställande organ. Vidare 
pekar den genererade teorin på vikten av beslutsfattande under konsensus 
för att såväl minska konfliktrisken som stärka lojaliteten inom projektet. 

Vi lyckades, trots den korta tid vi deltog i projektet, åstadkomma snabba 
och konkreta resultat inom ett samverkansområde nämligen inköpsom
rådet. Inom två andra områden in leddes samverkan. 

Något formaliserat beslutfattande förekom inte i gruppen utan de 
åtgärder som vidtogs var föranledda av den dialog som försiggick i 
gruppen. Inom projektets ram fördes inga egentliga målsättningsdis
kussioner och olika värderingar konfronterades därför ej med varandra. 
Därför uppkom inte heller någon krissituation av denna anledning under 
den korta tidsperiod som vi följde projektet och därför kom ej heller 
aktöremas lojalitet mot projektet att sättas på prov. 

10.4 Ett samverkansprojekts byggmästare 

Varseblivningsfasen 

Oavsett hur miljön ser ut, oavsett vilka byggstenar och vilken fogmassa 
man har tillgång till i ett samverkansprojekt är det ändock enskilda indi
vider som skall utföra arbetet med att svetsa samman en grupp. I denna 
fas, liksom i d e två övriga, är tillgången till eldsjälar synnerligen väsent
lig-

Inga eldsjälar framträdde under projekttiden b land aktörerna i företagen. 
Den eldsjäl som stod att finna var den kommunale näringslivssekretera
ren. I detta enskilda projekt hade han dock inte ambitionen att utföra 
"eldsjälens" olika roller. Han insåg nämligen det nödvändiga av att 
projektet skulle drivas av företagsledarna själva i syfte att få en bättre 
grogrund för projektet. 
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Utkristalliseringsfasen 

Den genererade teorin pekar på det väsentliga i att processen utvecklas 
inifrån gruppen samt det fördelaktiga i att eldsjälar återfinns såväl i 
företagen som i drakar. 

Aktörerna i de företag som vi ansåg skulle kunna fungera som drak-
företag hade ingen lokal förankring och möjligen var det därför som de 
inte tog på sig rollen som eldsjälar. Den eldsjäl vi här hade tillgång till 
var av mer extern karaktär i form av näringslivssekreteraren. Hans 
insikter och engagemang var inte tillräckliga för att få företagsledarna 
att ta på sig ökat engagemang och ansvar för processens utveckling. Detta 
tillsammans med kravet på deltagarstyrning ledde till en enligt vår 
bedömning onödigt långsam utveckling av processen. 

Det tillskott som den genererade teorin ger om byggmästare i denna fas 
av utvecklingsförloppet är att det inte är tillräckligt med externa eldsjä
lar. 

Tillväxtfasen 

I denna fas pekar den genererade teorin på vikten att eldsjälar entusias
merar deltagarna i projektet så att ytterligare eldsjälar framträder. I 
denna fas när projektet fått sin grogrund kan även externa eldsjälar 
engageras. Dessa senare får dock ej ersätta de interna eldsjälarna. 

I detta avseende kan vi inte göra några som helst kommentarer utifrån 
Robertsforsfallet. 

10.5 Den genererade teorins utveckling och 
användbarhet 

Trots den korta tid som stod till vårt förfogande för att initiera och 
utveckla ett samverkansprojekt i Robertsfors kan vi konstatera att den 
genererade teorin visade sig användbar. Den visade sig användbar genom 
att vi lyckades få igång en konkret och för företagen värdefull samver
kan inom inköpsområdet samt genom att vi lyckades inplantera ett 
samverkanstänkande i ö vrigt bland aktörerna. 
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I några avseenden förstärktes den genererade teorins utsagor och i andra 
medförde fallet teoritillskott. De tillskott som Robertsforsfallet tillförde 
var i huvudsak sådana som avsåg Varseblivnings- och Utkristalliserings-
fasen eftersom vårt d eltagande i processen till övervägande del var att 
hänföra till dessa faser. 

Byggstenar i Utkristalliseringsfasen 

Vi har genom Robertsforsfallet kunnat konstatera att det kan vara svårt 
att bygga ett samverkansprojekt kring fjärrstyrda enheter. Detta kan 
förklaras av att dessa i vissa fall arbetar med små frihetsgrader och har 
liten egen beslutskompetens. Detta förhållande medför att sådana enhe
ters bidrag till samverkansprojektet blir begränsat. För det andra visar 
fallet att fjärrstyr da enheter har litet intresse av att överhuvudtaget delta 
i samverkansprojekt. 

Vi har även påpekat att lokala miljöer kan vara för fattiga för att bygga 
upp ett slagkraftigt nätverk inom. Slutsatsen av detta blir att man i sådana 
situationer bör eftersträva en vidare förankring. 

Vidare kunde vi konstatera att branschbegreppet kan vara ett för brett 
område att bygga ett samverkansprojekt inom eftersom en och samma 
bransch kan innehålla företag som inte har speciellt mycket gemensamt -
låg grad av domain similarity. 

Fogmassa i Utkristalliseringsfasen 

Genom vår analys av Robertsforsfallet har vi funnit att ett visst riskta
gande är att föredra i syfte att stärka aktörernas engagemang i ett sam
verkansprojekt. 

Vi har genom fallet också funnit att det kan vara väsentligt att i e tt tidigt 
stadium diskutera en som det kan tyckas så banal fråga som vilket namn 
gruppen skall arbeta under. Ett namn på gruppen stärker enligt vår 
mening sammanhållningen inom gruppen och ett namn ger effekter utåt 
genom att det gör det lätt att identifiera gruppen för utomstående. 
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Byggmästare i Utkristalliseringsfasen 

Slutligen har vi funnit att externa eldsjälar kan vara en tillgång för att 
initiera ett projekt men för att detta skall få ordentlig fart krävs även 
tillgång till interna eldsjälar. 

Nedan sammanfattas i figurform de tillskott till den genererade teorin 
som Robertsforsfallet gav upphov till. 

Figur 10.2 Rober tsfor sfallets tillskott till den genererade teorin 

10.6 Metodologiska erfarenheter 

Vårt första f all av aktionsforskning var en intressant upplevelse. Vi hade 
inlett arbetet med att försöka överföra kunskapen i form av den 
genererade teorin till företagsgruppen genom en forskarrapport om 
fallet SSF. Utifrån den kritik som rapporten fick utstå med avseende på 
luddighet, fikonspråk och omfattning bedömer vi att den var svår för 
företagsledarna att tillgodogöra sig. Det som förstärkte svårigheten att nå 
ut till företagsledare i småföretag med den typen av information var 
gruppens bristande intresse att söka information om forskningsresultat. 
Gruppen deltog inte gärna i seminarier vid universitet och högskolor (se 
kapitel 7) och de hade svårt att se kopplingar mellan den akademiska 
forskningen och den verklighet de levde i. 
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Vi bedömde försöket till överföring i form av en forskningsrapport som 
i huvudsak negativt. Fallet SSF kan dock som illustration av en fram
gångsrik samverkan ha medfört ett större intresse för deltagande i 
projektet. Vi kunde nämligen konstatera att de som under de inledande 
samtalen ute på företagen hade en i viss mån negativ inställning till 
deltagande för egen del anslöt sig och sedan deltog i lika hög grad som 
övriga. Det värde som fallbeskrivningen hade som illustration väckte 
intresse men var i sig inte tillräckligt för att utveckla en samverkanspro
cess. 

Med en ännu mer handlande ansats och då i rollen som externa föränd
ringsagenter kunde vi dock få igång en samverkan. De dilemman vi 
redan vid ingången i projektet insåg att vi skulle tvingas hantera, var 
avvägningen mellan deltagarstyrning och expertstyrning, att åstadkomma 
"tryck" i pro cessen samtidigt som vi skulle "skynda långsamt" och slutli
gen, att vara ansvariga fö r att en handling kom till stånd samtidigt som vi 
skulle arbeta f ör vårt utträde g enom att l ägga över arbete på deltagarna 
så att processen skulle kunna bli generativ. Vilka erfarenheter gjorde vi 
då av arbetet med att få til l stånd en samverkansprocess för denna grupp? 

10.6.1 Avvägningen deltagarstyrning contra expertstyrning 

Vid urval av företagsgrupp, vid förundersökningen samt vid de samtal 
som fördes med den potentiella gruppen för att utröna deras intresse för 
samverkan, liksom för att identifiera potentiella eldsjälar, agerade vi 
med en klar expertroll. Denna roll fortsatte v i med även vid de två inle
dande seminarierna där forskarrapporte n presenterades och diskuterades. 
Det var vi som hade kunskapen om företagssamverkan medan företagsle
darna saknade denna. 

Företagsledarnas problem med att överföra den kunskap, som delgavs 
dem i form av rapporten och föreläsningen, till deras praktiska v erklig
het ledde till en förändring av vår roll. Strukturen var dock redan lagd 
genom att gruppen bildades med en samverkanskomponent i form av 
företagsträffar. 

Från att ha varit sakorienterad med avseende på innehåll ändrades vår 
roll till att i stället bli vad Lippitt & Lippitt (1978) benämner processad
vokater. Vi organiserade de arenor där samtal kunde föras mellan före
tagsledarna i form av företagsträffarna. I springpojkerollen kallade vi 
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till träffarna och i konsultrollen utförde vi utredningar som skulle fun
gera som bränsle vid dialogerna mellan företagsledarna. Däremot 
överläts frågor om samverkansprocessens inriktning och innehåll till del
tagarna. I de tta avseende var det de som hade kunskapen. Vår roll var 
här forskarens som understödjer med ett aktivt frågande så att delta
garnas kunskaper såväl kommer fram som leder till ett handlande. Den 
deltagarstyming som här tillämpades innebar att innehåll och inriktning 
av processen hela tiden utgick från företagarnas egna bilder och de 
problem man själva identifierade och ansåg som mest angelägna att 
angripa. Vid dokumentationen av handlingen som gruppen enats kring 
utfördes den av oss i roll en som forskare. 

10.6.2 Tryck i processen eller skynda långsamt 

Avvägningen mellan att ås tadkomma tryck i processen eller att skynda 
långsamt ledde till flera svåra a vvägningar. Vid insamlandet av uppgifter 
kring inköpsställen och kvantiteter var vi otillfredsställda därför att vi 
tyckte företagsledarna drog ut på tiden. Samtidigt kände vi att det var 
viktigt att företagsledarna to g sig an dessa arbetsuppgifter själva så att de 
åtminstone hade gjort en insats i n ågon form för att delta i samverkans
projektet. Även sett i backspegeln bedömer vi att det var en korrekt 
avvägning. Det var inte vi som skulle starta samverkan utan det var före
tagsledarna. Var man inte beredd att utföra vissa arbetsuppgifter skulle 
ändock inte samverkan mellan dessa företagare kunna utvecklas. Detta 
ledde till att processen drog ut på tiden. En tidsutdräkt som dock var 
nödvändig för att företagsledarna skulle tvingas öka sitt ansvar för 
processen. Det var inte vi forskare som skulle komma och lösa deras 
problem utan vår uppgift var att m ed vår kunskap hjälpa dem lösa upp
giften att utveckla sina företag. 

Även när det gällde frågan om att lära känna varandra o ch öka kun
skapen om varandras produktion sresurser så valde vi att överlåta detta 
till deltagarna. Vi ställde endast uppföljningsfrågor kring hur besöken 
fortgick. Vi valde således att inte trycka på utan låta processen löpa i 
deltagarnas egen takt. Genom frågandet försökte vi dock stimulera till 
handling. 

I efterh and inser vi att vi i stället borde ha förlagt företagsträffarna till 
de olika arbetsplatserna. Vi hade då i samband med dessa även uppnått 
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fördelen med att företagsledarna ökade kunskapen om varandra. Även 
när det gällde namn på gruppen så hade vi på ett enkelt sätt kunnat föra 
fram den frågan på ett mer aktivt sätt och öka trycket på gruppen att 
komma till ett namnval. Vi underskattade troligen behovet av en mer 
klar och markerad identifik ation för gruppmedlemmarna. 

Vid de inledande diskussionerna om samverkan inom marknadsförings
området lade vi över uppgiften på deltagarna att s öka reda på lämpliga 
mässor att delta i. Även här var avsikten att, istället för att lista upp 
lämpliga mässor för dem och att snabbt komma till beslut samt ta fram 
en kostnadsplan för besök, låta deltagarna själva söka fram de mässor de 
bedömde relevanta för sig och gruppen. Även här fanns således avväg
ningen mellan tryck respektive skynda långsamt där vi valde den senare, 
ett val som vi menar gav större engagemang och delaktighet i processen 
än vad som skulle ha blivit följden av att välja den snabbare lösningen. 

10.6.3 Forskaren elle r deltagarna som ut förare 

När det gällde att arrangera träffar, kalla till dessa, dokumentera 
dialogerna liksom att sammanställa underlag var vi utförare. Däremot 
ansåg vi det väsentligt att företagsledarna åtog sig olika uppgifter. Den 
korta tidsrymd som stod till förfogande gjorde att vi upplevde det 
väsentligt att deltagarna kände eget engagemang och ansvar för proces
sen. Ett ökat engagemang från deltagarna skulle även möjliggöra att 
eldsjälar inifrån deltagargruppen skulle utkristalliseras genom att de 
skulle bli mer besjälade än övriga. Även när vi ser i backspegeln bedö
mer vi att det var en riktig strategi. Företagsledarna tillägnade sig genom 
detta ett samverkanstänkande där de började ikläda sig ett ansvar för hela 
gruppen. Detta skedde såväl vid förhandlingarna som vid dialogerna som 
fördes vid företagsträffarna. Detta förfarande ledde även till en positiv 
erfarenhet hos deltagarna att de kunde sköta förhandlingar som inte bara 
var bra för det egna företaget utan vilka även fick ett positivt bemötande 
av de övriga i gruppen. 

Däremot misslyckades vi med vår ambition att få fram fler besjälade 
individer eller intema eldsjälar. Vi kan endast konstatera att inga sådana 
kom fram under processen. De potentiella eldsjälarna som vi identifierat 
under förstudien hade alltför stora problem inom sina egna företag att 
brottas med. Den person som tyvärr tvingades avbryta sitt deltagande 
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pga sjukdom var den person som troligtvis hade de bästa förut
sättningarna att ikläda sig en sådan roll. Näringslivssekreteraren hade 
även kunnat ikläda sig en sådan men utan reellt stöd i företagsgruppen 
hade troligen processen även fortsättningsvis blivit seg. Vi vill därför 
återupprepa va d som nämnts ovan att med endast externa eldsjälar blir 
processen mer långsam och seg jämfört med om det även finns interna 
eldsjälar. 

I detta fall hade den genererade teorin överförts till en tillverknings
industri. Det var även ur denna typ av industri som vi genererade vår 
teori. Även om det är skillnader mellan snickeri- och metallbearbetande 
industri så fi nns dock även stora likheter. 

Teorins användbarhet skulle kunna utvecklas ytterligare om vi gavs till
fälle att överföra vår kunskap till en annan typ av verksamhet. Ett sådant 
tillfälle erbjöds senare och det inom en servicenäring. Detta senare fall 
av försök till prövning av den genererade teorins användbarhet presen
teras i nästa kapite l. 



11 Aktionsforskning II • Service
näringen 

11.1 Lägesbestämning 4 

Vårt andra f örsök att studera d en genererade teorins användbarhet och 
utveckla densamma möjliggjordes när Arbetslivscentrum (ALC) kontak
tade oss hösten 1988. ALC ville ha vår hjälp med ett branschutvecklings
projekt inom Hotell- och restaurangnäringen. Bakgrunden till ALC:s 
begäran var önskemål om forskarstöd dels från Branschrådet för Hotell 
och Restaurang (BHR) i Västerbotten, för ett regionalt utvecklingsarbete, 
dels från parternas gemensamma nämnd för utvecklingsfrågor (NUF), 
för ett nationellt utvecklingsarbete. Parterna i det här fallet och även 
senare i fallbeskrivningen är Hotell- och Restaurangarbetsgivareföre
ningen (HRA), Hotell- och Restauranganställdas Förbund (HRF) samt 
Handelstjänstemannaförbundet (HTF). På såväl regional som nationell 
nivå var man i dessa branschorgan oroad över utvecklingen inom närin
gen. De orosmoln man såg ville man möta med ett forskarstött u tveck
lingsarbete. 

Denna förfrågan väckte vårt intresse ef tersom vi här såg en möjlighet till 
ytterligare utveckling av den genererade teorin. Överföring av teorin till 
en tjänsteproducerande verksam het bedömde vi skulle medföra en situa
tion som i ett antal a vseenden avvek från den situation ur v ilken teorin 
genererats. Denna överföring skulle möjliggöra en ur vår synpunkt 
önskvärd utveckling av teorin (se Glaser och Strauss 1967 samt Brunsson 
1981). 

Vid det inledande mötet mellan oss och representanter för Arbetslivs
centrum samt parternas företrädare på regional nivå, var det från vår 
sida angeläget att få klartecken för ett arbetssätt som skulle möjliggöra 
att arbeta m ed den genererade teorin som bas. Sådana klartecken gavs 
och ett utvecklingsarbete för branschen startade vid årsskiftet 88/89. 
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På samma sätt som tidigare har vi i figuren nedan markerat var i vår 
forskningsprocess vi nu befinner oss. 

Figur 11.1 Den aktuella fasen i forskningsprocessen 

11.1.1 Kunskap 

Vår kunskap bestod i det här läget såväl av den i kapitel 6 genererade 
teorin som av hur denna teori utvecklats genom Robertsforsfallet (se 
kapitel 10). Vi hade i Robertsforsfallet kunnat konstatera att den genere
rade teorin var användbar. Vi hade i det fallet åstadkommit en samver
kansprocess med utgångspunkt från den genererade teorin - en samver
kan som inte hade förekommit tidigare. Processen pågick fortfarande 
trots att vi, när vi lämnade projektet, hade varit osäkra på om den grund 
som lagts var tillräckligt stabil. 

Den utvecklade teorin kunde även den beskrivas utifrån beståndsdelarna 
miljön som förutsättningsskapare, byggstenar, fogmassa samt byggmäs-
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tare i de tre u tvecklingsfaserna Varseblivningsfasen, Utkristalliserings-
fasen samt Tillväxtfasen. Den utvecklade teorin medförde tillskott till 
den ursprungliga teorin i Utkristalliseringsfasen däremot ej till Varse
blivningsfasen respektive Tillväxtfasen. 

Den utvecklade teorin visade beträffande miljön som förutsättningsska
pare bl a att det synes väsentligt att kunna påvisa ett uppenbart hot i 
omgivningen. Hotet måste operationaliseras i någon form för att det skall 
vara tydligt för aktörerna och för att därigenom kunna sätta in lämpliga 
åtgärder. 

Vad avser ett samverkansprojekts byggstenar hade Robertsforsfallet upp
märksammat oss på och därigenom bidragit till att u tveckla teorin med 
avseende på att samverkansprojekt inte bör byggas kring fjärrstyrda 
enheter, att miljön som man bygger ett samverkansprojekt inom bör vara 
relativt "rik" med avseende på företagsbeståndet samt att företagen bör 
uppvisa en viss grad av domain similarity för att ä ga något gemensamt 
att bygga ett samverkansprojekt kring. 

Den fogmassa som den utvecklade teorin tillförde den ursprungliga 
genererade teorin bestod av att det synes önskvärt att deltagarna förmås 
till en insats i någon form, antingen av monetära resurser eller en viss 
arbetsinsats. Vidare tycks det väsentligt att på ett relativt tidigt stadium 
ge samverkansprojektet en identitet t ex genom att finna en slagkraftig 
benämning på det. 

Beträffande byggmästarna hade teorin tillförts att det inte tycktes till
räckligt med externa eldsjälar utan att även intema sådana krävdes för att 
få igång en generativ process. 

Sammantaget medförde den utvecklade teorin tillskott till den i kapitel 6 
genererade teorin i form av nya byggstenar, ny fogmassa samt en utsaga 
om byggmästarna. 

Ett samband mellan de olika beståndsdelarna som vi började kunna skön
ja i den utvecklade teorin var att byggmästarna, som visade sig vara 
centrala figurer i samverkansprojekt, borde utgöras av aktörer i de sk 
drakföretagen. Dessa drakföretags ledning bör vara beslutsmässigt kom
petent. Byggmästarna, eldsjälarna, bör vidare ha en lokal förankring och 
uppfattningarna i etik- och moralfrågor bör ligga nära varandra. 
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De metodologiska erfarenheter vi gjorde genom Robertsforsfallet var att 
aktionsforskning var en lämplig metod att arbeta med för förändrings
processer bland företagsledare i småföretag. Kunskap som förmedlades i 
tryckt form hade avfärdats eftersom den inte ansågs överförbar till prak
tiskt handlande. Vid en ännu mer aktivt handlande ansats där vi gick in 
som externa förändrare, kunde vi däremot få igång en flerpartssamver-
kan på relativt kort tid. Basen var kunskapen i form av den tryckta rap
port som avvisats tidigare. 

Den deltagarorienterade ansatsen hade känts riktig men det som vi ej 
hade känt tillfredsställelse med var den "sega" processen som följde i 
dess spår. Avvägningen mellan att få till stånd mera tryck och rädslan 
för att deltagarna i ett sådant fall ej skulle känna processen som sin egen 
hade varit problematisk. Ökade vi trycket fanns det risk för expertdomi
nans och för att deltagarna där igenom skulle få sämre förutsättningar att 
lära av deltagandet. Ett sådant förfarande skulle även ha varit riskfyllt 
utifrån vår önskan att samverkansprojektet skulle fortsätta när v i lämna
de det. Vi hade dessutom haft problem med att få fram besjälade indivi
der inifrån gruppen eller vad Philips (1988) benämner som att "härbä r
gera eldsjälar". 

11.1.2 Problem 

I likhet med i R obertsforsfallet var problemställningen även här tvådelad 
- forskningsproblemet och det praktiska problemet. 

Forskningsproblemet innebar att studera om teorin kunde överföras och 
utvecklas vid arbete med en servicenäring. Även här hade vi förväntnin
gar på såväl teoritillskott som att vinna nya metodologiska erfarenheter. 

Det praktiska problemet avsåg att studera om flerpartssamverkan kunde 
vara ett sätt att utveckla en bransch. I skrivelsen som föregick ALC:s 
engagemang samt vid de inledande samtalen tillsamman med parterna 
hade en mängd problem kring branschen aktualiserats. De problem som 
förts fram var såväl kunskaps- som kompetensbrister, den höga perso
nalomsättningen, lednings- och organisationsproblem, lönsamhetsprob
lem samt ett motstånd mot förändringar. Denna problembakgrund hade 
föranlett starten av ett nationellt utvecklingsarbete för branschen. Vi fick 
gehör för vårt intresse att utifrån den genererade teorin framförallt ar



Aktionsforskning II 
- Servicenäringen -

227 

beta på den regionala nivån. Däremot bedömde vi att det ur spridnings
synpunkt kunde vara en fördel med en lös koppling till det nationella 
utvecklingsarbetet. Vårt praktiska sy fte med utvecklingsarbetet formule
rades därför som: 

"att identifiera problemområden samt utforma ett förändringsarbete för 
att stärka näringen. Inledningsvis inriktas arbetet på regionen men en 
strävan skall vara att när så är möjligt kontinuerligt överföra erfaren
heterna från detta arbete till hela branschen". 

11.1.3 Instrument 

Även i detta fall skulle vi arbeta med den mer aktivt handlande ansatsen i 
rollen som aktionsforskare. Branschproblematiken ledde oss till en delvis 
annorlunda uppläggning av samverkansprojektet. Denna annorlunda upp
läggning avspeglas dels i valet av en mer formaliserad samverkanskom
ponent och dels i sättet att förankra u tvecklingsarbetet djupare i företa
gen än vad som hade skett i Robertsforsfallet. Den mer formaliserade 
samverkanskomponenten valdes för att undvika "segheten" vi erfarit i 
Robertsforsfallet samt på grund av branschens turbulens. För att uppnå 
den djupare förankringen liksom för att utveckla relationer till externa 
organisationer utökades användningen av dialogen som redskap till att 
inte enbart gälla arbetet i samver kanskomponenten. 

Eftersom många av dessa val föranleddes av de branschspecifika för
hållandena gör vi en kort beskrivning av dessa innan v i går över till en 
diskussion om metodiken. 

11.2 Fallet Servicenäringen 

11.2.1 Branschen 

Branschen var avvikande mot dem vi arbetat med i d e tidigare studierna 
och innebar en övergång från att studera tillverkande företag till att 
studera tj änsteföretag. Gruppen tjänsteföreta g är i sig inte någon homo
gen grupp. En typ av tjänsteföretag kallas kunskapsföretag. Sveiby & 
Riesling (1986) ger den beteckningen åt företag som är individberoende, 
med icke standardiserad produktion, kreativa samt med komplex pro
blemlösning som sin huvudsakliga verksamhet. Som kunskapsföretag 
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räknas vanligen reklambyråer, konsultföretag, dataföretag etc. Vår be
dömning är att även vissa hotellföretag utifrån författarnas beskrivning 
kan betecknas som kunskapsföretag. 

Ägarförhållandena inom branschen är komplexa. Motiven för ägande 
varierar starkt. Här finns kommunen som tvingas gå in och driva en 
anläggning av infrastrukturella skäl när kommersiella förutsättningar för 
hotelldrift saknas. En annan ägarkategori utgörs av börsnoterade företag 
eller försäkringsbolag som av placeringsskäl investerar i hotellanlägg
ningar i framförallt storstäderna. Floran av ägare inom hotellnäringen 
beskrivs i en utredning om ägarförhållanden (SHR-rapport 1987:4) som: 
"Få andra branscher kan visa på en sådan mångfald i sin ägarstruktur 
som Hotellbransehen"(Ibid sid 1). Den största ägargruppen var enligt 
denna kartläggning privata ägare och enskilda företag. Börs- och fastig
hetsbolag intog en andraplats medan kommunerna som ägare intog en 
tredjeplats. Andra ägargrupper var försäkringsbolag, ideella föreningar, 
folkrörelser samt kyrkor. 

En nackdel med denna ägarsammansättning är att en majoritet av hotell
anläggningarna ägs av företag vars huvudsakliga verksamhet är bransch
främmande. Antalet ägare utökas dessutom genom att i inte mindre än 75 
procent av hotellföretagen (SHR-Rapport 1987:4) är den fastighetsför-
valtande och den rörelsedrivande verksamheten åtskilda i separata bolag. 
Eftersom båda dessa är integrerade i hote llverksamheten kommer således 
antalet ägare som påverkar enheterna att i det närmaste fördubblas. Upp
delningen har medfört problem för framförallt den rörelsedrivande 
verksamheten. 

Vid en hyressättning som är högre än vad denna typ av verksamheter kan 
klara läggs inte verksamheten ner i samma utsträckning som vid tillver
kande företag. Trots att den rörelsedrivande verksamheten har gjort 
konkurs både två och tre g ånger så finns i de flesta fallen nya förvän
tansfulla entreprenörer som vill pröva sin kapacitet och som tror på 
anläggningen. Ett uttryck in om branschen är "att en anläggning skall ha 
gått omkull minst tre gånger för att man sedan skall få rimlig 
lönsamhet." Här avses då att eft er dessa tre konkurser har kapitalkostna
den för inventarierna kommit ner på en sådan nivå att den rörelsedrivan
de enheten har förutsättningar at t bli lönsam. 
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Hotell- och restaurangbranschen kännetecknas vidare av en hög turbu
lens. Detta gäller såväl företagsbeståndet som personalrörligheten. 
Branschen toppade konkursstatistiken 1987 om man ser till andel av 
företagsbeståndet i konkurs (Rättsstatistisk årsbok 1988 Tab 4.2.3.2). 
Antal företagskonkurser var 1987 324 stycken. Samtidigt påbörjades 
enligt Granhed (1989) inte mindre än 125 projekt och 1988 ytterligare 
85. Efter en genomgång av investeringsnivån sammanfattar han läget 
med att "investeringsviljan i Branschen är producentorienterad snarare 
än marknadsorienterad. Kapacitetsuppbyggnaden har vuxit snabbare än 
marknaden" och "effekten har på många orter blivit en obalans mellan 
utbud och efterfrågan" (Restauratoren 1989:1 sid 8). 

Allvaret i denna obalans förstärks om man ser till utvecklingen som skett 
under senare år med den nämnda uppdelningen av ägandet mellan fastig-
hetsförvaltande och rörelsedrivande del. Denna uppdelning medför föru
tom problemet med många ägare även svårigheter för det rörelsedrivan
de företaget att bygga upp stabiliserande tillgångar. Detta ökar företagets 
känslighet för svängningar i efterfrågan. Situationen förvärras av att 
ingen del av den högkvalitativa hotell- eller restaurangtjänsten kan lag
ras. Underskott på hotelltjänster är samtidigt ett stort problem för andra 
näringar och evangemang med följder som redan Jungfru Maria fick 
känna av. 

I en statlig utredning (SIND PM 1986:5) konstateras personalrörligheten 
vara mycket hög för såväl hotell- som restaurangverksamheten. För 
varje årsanställd gick det 3,25 personer vilket kan jämföras med indust
rins relationstal 1,58 (Ibid sid 19). Den höga personalrörligheten togs 
även upp i den skrivelse från NUF som delvis låg till grund för detta 
utvecklingsprojekt. 

Beträffande produktens, eller i detta fall tjänstens, heterogenitet finns 
stora variationer. Här finns allt från det enkla övernattningshotellet med 
enbart frukost till den fulländade konferensanläggningen med gourmet-
restaurangen men även det enkla övernattningshotellet med gourmetres-
taurangen och konferensanläggningen med "plastmat". Stora variationer i 
hotelltjänstens innehåll föreligger dessutom mellan t ex fjällanläggnin
garnas och stadshotellens tjänster. En indelning av hotell utifrån låg, 
medel och hög klass innebär en sammanvägning av de olika delarna i 
hotelltjänsten. Gästens upplevelse av produkten baseras inte på delar som 
maten, dukningen, servicen, rummet, upplevelser, konferensen etc utan 
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på helheten av vistelsen. Inom denna näring ställs därför stora krav på en 
interaktion mellan de olika delarna i företagen om en anläggning skall 
betraktas som högklassig. 

Metodik 

Ovannämnda förhållanden, dvs att v i skulle studera en bransch med en 
tjänsteproducerande verksamhet, med ett behov av helhetssyn på organi
sationen samt den tydliga rörligheten bland ägare och personal medförde 
att vi valde en uppläggning där fle r personer blev inblandade i utveck
lingsprocessen. I såväl SSF-fallet som i Robertsforsfallet hade utveck
lingsprocessen förts framåt genom dialoger mellan endast företagsledar
na. En sådan strategi för den här b ranschen skulle vara olämplig. Vid 
varje byte av ledning eller ägare skulle vi vid valet av en sådan strategi 
tvingas börja om från utgångsläget i res pektive företag. 

En djupare förankring av utvecklingsarbetet inne i f öretaget bedömde vi 
skulle möjliggöra att s amverkansidén hade förutsättningar att b estå och 
att de utvecklingssteg som tagits inom projektet var bekanta inom orga
nisationerna. Om ett sådant "organisatoriskt minne" för utvecklingsarbe
tet tillskapades bedömde vi att utvecklingsarbetet skulle kunna fortsätta i 
företagen trots fr ekventa ägar- och ledningsbyten. För att skapa ett "or
ganisatoriskt minne" skulle vi således vidga deltagandet från företagen så 
att inte bara företagsledarna ingick utan eftersträva att personer från 
olika kategorier på anläggningarna involverades. Ett bredare deltagande 
skulle utifrån b ehovet av helhetssyn även med stor sannolikhet leda till 
att fl er möjliga samverkansområden skulle kunna identifieras genom att 
antalet perspektiv ökade. 

Ytterligare en aspekt var att branschens problem inte enbart var att hän
föra till behov med avseende på att nå resurskomplettering i olika 
avseenden utan även att få företagen att starta utvecklingsarbete inom den 
egna organisationen. En hel del av de problem man anfört vid diskussio
nerna bedömde vi kunde lösas genom utvecklingsarbete på den egna 
arbetsplatsen. Kunde det bredare del tagandet även stimulera sådana pro
cesser var vår bedömning att d et skulle vara p ositivt även för samver
kansprojektet. 

Instabiliteten på grund av bristande lönsamhet hos företagen ställde krav 
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på att samverkansförloppet inte fick bli alltför beroende av kriser i 
enstaka företag. Robertsforsfallet hade lärt os s hur en ekonomisk kris i 
ett företag kunde lägga en förlamande hand över samverkansprocessen. 
Antal företag borde av den anledningen inte vara alltf ör få. 

En annan åtgärd för att minska sårbarheten av kriser i enskilda företag 
var att u tveckla en stabiliserande samverkanskomponent. På detta prob
lem såg vi två lösningar. Den första var att själv bilda denna medan den 
andra var att utnyttj a och utveckla ett redan existerande organ. 

För det första alternativet såg vi en intressant möjlighet i form av en 
samverkanskomponent som bildades av flera deltagare från varje an lägg
ning. Genom detta förfarande sk ulle vi kunna utveckla det organisatoris
ka minnet hos de deltagande företagen. Vidare skulle den lösningen möj
liggöra lärande mellan olika nivåer inom företagen samt mellan företa
gen. Deltagandet av flera från varje anläggning skulle även kunna st imu
lera utvecklingsprocesser internt inom de enskilda företagen. 

Nackdelen med detta alternativ sk ulle vara att om vi arbetade med 15-20 
företag så skulle församlingen bli stor, kanske ohanterlig. En sådan upp
läggning skulle ställa stora krav på insatser direkt vid projektets start 
från företagens sida - insatser av såväl personell som ekonomisk karak
tär. Härigenom skulle vi uppnå inträdesbiljetten vi efterlyst i R obertsfors 
men samtidigt tvingas inrätta en relativt stor överbyggnad innan något 
konkret resultat kunde förväntas. Detta senare hade inget stöd vare sig i 
fallet SSF eller i Erfarenhetsstudien. Med vetskap om de lönsamhets
problem man hade i branschen bedömde vi det inte realistiskt att vid 
starten begära att f öretagen skulle kunna ställa sådana resurser till vårt 
förfogande. 

Det andra altern ativet var att bygga på ett redan befintligt organ. Våra 
blickar riktades mot det samrådsorgan som fanns i branschen - det 
Regionala Branschrådet (BHR). Detta är ett partssammansatt organ, dvs 
ledamöterna utses från de tre nämnda organisationerna SHR, HTF och 
HRF. BHR:s medlemsbas består av cirka 250 företag i Västerbotten. Av 
dessa är 100 hotell- & restaurangföretag medan 150 företag har renodlad 
logi- alternativt kostverksamhet. Rådets formella utformning är reglerad 
enligt ett avtal 1986-04-11 efter ett utredningsarbete i LAKO-gruppen. 
Denna grupp var ett samarbetsorgan m ellan kommunerna och landstinget 
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i Västerbotten. Sammansättningen av det Regionala Branschrådet är att 
de två fackliga organisationerna vardera har två representanter samt att 
arbetsgivarorganisationen har fyra representanter. Dessutom har rådet 
en sekreterare - den nuvarande är rektor för gymnasieutbildningen inom 
näringen. Länsturistnämnden har dessutom en adjungerad ledamot i 
Rådet. BHR har å sin sida en adjungerad ledamot i Länsturistnämnden. 

Branschrådets verksamhet kan i huvudsak beskrivas som att stimulera 
och utveckla kompetensen inom, och kunskapen om, branschen. Detta 
har man gjort genom att bidra med medel för konferensdeltagande och 
utbildning, utdela stipendier, anordna tävlingar, ordna in formationskam
panjer, etc. En årligen återkommande aktivitet är Branschrådsdagarna 
där aktuella frågor som rör branschen tas upp och behandlas. Rådet har 
även diskuterat och lagt synpunkter på gymnasie- och AMU- utbildnin
garna inom branschen. Rådet sammanträffar med ett intervall av cirka 
tre månader. 

Vilka för- och nackdelar skulle ett val av BHR som samverkanskompo
nent kunna medföra? Fördelarna bestod i att vi fick tillgång till en 
linking-pin funktion som bland annat skulle kunna medföra en administ
rativ avlastning och även kunna säkra projektets fortlevnad efter det att 
vi lämnat projektet. Vår bedömning var att o m deltagarna i e tt befintligt 
samarbetsorgan hade vant sig att betrakta f öretagen inte bara s om kon
kurrenter utan även som komplettenter och kunnat se eventuella samver
kansfördelar så skulle samverkansprocessen ha förutsättningar att 
utvecklas inom nya områden även när vi lämnade den. 

Den allvarligaste befarade nackdelen var att ledamöterna i detta fall 
skulle vara representativa i motsats till det direktdeltagande av företags
ledare som vi arbetat med i Robertsforsfallet. Visserligen fanns fyra 
ordinarie och fyra suppleanter av de mer tongivande krögarna med i 
rådet. Ytterligare krögare fanns även med i ett till rådet knutet turist
utskott. Trots detta kvarstod det faktum att vi knappast kunde förvänta 
oss att mer än ett fåtal av ägarna till de potentiella samverkansföretagen 
skulle finnas med i samverkanskomponenten. Fallet SSF hade dock visat 
att i nflytande och påverkan i en framgångsrik samverkansprocess kunde 
vara obalanserat . Samtidigt hade fallet visat betydelsen av att deltagarna 
hade förtroende för dem som hade större inflytande på processen. 
Förhållandet att krögarna var valda av sin intresseorganisation stärkte 
antagandet att de åtnjöt övriga krögares förtroende. Vidare bedömde vi 
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att eftersom krögarna deltog på rent ideella grunder var det rimligt att 
anta att de också hade större intresse för branschen än övriga krögare. 
På den fackliga sidan skulle vi kunna få samma problem som på arbetsgi
varsidan. Endast ett fåtal av dessa skulle vara anställda i de potentiellt 
inblandade företagen. Vi bedömde dock att d essa representanter genom 
fackklubbar, förhandlingsverksamhet etc skulle ha goda insikter om de 
flesta företagen i branschen. Vidare antog vi att de var mer intresserade 
av branschens utveckling än den genomsnittligt anställde. 

Ett val av samverkanskomponent i form av ett partssammansatt organ 
som baserades på representativt deltagande var problematiskt utifrån att 
de deltagande organisationerna inte skulle känna processen som "sin 
egen". Vidare kunde det finnas problem med att anslutningen till de 
fackliga organisationerna var låg på vissa hotellanläggningar. Ledamö
terna skulle i en sådan situation inte vara insatta i situationen ute på 
företagen. Vi skulle därigenom få svårare att byg ga upp det "organisato
riska minnet" ute på företagen och även få svårigheter att st imulera det 
interna utvecklingsarbetet i företagen. 

Dessa nackdelar bedömde vi dock som möjliga att lösa genom en annor
lunda uppläggning av såväl inledningen av samverkansprojektet som 
genomförandet av olika aktiviteter inom projektet. Idén till denna annor
lunda uppläggning tog sin grund i e tt program för arbetsorganisatoriskt 
utvecklingsarbete, det sk LOM-programmet (se t ex Gustavsen 1988). 
Inom detta program arbetade man i stor utsträckning med konferenser i 
olika form vid inledningen av förändringsprocesser. Merparten av dessa 
projekt var dock avgränsade till att endast avse utvecklingsarbete inom 
ett företag. Försök hade även gjorts inom Hotell- och restaurang
branschen men inte kunnat fullföljas. Orsaken till dessa misslyckanden 
angavs av de medverkande forskarna vara turbulensen på ägar- och 
ledningssidan. Konferensmetoden hade dock varit framgångsrik för att 
åstadkomma arbetsorganisatoriska utvecklingsprocesser i enskilda före
tag inom andra branscher. Inom programmet hade försök även gjorts att 
arbeta med företagskluster om 3-4 företag. Dessa försök hade miss
lyckats i merparten av fallen. Vi avskräcktes inte av att man hade miss
lyckats i dessa interorganisatoriska projekt ef tersom det endast bekräfta
de vår kunskap om sårbarheten vid få deltagande företag. Vi bedömde att 
kombinationen konferenser och många företag borde vara intressant vid 
inledningen av en förändringsprocess i form av en flerpartssamverkan. 
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Konferenser med ett brett deltagande ute på anläggningarna bedömde vi 
skulle vara ett sätt att öka direktanknytningen till de samverkande företa
gen. En väg att vidga kopplingen skulle vara att även i detta sammanhang 
fortsätta arbeta med en parts gemensam ansats. Turbulensen av personal 
liksom den låga fackliga anslutningen vid vissa anläggningar gjorde att vi 
avförde det alternativet. En vidgning av deltagandet så att i stället olika 
kategorier och nivåer inom företaget deltog i utvecklingsprocessen 
bedömde vi som betydligt mer intressant. En sådan uppläggning skulle 
minska sårbarheten och även öka möjligheterna för företag och perso
nalkategorier med låg facklig anslutning att delta i de inledande samtalen 
ute på anläggningarna. 

Uppläggningen skulle även medföra en möjlighet att skapa ett "organisa
toriskt minne" hos de inblandade enheterna genom att förändringsarbetet 
gavs en bredare förankring. Inomorganisatoriska utvecklingsprocesser 
skulle även stimuleras i de företag som hade stora interna problem 
genom att pe rspektiven från olika personalkategorier i företagen skulle 
kunna brytas vid konferenserna. En lärprocess med erfarenhetsutbyte 
mellan deltagarna skulle därigenom ha förutsättningar att komma igång -
en lärprocess som möjligjorde gränsöverskridanden om sammansättnin
gen i grupperna var så heterogen som möjligt. Deltagande från olika 
kategorier och nivåer skulle dessutom enligt vår bedömning leda till fler 
ingångar till samverkansområden än om endast ett perspektiv fördes 
fram. 

Kombinationen med det representativa partssammansatta organet som 
samverkanskomponent och ett brett deltagande ute på anläggningarna 
bedömde vi borde kunna ge utvecklingskraft i förändringsarbetet. Ett 
tryck skulle således kunna åstadkommas utan att stora resurser erfordra
des initiait för att b ygga upp en samverkanskomponent enbart för sam
verkansprojektet. 

Förutom den i j ämförelse med Robertsforsfallet förändrade uppläggnin
gen använde vi vid vårt arbete som aktionsforskare även mer traditio
nella former för att öka våra kunskaper om företagen. Detta skedde i 
syfte att nå en bättre förståelse för de medverkande företagens situation. 
Sekundärmaterial i form av årsredovisningshandlingar för de senaste 
fem åren granskades för att ge en insikt i de deltagande företagens 
ekonomiska utveckling. Därutöver användes enkäter för att k lassificera 
företagen storleksmässigt i olika avseenden samt för att klar lägga ägar
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struktur, b eläggningsnivå, kundkategorier, personalstruktur och pågåen
de utvecklingsarbete. Enkäter användes även i samband med den infor
mationsdag som BHR initierade med arbetsförmedlare från hela länet. 

11.2.2 Framväxt av samverkan 

Nedan följer en beskrivning av utvecklingsprocessen för Fallet Service
näringen. Processbeskrivningens tidsdimension är de olika Branschråds
mötena. Möten och sammankomster utöver dessa har inplacerats med 
utgångspunkt från hur de i tid relaterats till Branschrådsmötena. Vid 
beskrivningen av BHR:s möten kommer endast de delar av deras verk
samhet som avser frågor som initierats genom detta projekt att behand
las. Beskrivningen avser ca 3 års arbete i projektet. Projektet fortsätter 
och avrapporteringen av hela projektet kommer att ske utanför detta 
arbete. 

Beskrivningen av framväxten och utvecklingen av samverkansprocessen 
kommer att ske med utgångspunkt från följ ande figur. 
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Figur 11.2 Framväxt av samverkan inom Servicenäringen 
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Av figuren framgår hur samverkan vuxit fram inom olika områden samt 
hur denna process relaterats till möten i samverkanskomponenten. Av 
figuren framgår också hur v issa frågor har väckts, bordlagts samt efter 
en tidsperiod åter aktualiserats medan andra lett till att samverkan har 
satts igång direkt. 

Processbeskrivningen av fallet kommer att behandla de olika områdena 
som finns i det vertikala ledet i figuren, det vill säga: bildande av sam
verkansgrupp, identifiering av samverkansområden, utbildningssamver
kan, samverkan med externa organisationer, marknadsföringssamverkan, 
inköpssamverkan, produktionssamverkan och slutligen samverkan av
seende strukturella frågor o ch skyddsnät. För varje sådant område kom
mer en beskrivning av processen under tidsperioden att ske. 

Bildande av samverkansgrupp 

Efter de inledande kontakterna med parterna startade vårt arbete m ed att 
inventera potentiella företag och områden för samverkan. Detta underlag 
utgjorde basen för den dialogkonferens som därefter genomfördes i BHR 
beträffande såväl vilka företag som skulle delta liksom eventuella sam
verkansområden som kunde bli aktuella. Vi hade tagit fram en lista på 19 
anläggningar i södra länsdelen som underlag för dialogen. I den listan 
fanns även de fyra med som vi fått förslag om som intressanta för den 
nationella studien. Dessutom hade vi tagit med anläggningar i såväl kust-, 
mellan-, som fjällområdet. Här hade v i vägt nackdelen av ökade geogra
fiska avstånd mot fördelen med att kunna komplettera de olika anlägg
ningarnas utbud vid en eventuell marknadsföringssamverkan. 

Vid dialogkonferensen som därefter följde vid Branschrådsmöte 1 enades 
man om att vissa grunder skulle gälla för urval. Ett kriterium skulle vara 
att endast anläggningar med både hotell- och restaurangverksamhet 
skulle komma ifråga. Vidare beslöts att såväl fjäll- som inlands- och 
kustanläggningar skulle ingå. Ett ytterligare kriterium för urval blev att 
man hade "i princip" året-runt verksamhet. För fjällanläggningarna 
skulle detta kriterium dock inte gälla. 

Vår utgångspunkt om att inledningsvis begränsa arbetet til l södra länsde
len mottogs med blandade känslor. Krögare från norra länsdelen fram
förde önskemål om att även de skulle få delta i utvecklingsarbetet. Efter 
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diskussioner om resurstillgång var dock alla överens om att målgruppen 
skulle utgöras av anläggningar inom södra länsdelen. Om utvecklingsar
betet utvecklades positivt skulle vi medverka till att ett motsvarande 
arbete genomfördes i norra län sdelen i en "Etapp 2". Vidare skulle även 
norra länsdelens företag kunna inbjudas till de aktiviteter som kunde 
genomföras för fler än de utvalda företagen. 

Utifrån dessa kriterier diskuterade ledamöterna anläggningarna i södra 
länsdelen. Från den ursprungliga listan avfördes sex anläggningar medan 
tretton stycken bedömdes intressanta. Bland dem som avfördes fanns 
enheter där man anade risk för övergång till annan verksamhet, anlägg
ningar där man antog att det skulle bli ett kommunalt övertagande samt 
två anläggningar som ingick i e n koncern varifrån redan två andra före
tag ingick i urvalet. En anläggning tillkom under diskussionen. Lednin
gen för dessa fjorton anläggningar skulle tillfrågas om de var intresse
rade av att delta i utvecklingsa rbetet. 

Vid denna ovan relaterade di skussion var forskarrollen inledningsvis av 
karaktären "expertroll". Med expertroll avser vi en mer styrande ansats i 
jämförelse med den deltagarstyrda ansatsen. 

Vi hade genom våra tidigare studier erfarenheter av samverkan men var 
medvetna om att om vi drev p rocessen för snabbt, alternativt redovisade 
färdiga lösningar skulle vi kanske inte få till stånd en generativ process. 
Samtidigt var vår önskan att få igång deltagarna och att få något att 
hända i projektet. Expertrollen kom till uttryck gen om att det var vi som 
hade kunskap om bakgrunden till de båda projekten - den nationella 
studien och till viss del även den regionala studien. Det var även vi som i 
rollen av experter inom området samverkan skulle studera om det fanns 
möjligheter till samverkan inom denna bransch. Det var tillika vi som 
hade funderat på möjliga samverkansområden. Slutligen var det vi som 
hade tagit fram lis tan på företag. 

Deltagarstyrningen kom däremot fram vid dialogen om urval. Det var 
ledamöterna i samverkanskomponenten som hade kompetensen att avgöra 
vilka urvalskriterier som var lämpliga att använda i deras bransch. Det 
var de som kände till "vad som var på gång" vid olika anläggningar. 
Det var även de som hade sådan kännedom om anläggningarna att de 
kunde avföra/tillföra anläggningar. 
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Det faktum att vi skulle arbeta med 14 företag kunde vara riskfyllt 
utifrån den genererade teorin. Om ett flertal företag föll ifrån kunde 
gruppen bli för liten. Beslutet om att v id aktiviteter där det var möjligt 
även inbjuda andra företag att deltaga gjorde dock att problemet med 
risken med en för liten företagsgrupp reducerades. Genom det beslutet 
blev den potentiella tyngden i företagsgruppen vid olika delprojekt 
betydligt större. Det skulle även bli lätt att vidga gruppen om ett stort 
antal företag föll ifrån. Hade gruppen däremot varit helt sluten till de 
fjorton hade flera avhopp kunnat led a till att samverkansprojektet förlo
rat såvä l den höga grad av frivillighet för deltagarna att delta i de olika 
aktiviteterna som möjligheterna att uppnå eftersträvade stordriftsförde
lar. 

Vid de inledande kontakterna med representanter för de fjorton anlägg
ningarna avfördes en på grund av bristande intresse. Företrädarna för 
övriga anläggningar var intresserade av att delta i utvecklingsarbetet. 
Den slutliga gruppen kom därför att bestå av fyra fjällanläggningar, fem 
i mellanbygden och fyra kustanläggningar. 

När projektet hade cirka tre år på nacken skedde en förändring av grup
pen. En uppdelning gjordes då i två "domänkluster". Det ena domän-
klustret utgjordes av Fjäll- och mellanbygdens hotellanläggningar och det 
andra av Kust bygdens anläggningar. Under processen hade olikheter med 
avseende på hotelltjänstens innehåll, skillnader i säsong och avtalsregler 
blivit allt tydligare. Uppdelningen i dessa två domänkluster - och när 
utvecklingsarbetet för norra länsdelen skulle igångsättas även ett tredje -
skulle innebära att de olika utvecklingsinsatserna i första hand skedde 
inom respektive kluster. Vid insatser som gällde för hela företagsgrup
pen skulle däremot de två, och på sikt tre klustren, fungera som en 
helhet. Domänklustret för Fjäll- och mellanbygdens anläggningar utvid
gades därigenom till 10 anläggningar medan Kustbygdens domänkluster 
utvidgades till att omfatta 8 anläggningar. Norra länets Kustkluster 
beräknas bildas 1993. 

Identifiering av samverkansområden 

Redan vid de inledande överläggningarna med parterna, innan vi gick in 
i projektet, hade vi enats om att det var de deltagande anläggningarna 
som skulle besluta mot vilka områden samverkan skulle inriktas. Vi hade 
dock inför det första Branschrådsmötet skissat på möjliga samverkans
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områden. Ledamöterna diskuterade de olika områdena och menade att 
vissa kunde avföras direkt för den här branschen. Ledamöterna enades 
dock om att beslut i denna fråga skulle få vänta til l dess att dialogkonfe
renser genomförts ute på de deltagande anläggningarna. 

Efter detta Branschrådsmöte inleddes vårt fältarbete ute på anläggnin
garna för att klarlägga möjliga samverkansområden. Vår idé var att 
samverkansområdena i h uvudsak skulle tas fram genom dialogkonferen
ser i vertikala grupper. De vertikala grupperna sku lle bestå av deltagare 
från de olika yrkeskategorierna, fackliga representanter och ledningen. 
Med denna sammansättning räknade vi med att få fram ett så bra under
lag som möjligt om branschens och det egna företagets situation samt den 
önskade inriktningen av utvecklingsarbetet. Utöver fördelen med att till 
skapa ett organisatoriskt minne för utvecklingsarbetet såg vi en annan 
fördel med att göra nulägesanalysen i form av dialogkonferenser med 
breddat deltagande. Genom denna uppläggning skulle vi, i jämförelse 
med vid enskilda intervjuer, kunna erhålla en "ärligare" bild. R isken som 
finns med skönmålning vid intervjuer med enbart den ansvarige skulle 
enligt vår bedömning minska när fler deltog och då även personer som ej 
var i ansvarig ställning. 

Konferenserna vid de enskilda anläggningarna förbereddes med såväl 
skriftliga som muntliga kontakter. V id sex anläggningar genomfördes de 
inledande samtalen som dialogkonferenser i vertikala grupper där alla 
kategorier i företaget var representerade .Trots våra föresatser om dia
logkonferenser kom den inledande datainsamlingen vid sju av anläggnin
garna att ut föras som i Robertsforsfallet, det vill säga som traditionella 
samtal med företagsledarna. Det var genomgående vid de mindre anlägg
ningarna som detta inträffade. Anledningen att de inte gick att genom
föra som dialogkonferenser med fler deltagare varierade. 

Fältarbetet inleddes vid fjällanläggningarna. Vi valde att genomföra sam
talen ute på arbetsplatserna efter den riktiga högsäsongen. Högsäsongen 
bedömdes av fjällanläggningarnas ledamöter i Branschrådet som alltför 
hårt belastad för att få ledning och personal att en gagera sig i utveck
lingsarbetet. Tyvärr medförde detta beslut att samtalen genomfördes i en 
snäv krets med få deltagare eftersom personalstyrkan reducerats direkt 
efter säsongen. Det var en av anledningarna till att vår idé om dialog
konferenser gick förlorad för denna företagsgrupp. 
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En annan faktor kan vara den låga fackliga organiseringen. Detta 
påverkade på två sätt antal delta gare. Indirekt påverkade det genom att vi 
saknade kontaktpersoner, utöver företagsledningen, att diskutera med om 
vilka som skulle deltaga. Direkt påverkade det antalet pga att fackliga 
företrädare saknades. Ett annat förhållande som kan ha medfört lägre 
intresse för deltagande var den höga andelen säsonganställd personal. Det 
kan vara så att trots att denna personal i hög utsträckning återkommer år 
från år, så känner man lägre engagemang för företagets utveckling än 
vad den fast anställda personalen gör. Vidare ingår ofta i den säsongan-
ställda personalens arbetsvillkor att när deras arbete är klart får de ägna 
tiden åt sk idåkning. Intresset för skidåkning väger då troligen tyngre än 
att medverka i ett utvecklingsarbete för den "tillfälliga" arbetsplatsen. 

Vid samtliga samtal på fjällanläggningarna deltog företagsledaren. I t vå 
fall var företagsledaren och ägaren samma person. Vid två anläggningar 
lämnade ytterligare personer viss kompletterande information. Vid dessa 
inledande samtal fick företagsledarna göra en bedömning av situationen 
för den egna anläggningen i da gsläget respektive i framtiden. Här disku
terades hur företaget kunde utvecklas genom internt u tvecklingsarbete, 
genom samverkan inom branschen respektive genom samverkan med 
organisationer utanför branschen, i fortsättningen benämnda externa 
organisationer, samt vilka problem som måste hänskjutas till centrala 
parter. Vid frågorna om samverkan med andra före tag inom branschen 
respektive med externa organisationer, fick företagsledarna ange inom 
vilka områden samt med vilka företag de var intresserade av att utveckla 
relationer. (Se även Appendix - frågeguide Servicenäringen). 

Den bild som framkom var dyster och gemensam. Man pekade på såväl 
problem med ägarstrukturen som dåliga relationer mellan ägare och led
ning (vid tre av de fyra) samt stora utbildningsbehov. De problem som 
framförallt lyftes fram var strukturella problem där man vid tre av 
anläggningarna tog upp problemen med att fastighetsägaren hade sin 
huvudsakliga verksamhet inom branschfrämmande verksamhet och där
för inte förstod sig på vilka investeringsbehov som fanns på anläggnin
garna. Här pekade man på såväl bristande intresse som felaktiga priori
teringar från fastighetsägarna. I detta sammanhang togs också upp rela
tionen ägare och ledningspersonal. Platsledningarna menade att kommu
nikationen med ägarna inte fungerade, vilket i sin tur me dförde att de 
måste utöva sin ledning utan vare sig klara målsättningar eller direktiv. 
Detta innebar också att platsledningarna inte själv kunde informera övrig 
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personal, vilket skapade missnöje och osäkerhet på arbetsplatserna. 

Ett annat problem var möjligheterna till fort- och vidareutbildning av 
såväl ledningspersonal som övriga anställda. Kortutbildningar, menade 
man, var inte anpassade efter fjällanläggningarnas behov varken till 
innehåll eller tidsmässig inplacering. 

Rekrytering var också ett problem. Här pekade man såväl på problemet 
att kunna rekrytera utbildad personal som hur dessa skulle bo under hög
säsongen. Man menade att det förelåg en konflikt mellan branschen och 
kommunerna i det avseendet. Kommunerna å sin sida tyckte inte att de 
skulle behöva bygga bostäder åt den säsonganställda personalen medan 
hotellen å andra sidan menade att det inte var rimligt att dessa skulle 
fylla anläggningarna med den egna personalen. Bostadsproblemen 
menade man var ett allvarligt hinder för att kunna rekrytera den kompe
tenta personalen. Vidare framfördes kritik mot arbetsförmedlare som 
man menade ofta rådde fe l personer att söka arbete inom branschen. 

De utvecklingsmöjligheter man såg för de egna anläggningarna var att 
öka kompetensen inom den egna organisationen, förbättra kommunika
tionen mellan anställda och ledning samt mellan ledning och ägare och 
slutligen rekryteringen av kompetent personal. Problemet med ägare 
inom branschfrämmande verksamhet menade man borde tas upp på 
högre nivå eftersom det var branschgemensamt. 

Kompetensutvecklingen menade man skulle kunna genomföras i s amver
kan med andra företag inom branschen och gärna då med andra fjällan
läggningar. Rekryteringsfrågorna bedömde man skulle kunna underlättas 
genom en samlad aktion för att öka förståelsen hos kommunerna om 
bostadsproblemen liksom med arbetsförmedlingarna för att klargöra 
branschens villkor och behov av arbetskraft. 

För att öka kompetensen inom marknadsföringsområdet nämndes krav 
på ökad samverkan med såväl andra anläggningar som med externa 
organisationer. De externa organisationer man ville öka samarbetet med 
var dels Länsturistnämnden, dels leasing- och transportföretag. Med 
Länsturistnämnden fanns formella relationer men man menade att d etta 
samarbete inte fungerade i praktiken. Nämnden inriktade sig enligt 
företrädarna på fe l saker och använde sig av fel metoder. 
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Vid Branschrådsmöte 2 skedde en preliminär redovisning av samtalen 
ute på fjällanläggningarna. Efter denna redovisning vidtog en dialog där 
Branschrådets ledamöter diskuterade problembilden. Härvid enades man 
om att beskrivningen var en korrekt återgivning av situationen för denna 
företagsgrupp. Beslut om inriktningen av det fortsatta arbetet skul le dock 
få vänta tills resultaten från samtl iga anläggningar förelåg. En del beslut 
togs dock inom de samverkansområden som framförts från anläggnin
garna. Inom utbildningssamverkan skulle Branschrådet förlägga en bar
tenderutbildning till en av fjällanläggningarna under sista veckan i janua
ri. Vad avsåg samverkan med externa organisationer gavs två ledamöter 
i uppdrag att arbeta med frågan hur relationerna til l arbetsförmedlingar
na skulle kunna utvecklas. 

Vid Branschrådsmöte 3 skedde en slutredovisning av fjällanläggningar
nas situation. Bilden som gavs avvek inte från den preliminära bild som 
presenterats vid mötet innan. En dialog genomfördes utifrån slutredovis
ningen om fjällanläggningarnas situation. Enighet rådde utom när det 
gällde förekomsten av "problemägare". Det som föranlett diskussionen 
var situationen vid en anläggning där kommunikationen mellan ägare och 
platsledning ej fungerade. En av arbetsgivarerepresentanterna var tvek
sam till om situationen var korrekt återgiven. Han fick dock mothugg av 
såväl arbetstagarsidan, som trots att fallet var anonymiserat väl kände 
situationen, som andra representanter från arbetsgivarsidan. Man enades 
efter diskussion om att bilden var korrekt. Ytterligare en dialog utspänns 
om hur anläggningar med sådana problem skulle behandlas fortsättnings
vis i projektet. Skulle dessa anläggningar avföras från projektet? Vilket 
värde medförde det för utvecklingsarbetet att ett sådant företag medver
kade i det fortsatta arbetet? Efter dialogen enades gruppen om att 
anläggningen skulle kvarstå tills vidare samt att vi kunde sammanträffa 
med ägaren och diskutera internkommunikationen i företagen. I övrigt 
fick frågan vila tills samtal/dialogkonferenser genomförts vid samtliga 
deltagande anläggningar. 

Arbetet med att identifiera möjliga samverkansområden fortsatte där
efter på kust- och mellanbygdens anläggningar. Vid materialinsamlingen 
ute på arbetsplatserna genomfördes ytterligare tre intervjuer som tradi
tionella samtal med företagsledarna. Även här gav ytterligare personer 
viss kompletterande information. Vid övriga sex anläggningar - genom
gående de större anläggningarna - genomfördes materialinsamlingen som 
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planerat i form av dialogkonferenser i vertikala grupper. Antalet delta
gare vid dialogkonferenserna varierade. Lägsta antalet deltagare var fyra 
och det högsta nio personer exklusive forskarna. Tidsåtgången varierade 
mellan tre till sex timmar och samvarierade med antalet deltagare. Ju 
fler deltagare desto större tidsåtgång. De som vid samtalen visade sig 
lägga ner mycket tid och arbete på att hålla sin personal informerad hade 
högre andel deltagare än vad storleken på anläggningen motiverade. 
Antalet deltagare, liksom tidsåtgången vid samtalen, stod således ej i 
proportion till anläggningens storlek utan kunde snarare ses som ett 
uttryck för ledningens inställning till bred information och de anställdas 
delaktighet i företagets verksamhet. 

Dialogkonferenserna skilde sig mycket åt mellan anläggningarna. Fors
karrollen hade vi definierat med utgångspunkt från Gustavsens (1987) 
demokratiska dialog. Detta medförde att vi definierade vår roll som att i 
denna fas lyfta upp frågor till behandling samt att se till att samtliga 
deltagares synpunkter kom med i dialogen. Vi skulle arbeta för att 
gruppen kom till en gemensam beskrivning av problem och möjligheter 
samt enades om hur man ville gå vidare. Vi hade en dialogguide till vår 
hjälp så att olika frågeområden inte glömdes bort. I detta avseende avvek 
vi från Gustavsens (1987) idealbild där deltagarna helt styr dialogens 
innehåll. 

De frågor som samtalen fördes kring var likartade med dem som ställts 
vid intervjuerna med enbart för etagsledarna. De behandlade såväl vilka 
hot som vilka möjligheter man såg för den egna anläggningen och för 
branschen. Företagens möjligheter till utveckling diskuterades vad avsåg 
förändringar man kunde göra internt och vilka möjligheter till utveck
ling man såg genom samverkan med andra fö retag och organisationer 
inom branschen eller utom densamma. Problem som ej ansågs påverkba
ra utifrån företagets nivå eller branschens regionala nivå fick även anges, 
dvs sådana problem man borde lämna över till centrala parter för att 
hantera. Beträffande utvecklingsmöjligheter tillsammans med andra 
företag inom branschen specificerade deltagarna om det var några sär
skilda anläggningar man var intresserade att utveckla relationerna med. 

Trots att förutsättningarna var likartade när det gällde såväl gruppsam
mansättning, forskarroll och användandet av frågeguide visade sig verk
ligheten leda till stora olikheter i dialogsituationerna. Vi fick anpassa vår 
roll med att såväl försöka få dialogen jämlik beroende på att deltagare 



Aktionsforskning II 
- Servicenäringen -

245 

ville ta över, och att "mjukstyra" så att dialogen hölls inom rimliga, dock 
ordentligt vida, ramar beträffande innehållet. För innehållsfrågorna hade 
vi dialogguiden till vår hjälp. Trots detta hade vi i ett par fall stora 
problem att förmå vissa deltagare att hålla s ig till ämnet och inte hamna i 
allmänpolitiska diskussioner på makronivån. Detta innebar att vår roll 
således kom att v äxla mellan att ibland vara processinriktad och ibland 
innehållsinriktad liksom att den växlade mellan att stödja processen och 
att styra denna. 

Några av deltagarna i dessa grupper var i jämförelse med företagsledare 
ovana att föra denna form av utvecklingssamtal. Detta medförde att vå r 
uppgift till en del inriktades mot att på olika sätt uppmuntra del tagande 
och inlägg från dessa personer. Det räckte inte bara med att vara lyhörda 
utan vi blev även "lysynta". När vi såg en reaktion som t ex att det 
mumlades i gruppen, utväxlades menande ögonkast eller liknande ställde 
vi frågor av typen: "Vill du komplettera den bilden på något sätt?" etc. 
Utan ett sådant medvetet stimulerande av dessa, i detta sammanhang 
oerfarna personer, är vår bedömning att dialogkonferenserna inte hade 
blivit lika utvecklande för gruppen som helhet. 

Verkligheten vid dialogkonferenserna visade att Gustavsens (1987) de
mokratiska dialog var svår att uppnå åtminstone i inledningen av ett 
utvecklingsarbete. Det var endast vid tre av dialogkonferenserna vi kun
de skönja en jämlik inställning i så måtto att alla deltagares synpunkter 
var tillåtna på alla områden. Den hierarkiska strukturen i företaget 
styrde således även vid många av dialogkonferenserna. Vi kunde dock 
vid ett flertal tillfällen notera att deltagare som ej var vana att få göra sin 
röst hörd i organisationen kunde komma med starka argument för vissa 
önskvärda förändringar. Dessa var i några fall ej kända tidigare i orga
nisationen men ledde i e tt par fal l till snabba förändringar. Detta gällde 
genomgående förändringar inom den egna organisationen. 

För det interorganisatoriska utvecklingsarbetet var inte dialogkonferen
serna ute på arbetsplatserna framgångsrikare än företagsledarsamtalen 
som underlag för konkreta beslut om utvecklingsarbetets inriktning. De 
synpunkter som framfördes på hur företagen tillsammans kunde utveckla 
branschen var inte fler och annorlunda än vid de samtal som enbart 
genomfördes med företagsledarna. Lägger man dessutom till att syn
punkterna på det interorganisatoriska utvecklingsarbetet i huvudsak 
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baserades på inlägg från ägar/ledningspersoner så kan vi konstatera att 
det bredare deltagandet inte medförde att nya områden och nya argument 
i det avseendet fördes in i processen. 

Vid Branschrådsmöte 5 presenterades vad dialogkonferenserna/samtalen 
hade påvisat om såväl nuläge som möjliga utvecklingslinjer samt vilka 
samverkansområden som lyfts fram. 

Nulägesbeskrivningen hade kompletterats med en beskrivning av vilka 
hot respektive möjligheter man såg för det egna företaget respektive för 
branschen. Den hotbild man upplevde ute på anläggningarna mot de 
enskilda företagen respektive mot branschen var koncentrerad till tre 
områden. Ett var de väntade förändringarna på skattesidan med utökad 
och höjd momsbeskattning samt försämrade avdragsregler för represen
tation. Dessa åtgärder bedömde man skulle resultera i kraftiga nedgångar 
i beläggningen eftersom konkurrenskraften gentemot utlandet därigenom 
försämrades. Det andra var den förväntade höga andelen nyetableringar 
inom regionen och inom konkurrerande områden. Detta förhållande 
talade emot den förväntade nedgången för branschen men man menade 
att detta berodde på att besluten om etableringar hade tagits innan de 
förändrade skattereglerna tillkännagivits. Det tredje gä llde frågor om att 
kunna såväl rekrytera och vidareutveckla som behålla kompetent 
personal. 

De utvecklingsmöjligheter man såg för branschen och den egna anlägg
ningen kan sammanfattas som ökad profilering av anläggningarna, att 
öka samverkan inom branschen och med externa organisationer samt 
insatser för att höja branschens status. 

Ett o mråde som fördes fram gällde samverkan inom området personal
utveckling. Här avsågs till exempel samverkan inom utbildningsområdet i 
branschen men även med externa organisationer. Ett annat område var 
produktutveckling. Förslag fanns här att bygga upp nätverk med leasing-
företag, turistattraktioner och trafikföretag för att kunna utveckla hotell
tjänsten. önskemål fanns om ökad samverkan mellan kust- och fjällbyg
dens anläggningar. 

Inom marknadsföringsområdet framförde man önskemål om ökad sam
verkan inom branschen för att öka kompetensen och för att marknads
föra regionen som helhet på ett bättre sätt. Dessutom förde man fram 
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önskemål om att samordna marknadsföringsinsatserna mellan anläggnin
garna i vissa sammanhang. Det fanns anläggningar som direkt vid 
dialogkonferenserna/samtalen förklarade sig beredda att sälja även andra 
anläggningars tjänster. 

Man ansåg också att nätverket behövde utvecklas med externa organisa
tioner som skulle kunna stödja branschen i stället för att som man nu me
nade var fallet motverka densamma. Här framkom att Länsturistnämnden 
var ett "kärt hatobjekt" på anläggningarna. På endast två anläggningar 
uttalade man sig positivt om denna organisation medan man vid övriga 
11 menade att Länsturistnämnden ensidigt arbetade med att mark
nadsföra en enstaka anläggning. Den anläggning som här nämndes av 
dessa 11 var en av de två som var nöjda med nämndens verksamhet. 

En annan organisation som man hade dåliga erfarenheter av var Arbets
förmedlingen. Här m enade man att man inte fick den arbetskraft man 
begärde och om man fick arbetskraft anvisad så var den sådan som inte 
passade för arbete inom branschen. Här togs exempel på skogsarbetare 
som erbjöds arbete i matsalen med att betjäna gäster. Med detta och lik
nande exempel menade man att förmedlarna inte insåg och förstod vilka 
speciella krav som måste ställas på personal inom ett serviceyrke. Man 
menade att förmedlarna såg negativt på branschen och att förbättrade 
kontakter skulle underlätta det framtida samarbetet. Samtidigt som man 
klagat på förmedlarna gjorde man ofta kommentarer om att man kanske 
inte alltid och i alla avse enden själv hade betett sig exemplariskt. 

Andra externa organisationer man ville utveckla nätverket med var 
Länsstyrelsen, polisen och vaktbolagen. Ytterligare intressanta områden 
var nätverk av mer begränsad varaktighet av typen kringaktiviteter för 
ett "jippo". 

Statusfrågorna för branschen hade lyfts fram utifrån problemen med att 
rekrytera och behålla den kompetenta personalen. De områden man 
därför borde vidta åtgärder inom var arbetsmiljö-, utbildnings-, arbets
organisationsområdet, anställningsvillkor samt frågor om personalens 
delaktighet inom olika områden. Inom samtliga dessa områden menade 
man att det var viktigt att sätta in åtgärder för att höja branschens status. 

Den dialogkonferens som följde i Branschrådet efter presentationen 
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behandlade dels om bilden överensstämde med ledamöternas syn på 
branschen och dels det fortsatta arbetets inriktning. Bilden som visades 
om hot och möjligheter för näringen bedömdes av partema vara en 
korrekt beskrivning av näringens situation. Vid dialogen om det fortsatta 
utvecklingsarbetets inriktning beslöts att frågan om en ökad profilering 
inom branschen skulle lämnas tills vidare, medan däremot frågorna om 
ökad samverkan samt branschens status skulle styra projektets fortsatta 
inriktning. 

Dessa frågor och den diskussion som samtidigt fördes om målsättningen 
för Branschrådet sammankopplades och en dialog uppkom om att even
tuellt tillskapa ett Utbildningsutskott. Detta utskott skulle arbeta med 
såväl statusfrågorna som samverkan inom utbildningsområdet. 

Nya samverkansområden utvecklades därefter successivt som en sprid
ningseffekt av de aktiviteter som genomfördes inom projektet. Språngvis 
tillkom samverkansområden genom dialogkonferenserna med arbetsför
medlarna respektive företagshälsorna samt ännu mer kraftfullt genom de 
sk startkonferenserna som genomfördes inom samverkansområdet ut
bildning. De områden för samverkan som aktualiserades under de tre 
åren vi deltagit i utvecklingsarbetet var utbildning, relationer med exter
na organisationer, marknadsföring, inköp, produktion samt frågor om 
branschstruktur och skyddsnät. Framväxt och utveckling inom de olika 
samverkansområdena presenteras nedan. 

11.2.3 Samverkansområden 

Utbildningssamverkan 

Redan vid samtalen ute på fjällanläggningarna hade önskemål förts fram 
om samverkan inom utbildningsområdet. På dessa anläggningar hade 
man upplevt att utbildningar enligt deras uppfattning lagts på fel tid, på 
fel plats och med fel innehåll. Vid dialogkonferensen som följde efter 
den beskrivningen beslutade Branschrådet vid möte 2 att förlägga utbild
ningar till fjällområdet med en tidsmässigt riktig inplacering och med ett 
innehåll som baserades på fjällanläggningarnas behov. Under våren och 
hösten planerades den första av dessa som blev en bartenderutbildning. 
Den genomfördes sedan våren 1990. 
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Arbetet med att ta fram utbildningsbehoven ledde till att e n formalise-
ringsprocess inom samverkanskomponenten inleddes. Formaliserings-
processen resulterade i att ett Utbildningsutskott bildades. Detta utskott 
inriktade sitt arbete på att utifrån de behov som påtalats ute på anlägg
ningarna arbeta fram ett utbildningsprogram för företagen. De insatser 
som i inledningen skulle prioriteras var de som avsåg det arbetsorganisa-
toriska området samt kompetensförstärkning inom en mängd områden. 
Utbildningsprogrammet skulle baseras på samverkan mellan anläggnin
garna med avseende på såväl erfarenhetsutbyte mellan dessa som genom
förande av olika utbildningsinsatser. En ansökan om medel till utbild
ningsprogrammet under namnet "Glesbygdsakademin" skulle sändas in 
till en statlig finansiär, en regional nämnd och ett kontokortsföretag. 
Beslut togs även om vilken avgiftsprocent arbetsgivarna själva skulle stå 
för vid utbildningsaktiviteterna. Ledamöterna uppmanades dessutom ta 
kontakt med oss om de kom på att ytterligare aspekter skulle tas med i 
ansökan. Nya kommentarer kom in från endast två ledamöter. Sedan 
ansökan sänts ut till ledamöterna för kommentarer justerades och färdig
ställdes ansökan. Vid ett gemensamt utskotts- och Branschrådsmöte an
togs utbildningsprogrammet "Glesbygdsakademin" och ansökan sändes in 
till de tilltänkta finansiärerna. 

Därefter följde en period av kontakter med de olika instanser som ansö
kan gått till. Kontokortsföretaget meddelade relativt omgående att de inte 
kunde ge finansiellt stöd i den omfattning ansökan avsåg. Vid förbere
dande kontakter med den statliga finansiären meddelade man att ansö kan 
skulle handläggas på regional nivå, därefter fick vi besked om att hand
läggningen skulle ske på central nivå, för att sedan återigen ange den 
regionala nivån som handläggande instans. Ärendet finns i skrivande 
stund på såväl regional som central nivå. Utöver nivåproblemet inom den 
egna organisationen hade denna finansiär uppenbara probl em att hantera 
ett samverkansprojekt. Enligt handläggarnas önskemål såg man hellre att 
ansökan styckades upp på varje enskilt företag trots att man i sak insåg 
värdet av samverkan i utvecklingsarbetet. Vi vände oss då t ill branschens 
centrala parter som förklarade att projektet var av branschövergripande 
intresse och då nåddes en kompromiss som innebar att det skulle räcka 
med att de deltagande anläggningarna gemensamt skulle skriva under 
ansökan. Ansökan kritiserades vidare på den centrala nivån för att vara 
för forskningsinriktad och på den regionala nivån för att vara för 
konsultinriktad. 
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Vid möte 11 i BHR fördes en förnyad dialog om hur ansökan skulle 
hanteras. Man enades om att parterna gemensamt skulle gå upp till hand
läggaren på den regionala nivån och visa att, som en ledamot uttryckte 
det, "det minsann är parterna som står bakom det här". Några av delta
garna som vi upplevt "halvljumma" hade nu förändrats till aktiva och 
efterlyste vid mötet handling för att "försvara" projektet. Det yttre hotet 
mot samverkansprojektet medverkade således på ett positivt sätt till att 
stärka sammanhållningen i gruppen. 

Efter att beslut tagits om den gemensamma uppvaktningen fortsatte 
dialogen om hur arbetet med Glesbygdsakademin skulle komma igång. 
Vi hade förberett diskussionen genom att utarbeta två alternativ för att 
kunna klarlägga behoven för respektive anläggning. 

Ett alternativ var att genom dialogkonferenser med anställda och ledning 
inom respektive företag klarlägga deras behov. Här skulle det intraorga-
nisatoriska utvecklingsarbetet få en puff samtidigt som det insamlade 
materialet skulle ge en god grund för det interorganisatoriska i form av 
olika samverkansprojekt. 

Ett annat alternativ var en lösning som utöver att klarlägga den enskilda 
anläggningens behov möjliggjorde ett samtidigt lärande mellan anlägg
ningarna. Detta skulle ske genom att vidga insikten om hur man arbetade 
med motsvarande frågor på de olika anläggningarna respektive att lära 
känna sina kollegor inom branschen. Utvecklingen av det sociala nätver
ket på olika nivåer i företagen bedömde vi skulle underlätta samverk an 
mellan anläggningarna. 

Genom en uppläggning enligt det senare alternativet bedömde vi att vi 
skulle stimulera det interna utvecklingsarbetet på anläggningarna men 
även underlätta utvecklingsarbetet mellan anläggningarna, det vill säga 
uppnå en "svmbios mellan det inter- och intraorganisatoriska utveck
lingsarbetet". För att uppnå detta s kulle materialinsamlingen genomföras 
som en tvådagars sk "startkonferens" med deltagare från de olika yrkes
kategorierna på respektive anläggning. Representanterna skulle tillsam
mans med kollegor på andra anläggningar utifrån yrkeserfarenhet disku
tera sina behov inom tre teman i utbildningsprogrammet. 



Aktionsforskning II 
- Servicenäringen -

251 

Det första temat som skulle behandlas var erfarenheter oc h utveckling av 
kommunikationssystem såväl internt i företagen som med andra organ i
sationer. Ett annat t ema var arbetsrollen och därmed sammanhängande 
frågor om arbetsrotation och arbetsvidgning inom gruppen. Det tredje 
temat avsåg att identifiera områden där man bedömde att kompetens inte 
fanns inom företaget/gruppen och att man därför beh övde köpa in extern 
kompetens för att utveckla företaget eller gruppen. Mellan varje tema 
skulle gemensamma återsamlingar i plenum ske. Avslutningen skulle 
sedan ske företagsvis där man i dialoger fastsställde vad den egna anlägg
ningen skulle genomföra enskilt respektive vilka samverkansområden 
man ville prioritera. 

Vid den efterföljande dialogen enades man i Rådet om att välja detta 
senare alternativ. Konferensen skulle dock genomföras vid två t illfallen, 
ett för Kustbygdens och ett för Fjäll- och mellanbygdens anläggningar. 
Motiven för uppdelningen var att ledamöterna menade att dessa två 
grupper av anläggningar hade stora olikheter. Detta gällde såväl avtals
områden och finansieringsmöjligheter som säsongmässiga skillnader. En 
anläggning från norra länsdelen som uttalat intresse för att starta m ed 
arbetsvidgning skulle även beredas möjlighet att de ltaga i kustgruppens 
konferens. 

En annan fråga som diskuterades var utskottets respektive Rådets leda
möters deltagande i konf erenserna. Härvid enades man om att endast vi 
skulle cirkulera i grupperna. Ledamöterna från Utbildningsutskottet 
skulle däremot delta under plenummötena för att l yssna till deltagarnas 
synpunkter. Vidare enades man om att Branschrådet skulle stå som 
inbjudare. En annan fråga gällde finansieringen av startkonferenserna. 
Utöver ett visst finansiellt stöd från AL C skulle kostnaderna täckas med 
deltagaravgift samt med medel från Branschrådet. 

Under mellanperioden, från Bran schrådsmötets beslut till startkonferen
sernas genomförande, skedde en konferens med de tänkta finansiärerna 
av "Glesbygdsakademin". Deltagare var handläggaren på den regionala 
nivån vid den tilltänkta statliga finansiären, en representant för Läns
arbetsnämnden, parternas representanter och vi forskare. Handläggaren 
visade fortfarande ingen förståelse för samverkansidén bakom projektet 
utan hävdade även nu att endast en uppsplittring av ansökan på varje 
anläggning möjliggjorde finansiellt stöd. Han menade i stället att endast 
vissa företag, de av oss identifierade drakföretagen, skulle lämna in 



252 
Aktionsforskning II 
- Servicenäringen -

enskilda ansökningar. Länsarbetsnämndens representant var mer positiv 
och såg mer möjligheter än hinder för dem att medverka med delfinan
siering. 

De medel som preliminärt utlovats av ALC drogs emellertid in i sam
band med en krympning av enhetens verksamhet som följd av ett riks
dagsbeslut. Detta innebar en senareläggning av startkonferenserna medan 
nya finansieringsalternativ söktes. Situationen ute på anläggningarna var 
dessutom katastrofal med nedgångar i beläggning med ca 30 procent och 
nästan tomma restauranger. De fackliga representanterna hann inte med 
att registrera varsel och arbetsgivarna hade fullt upp med att hålla kro
nofogden stången. Den direkta anledningen var den breddade momsen 
som ledde till att bl a moms infördes på liftkort samt den höjda momsen 
på hotelltjänster. Det var dystert såväl ute på anläggningarna som i sam
verkanskomponenten trots att man försökte hålla humöret uppe. Under 
sommarmånaderna diskuterades fram och tillbaka mellan oss och leda
möterna i BHR om vi skulle genomföra startkonferenserna trots läget. 
Ett argument för att genomföra konferenserna var att krisen nu verk
ligen påvisade behovet av krafttag för att utveckla branschen. Utveck
lingsarbetet skulle dessutom kunna ge hopp åt de missmodiga. Argument 
mot att genomföra startkonferenserna i denna situation var att deltagan
det och intresset för det gemensamma utvecklingsarbetet kunde antas 
vara ganska svagt på grund av att de fö retagsintema problemen inte kun
de skjutas åt sidan. Denna diskussion ledde till att startkonferenserna 
flyttades fram i tiden ca sex månader och genomfördes mellan möte 14 
och 15. 

Startkonferenserna utfördes som planerat, dvs så att personal kategorivis 
men från olika arbetsplatser diskuterade frågor kring intern och extern 
kommunikation arbetsrollen, arbetsorganisation, kompetensfrågor och 
andra samverkansområden. Därefter skedde återsamling med plenumdis
kussioner och redovisning av de olika gruppernas diskussioner. De före
tagsvisa diskussionerna hann pga tidsbrist ej genomföras utan f ick åter
upptas på hemmaplan. 

Vid planeringen av konferenserna hade vi gjort bedömningen att Kust
konferensen skulle samla fler deltagare eftersom man här hade merpar
ten av de stora a nläggningarna. Vår bedömning var att för denna grupp 
skulle minst en från varje kategori delta. På Fjäll- och mellanbygdens 
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anläggningar visste vi att de o lika personalkategorierna hade delvis över
lappande arbetsuppgifter. Detta skulle därmed leda till färre deltagare 
per anläggning från dessa företag. Våra antaganden visade sig felaktiga. 
De stora kedjeanslutna företagen vid kusten sände enstaka deltagare och 
då uteslutande från ledningsnivå. Ett företag fick efter order från kon
cernledningen helt enkelt inte deltaga i det regionala projektet och led
ningen hade motiverat detta med att all utveckling skulle ske inom den 
egna kedjan. Denna anläggning hade vi inledningsvis lämnat utanför 
utvecklingsarbetet. Det var efter en direkt begäran från koncernlednin
gen för kedjan som vi, när gruppen kunde vidgas, inbjöd dem att del ta. 
Denna tvära omkastning i inställningen till samverkansprojektet kan rela
teras till personbyten i koncernledningen. För Fjäll- och mellanbygdens 
anläggningar var uppslutningen till vår förvåning betydligt bättre. 

Indelningen i kategorier för gruppdiskussionerna ledde till att i det 
närmaste renodlade mans- respektive kvinnogrupper bildades. Männen 
fanns i lednings- och köksgruppen medan kvinnorna återfanns i hotell
gruppen som omfattade städ och reception samt i m atsalsgruppen. Flera 
av deltagarna hade aldrig deltagit i den här t ypen av utvecklingskonfe
renser men av detta följde inte att grupperna v ar passiva. Den ojämna 
könsfördelningen kan till och med ha varit en fördel för diskussionerna i 
grupperna. 

En företeelse vi hade lagt märke till vid de dialogkonferenser som 
genomförts på varje arbetsplats vid inledningen av projektet var att det 
breddade deltagandet inte medfört fler eller annorlunda uppslag till 
interorganisatoriskt utvecklingsarbete. Sådana förslag hade dessutom i 
övervägande antalet fall kommit från företagsledningarna. Vid detta 
tillfälle, i de kategorivisa interorganisatoriska grupperna, bröts dock 
detta mönster. Samtliga grupper hade identifierat utvecklingsmöjligheter 
genom samverkan med andra anläggningar. En annan intressant före
teelse var företagsledarnas förvåning vid presentationerna av flera av de 
intressanta förslag som övriga grupper hade identifierat. Vidare förvå
nades de över att d e olika yrkeskategorierna i många frågor hade gjort 
likartade bedömningar av realismen i ol ika förslag. 

Vid Kustkonferensen fanns deltagare som var med uteslutande ur 
"bevaknings"-synpunkt. Dessa deltagare bidrog inte med något när erfa
renheter byttes kring de olika samtalsområdena med utgångspunkt från 
den egna anläggningen. De deltog inte heller aktivt i di alogen genom att 
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ge och ta information, utan satt tysta till dess någon direkt riktade en 
fråga till dem. I dessa lägen svarade man på ett kortfattat och motvilligt 
sätt. Dessa deltagare tillhörde uteslutande fjärrstyrda enheter. Under 
konferensens lopp tinade dock denna attityd i viss utsträckning upp och 
innan konferensen avslutades kunde ett visst intresse skönjas till att inte 
enbart vara "tagande" utan även "deltagande" i konfer ensen. 

Resultatet av dessa konferenser blev en precisering av utbildningsinsatser 
med en uppdelning på sådana som dels skulle genomföras enskilt på före
tagen men med en gemensam upphandling, dels sådana som skulle 
genomföras gemensamt inom respektive domänkluster och slutligen 
sådana som skulle genomföras gemensamt för samtliga 18 anläggningar. 

Som en följd av en konferens med företagshälsorna hade två utbildningar 
inom det rehabiliterande området identifierats. Dessa avsåg utbildningar 
i ergonomi samt en utbildning för husfruar och städledare. Dessa båda 
inkluderades i programmet. Sammanlagt 22 olika förslag till kompetens-
höjande insatser konkretiserades under dessa dagar varav fem avsåg 
företagsinternt utvecklingsarbete. För samtliga utbildningsinslag skulle 
man gemensamt ta fram innehåll och genomföra upphandling av utbild
ningstjänster samt söka delfinansiärer för de mer kostsamma inslagen. 
Hela utbildningsprogrammet beräknades preliminärt kosta 7,3 mkr de tre 
första åren för de 18 anläggningarna. 

Vid Branschrådsmöte 15 beslutade ledamöterna att arbeta för ett genom
förande av detta program. Utöver de avgifter anläggningarna själva 
skulle stå för skulle ett försök göras att mobilisera de myndigheter i länet 
som har ett regionalpolitiskt ansvar. Av den anledningen fördes frågan 
upp om att begära sammanträffanden med den för länet nytillträdda 
landshövdingen och det nya länsrådet. Även Länsarbetsnämndens ledning 
skulle inbjudas till mötet. 

Utöver framtagandet av underlaget för utbildningsprogrammet hade vid 
de kategorivisa interorganisatoriska gruppdiskussionerna diskuterats ett 
antal andra områden för samverkan. Direkta samtal inleddes mellan 
personal och ledning om arbetsbyten för att lära av varandra, att låna 
personal av varandra pga säsongvariationer och att informera om 
varandras aktiviteter för att kunna informera gästerna om olika utflykts
mål. Ett antal nya samverkansområden kom även upp inom inköpsområ
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det. En redogörelse för detta återfinns under avsnittet Inköpssamverkan. 

Frågan om policy vid bidrag för utbildning startade ge nom att en ansö
kan om bidrag för utbildningsinsatser hade inkommit och skulle behand
las vid Branschrådsmöte 4. Vi förde upp frågan om möjlig samverkan 
inom utbildningsområdet och hur den befintliga policyn var utformad. 
Detta ledde till en dialog om policyn inom Rådet. Rådet beslöt därefter i 
konsensus att bidrag endast skulle lämnas till samverkansprojekt. Dess
utom skulle samtliga av Branschrådet delfinansierade utbildningar re
kommenderas innehålla ett inslag om "erfarenhetsutbyte". 

En formalisering av samverkanskomponentens funktion inleddes genom 
en diskussion om målsättningen för Branschrådets deltagande i olika 
aktiviteter. Bakgrunden var att Branschrådet var inblandat i ett stort 
arrangemang kring en aktivitet på Skansen i Stockholm. Eftersom den 
aktiviteten redan var påbörjad innan vi startade vårt utvecklingsarbete i 
Branschen hade vi endast passivt följt den aktiviteten. 

Det passiva deltagandet bröts dock genom att vi vid ett möte i BHR där 
aktiviteten diskuterades ställde en fråga om det fanns någon målsättning 
med Rådets deltagande i olika aktiviteter. En diskussion om målsättning 
respektive utvärdering av olika aktiviteter vidtog därefter. På grund av 
tidsbrist hänsköts dock frågan till behandling vid ett senare möte. Vid 
möte 4 gavs två ledamöter i uppdrag att arbeta vidare med målsättnings
diskussionen. Presentationerna och de påvisade utbildningsbehoven från 
anläggningarna som skedde vid kommande möte ledde till att Branschrå
det vid möte 6 beslöt att utbildningsfrågorna skulle sättas i fokus. Därför 
skulle en arbetsgrupp tillsättas för utbildning. Mandattider liksom hur 
val av ledamöter skulle ske skulle Rådets ledamöter diskutera och 
förankra inom sina respektive organisationer. 

Vid möte 7 frångick man tanken på en arbetsgrupp och beslöt att i stället 
ombilda ett befintligt utskott till ett Utbildningsutskott. Förslag om 
ledamöter till såväl Branschrådet som till utskottet framlades vid detta 
möte. Beslut togs även om att respektive intresseorganisation själv skulle 
besluta om mandatperioder för sina ledamöter. Det nya utskottet -
Utbildningsutskottet - startade sin verksamhet m ellan möte 8 och 9. 

Förutom ombildningen till ett Utbildningsutskott konkretiserades utskot
tets arbetsuppgifter ytterligare vid Branschrådsmöte 8. Det var i sam
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band med behandlingen av en enkät till länets arbetsförmedlare som 
beslutet togs om att uts kottet skulle ansvara för alla fort- och vidareut
bildningsfrågor. 

Samverkan för att utveckla externa nätverk 

Redan i samband med presentationen av fjällanläggningarnas situation 
vid möte 2 fördes frågan upp om att utveckla nätverket med olika exter
na organisationer. De organisationer som för fjällanläggningarna förts 
fram som intressanta att utv eckla relationerna med var Arbetsförmedlin
gen och Länsturistnämnden. Utvecklandet av nätverket med Arbetsför
medlingen bedömdes som mest akut. Vid mötet gavs två ledamöter i 
uppdrag att fundera över hur relationerna till arbetsförmedlarna skulle 
kunna förbättras. 

Återrapportering skedde inte förrän vid Branschrådsmöte 6. Vid mötet 
beslöts, som första steg för att utveckla relationerna mellan branschen 
och arbetsförmedlarna, att genomföra en bred konferens av framåt
blickande karaktär. Det bedömdes viktigt att in te fastna i en diskussion 
om varför man hade motsättningar och problem mellan vissa arbetsför
medlare och vissa anläggningar utan i stället genom ökad kunskap om 
varandra utveckla relationerna. 

Inför mötet med arbetsförmedlarna kontaktade vi länsarbetsnämnder 
från andra län som hade arbetat med branschinriktat ut vecklingsarbete. 
Dessa kontakter togs för att f å idéer om hur sådana regionala instanser 
skulle kunna medverka till och stödja en företagsgrupps utveckling. Vi 
utarbetade dessutom en enkät som skulle delas ut till länets arbetsförmed
lare. I enkäten skulle arbetsförmedlarna göra jämförelser mellan arbets
platser inom Hotell- och restaurangnäringen och arbetsplatser inom ett 
par andra näringar. Des sutom skulle förmedlarna ange i v ilka avseenden 
de ansåg att branschens arbetsplatser fungerade bra resp ektive dåligt. 

Konferensen, som gick under beteckningen "Branschens utveckling på 
90-talet - problem!möjligheter", hade samlat ett sextiotal personer varav 
den största gruppen, ca 35 personer, tillhörde gruppen arbetsförmedlare, 
övriga deltagare var branschfolk inklusive Branschrådets styrelse samt 
utbildare inom branschen. Konferensen inleddes med att vi redogjorde 
för det utvecklingsarbete som pågick samt inriktningen på det fortsatta 
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arbetet. Efter vår inledning skedde en genomgång av de olika utbildnin
gar som fanns inom området samt en diskussion kring dessa. Denna 
diskussion fördes mellan parterna och förmedlarpersonalen och behand
lade hur ett ökat samarbete skulle kunna ske inom områdena rekrytering, 
utbildning och rehabilitering samt förändringar av krav med avseende på 
olika yrkeskategorier och slutligen utvecklingsmöjligheter för respektive 
yrkeskategori. 

Enkäten delades ut och besvarades av 23 arbetsförmedlare, övriga ar
betsförmedlare hade inte haft kontakt med hotell- och restaurangföretag 
och hade därför enligt egen uppgift ingen möjlighet att svara på frågor 
om sådana arbetsplatser. 

Vid det avslutande Branschrådsmötet var man enig om att konferensen 
varit en framgång och att den skulle upprepas, dock inte varje år. Det 
ansågs också att konferensen hade varit alltför kort. Branschföreträdarna 
och personalen från Arbetsförmedlingarna h ade haft ett ömsesidigt utby
te av varandra. Önskemål framfördes från förmedlarna om behov av en 
sammanställning av samtliga utbildningar som personal inom branschen 
kan delta i. 

Sammanställningen av enkäten till arbetsförmedlarna delades ut vid 
Branschrådsmöte 8. Tid avsattes vid kommande Branschrådsmöte för en 
dialogkonferens kring sammanställningen. Vi bedömde det angeläget att 
vi inte skulle "föreläsa" om rapporten. Tolkning, analys och förslag 
skulle i stället överlåtas åt respektive ledamot. 

Vid Branschrådsmöte 9 genomfördes denna dialogkonferens. Dialogen 
inleddes med att man samtalade kring i vilken utsträckning arbetsför
medlarna verkligen haft insikt i branschen, om de uttalat sig för viss 
kategori etc. Deltagamas bedömning blev att bilden var korrekt och att 
den skulle kunna ligga som bas för det fortsatta utvecklingsarbetet. 

De avseenden där arbetsförmedlarna hade bedömt att näringen fungerade 
bra/mycket bra var beträffande arbetsplatsernas utformning respektive 
den stimulerande miljön. I dessa avseenden var det framförallt hotellsi
dan som hade fått mycket bra omdömen. På restaurangsidan var det 
framförallt lönenivån och befordringsmöjligheterna som bedömdes bra 
eller mycket bra av förmedlarna. 
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Negativa omdömen avgav förmedlarna framförallt när det gällde rehabi
literingsmöjligheter samt fort- och vidareutbildning liksom lönenivån för 
personalen på hotellsidan. På restaurangsidan bedömde förmedlarna 
arbetstiderna som dåliga eller mycket dåliga inom branschen. 

Dialogkonferensen kring sammanställningen av förmedlarenkäten resul
terade i en prioritering av fort- och vidareutbildning samt rehabilite
ringsfrågor. Områdena l önenivåer och arbetstider överlämnades till par
terna för att lösas vid förhandlingsbordet. Vidare/fortbildningsfrågorna 
överlämnades till Utbildningsutskottet att hantera. Rehabilite ringsfrågor
na diskuterades livligt och konstruktivt. Som ett första led togs ett beslut 
om att utveckla nätverket med företagshälsovården. Detta skulle ske på 
såväl regional som nationell nivå. 

På den regionala nivån skulle vi genomföra en dialogkonferens med de 
företagshälsor som organiserade de deltagande hotell- och restaurang
företagen. Konferensen syftade till att dels klarlägga i vilka avseenden 
företagshälsorna var beredda att m edverka i branschens utvecklingsar
bete, dels hur kommunikationen mellan hotellföretagen och företagshäl
sorna kunde förbättras. 

Utvecklandet av kommunikationen till den nationella nivån skulle ske 
genom att etablera en kontakt med någon av de två specialhälsor som 
fanns. Inledningsvis skulle vi undersöka intresset för gemensamma 
insatser för hotellföretagen samt eventuell kompetensförstärkning vid 
exempelvis utbildnings- och rehabiliteringsinsatser. Rehabiliterings
frågorna kunde även tas upp i en större grupp och då i form av en 
konferens vid någon av kommande års Branschrådsdagar. Detta avsåg 
man ta ställning till efter att de inledande kontakterna hade tagits. 

Dialogen vid Branschrådsmötet hade varit mycket intensiv och engage
rande samt dragit ut på tiden så mycket att samtliga övriga frågor på 
mötets dagordning fick bordläggas. En ledamot avslutade mötet med att 
nu hade "verkligen utvecklingsfrågor för branschen diskuterats". 

Redan vid möte fem hade områdena som berörde branschens status 
inkluderande arbetsmiljö, arbetsvillkor, utbildning, arbetsorganisation 
och personalens delaktighet ansetts ha hög prioritet. Vi d det första mötet 
i Utbildningsutskottet kom återigen frågan om bristfälliga relationer till 
företagshälsovården upp. Arbetsförmedlarenkäten och den efterföljande 
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dialogkonferensen vid möte 9 var dock det som konkret kom att sätta 
rehabiliteringen i fokus. Beslutet om att vi skulle genomföra en dialog
konferens med företagshälsorna förbereddes genom att vi deltog i en 
rikskonferens för denna grupp. Där skaffade vi oss en viss bakgrund 
kring deras verksamhet. Till "Företagshälsovårdskonferensen" kallade vi 
de tre företagshälsor som hade flest anslutna hotellföretag från de tretton 
företagen till diskussion kring två tema: "Kan företagshälsovården hjälpa 
till att utveckla branschen?", respektive "Kan samarbetet mellan 
branschen och företagshälsovården förbättras?" 

Vid företagshälsovårdskonferensen deltog såväl arbetsgivarpart som 
facklig representant och företagshälsorna representerades av såväl led
ningspersoner som sjukgymnaster och sjukskötare. En av företagshäl
sorna deltog ej. I konferensen deltog sju personer exklusive vi själva. 

Mötet inleddes med att vi tecknade en bakgrund till u tvecklingsprojektet. 
Därefter redogjordes för enkätundersökningen med länets arbetsförmed
lare och den dialog som därefter förts i BHR. Efter denna inledande 
"föreläsning" genomfördes en dialogkonferens som behandlade huru
vida den bild som målades upp under "föreläsningen" överensstämde 
med företagshälsornas bild av näringen. Man kom fram till att så var 
fallet. Därefter övergick dialogen till att behandla de två frågorna i 
kallelsen. Från båda sidor var man medveten om att a llt inte fungerade 
bra i dagsläget. Företagshälsorna såg mycket positivt på denna möjlighet 
att föra en dialog på en ny arena. Vid konferensen berördes stora och 
omfattande frågor och inom vitt skilda områden. Man diskuterade t e x på 
vilken nivå företagshälsorna kom in i företaget och arbetstagarens fysis
ka tillstånd i n uläge respektive tidigare. Även frågor om fördelning mel
lan sjukvård - företagshälsovård behandlades liksom de fackliga organi
sationernas aktivitetsnivå i rehabiliteringsavseende. 

Konferensen resulterade i ett antal förslag till konkreta åtgärder inom 
det rehabiliterande området. Ett för slag var att anläggningarna i samar
bete med företagshälsorna skulle utarbeta en lathund som hjälpmedel vid 
materialinköp och renoveringar. Vidare skulle man gemensamt arbeta 
fram kurser för husfruar och städledare. Det tredje området avsåg att ta 
fram kortkurser inom det ergonomiska området speciellt för hotellan
läggningar. Det fjärde området gällde att BHR skulle medverka i 
opinionsbildning för att öka skyddsronder ute på anläggningarna samt att 
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i branschens olika utbildningar verka för ökade inslag inom det psyko-
sociala området. Här nämndes framförallt introduktionsutbildningar. 
Beträffande kopplingen företagshälsovård och den allmänna vården 
enades deltagarna om att i olika remissinstanser arbeta för en lösning 
med anvisningsläkare med rapporteringsskyldighet till den förebyggande 
vården. Denna lösning menade man skulle vara positiv för just denna 
bransch. 

Vid dialogen fördes även en diskussion om någon av de två specialiserade 
branschhälsorna på nå got sätt kunde bidra i utvecklingsarbetet. Ett områ
de där deltagarna kunde tänka sig stödinsatser från dessa var vid utarbe
tandet av den lathund som efterlysts. Ett annat område för samverkan 
kunde vara att se om branschhälsorna hade tagit fram branschspecifikt 
underlag i någon form. Det kunde vara antingen utredningar eller 
utbildningsmaterial. Samtliga deltagare sade sig värdesätta det initiativ 
som BHR tagit till denna närmare samverkan mellan företagshälsorna 
och branschen och emotsåg en fortsättning enligt denna linje. 

För utvecklandet av relationerna på den nationella nivån tog vi kontakt 
med en av de specialiserade branschhälsorna. Avståndet till den andra 
bedömdes som alltför långt för att få till stånd ett samarbete. Vid den 
valda specialhälsan skedde sammanträffanden med såväl medicinskt 
ansvariga som den administrativa ledningen. Från denna branschhälsa 
var man inte intresserad av samverkan vare sig med anläggningarna eller 
företagshälsorna i norr. Man menade att den enda målgrupp man hade 
för sitt arbete var de på orten anslutna företagen. Eftersom den gruppen 
var tillräckligt stor kunde man inte uppnå några ytterligare fördelar 
genom samverkan med Västerbottensgruppen. Visst utbildningsmaterial 
som man tagit fram för den egna gruppen kunde man tänka sig sälja. 
Däremot såg man inte några samverkansmöjligheter vare sig inom 
utbildningsområdet eller utredningsområdet. Överhuvudtaget visade 
kontakten att det ej var aktuellt med något "frivilligt" givande och 
tagande mellan länets företagshälsor eller hotellanläggningar och special
hälsan. 

Vid Utbildningsutskottet - i an slutning till Branschrådsmöte 10 - redovi
sades dialogkonferensen med företagshälsorna och vårt besök på special
hälsan. Förändringar hade redan skett i relationerna mellan företagshäl
sorna och anläggningarna. En krögare uttryckte det som att: "hälsan har 
redan blivit mer aktiv". Den förklaring han gav till detta var att "det 
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beror på konferensen". En annan sade beträffande företagshälsornas ny
väckta intresse att det blivit "nästan för mycket". Även de övriga leda
möterna bekräftade att det märkts ett ökat intresse från företagshälsorna 
som en följd av konferensen. En d ialog utspänns därefter om de förslag 
till utvecklingsinsatser som dialogkonferensen med företagshälsorna hade 
resulterat i. Utskottsledamöterna uttalade sitt stöd för de olika förslagen. 

Vid ett efterföljande gemensamt möte med Branschrådet ställde sig även 
dess ledamöter bakom "Företagshälsovårdskonferensens" synpunkter till 
insatser och inriktning av utvecklingsarbetet. Därefter skedde en dialog 
om prioritering av insatser mellan Glesbygdsakademin och företags
hälsovårdskonferensens förslag till inriktning av arbetet. I konsensus 
enades Branschrådet - förstärkt med utskottets ledamöter - om att utbild
ningsprogrammet skulle ha högsta prioritet och att man skulle avvakta 
något med utvecklingsarbetet med företagshälsorna tills dess att utbil d
ningsprogrammet hade kommit igång. Eventuellt kunde en del av syn
punkterna från hälsokonferensen införas i de olika utbildningsavsnitten. 
Beträffande rehabilitering som tema på Branschrådsdagarna var man 
tveksam till om det temat var tillräckligt publikt för att locka många. 
Temat kunde i stället aktualiseras när man hade mer att red ovisa i form 
av återföring av konkreta insatser ute på anläggningarna. 

Vid startkonferenserna med Fjäll- och mellanbygdens anläggningar kom 
dock kritiken mot de olika företagshälsorna återigen upp. Flera deltagare 
redogjorde för sina erfarenheter av deltagande i utbildningar inom 
arbetarskydd o ch ergonomi. Utbildningarna kritiserades för att de alltid 
var utformade med utgångspunkt från tillverkningsindustrins behov. 
Deltagarna menade att skillnaderna mellan deras bransch och tillverk
ningsindustrin var så stora att deltagandet för hotell- och restaurang
företagens del därigenom blev meningslöst. Kompetensen hos de före-
tagshälsor som anslöt företag i branschen var dessutom enligt deltagarna 
alltför låg med avseende på bra nschproblematiken. Av den anledningen 
menade man att det även inom detta geografiska område behövdes en 
specialhälsa. Här diskuterades olika former för att få till stånd en sådan 
specialhälsa, allt från privata lösningar till att få någon av de befintliga 
företagshälsorna att på något sätt specialisera sig på denna bransch. 

Efter startkonferensen kontaktade vi den företagshälsa som hade de flesta 
anläggningarna anslutna. Ärendet gällde att diskutera såväl deras intresse 
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för att utveckla vissa utbildningar inom området, som frågan om kompe
tenshöjning för att kunna tillgodose branschens behov. Vi redogjorde för 
den dialog som skett vid startkonferensen. Företagshälsan ifråga lovade 
därvid att specialutbilda två anställda och ge dessa ett specialansvar med 
avseende på denna bransch. Dessa branschspecialister skulle därefter 
såväl göra arbetsplatsbesiktningar som utforma utbildningar som var 
specialdesignade för branschen. Ett första arbete var att ta fram såväl 
företagsvisa som klustervisa och branschgemensamma utbildningar uti
från det utbildningsprogram som tagits fram vid startkonferenserna och 
som låg inom företagshälsovårdens kompetensområde. 

Frågan om att utveckla samverkan med Länsturistnämnden hade aktua
liserats redan under Branschrådsmöte 2. Anledningen var fjällanläggnin
garnas önskemål om utveckling av samverkan inom marknadsförings
området och med externa organisationer. Även vid den dialog som följt 
på redovisningen av dialogkonferenserna/samtalen för samtliga anlägg
ningar vid möte 5 hade denna fråga l yfts fram. Som ett led i detta besök
te vi Länsturistnämnden för att samla information om deras verksamhet 
och deltog som observatör vid deras planeringsmöten och konferenser. 

Vid "Länsturistkonferensen 90" fanns två punkter som vi bedömde vara 
av speciellt intresse för Hotell- och restaurangbranschen. Båda gällde 
bokningssystem. Redan de inledande dialogkonferenserna/samtalen hade 
uppmärksammat oss på den låga uppkopplingen till olika bokningssystem 
inom företagsgruppen. Deltagarna på anläggningarna hade samtidigt 
visat ett stort intresse för denna fråga. På Länsturistkonferensen gällde 
den första frågan ett i huvudsak regionalt bokningssystem men med 
kopplingsmöjligheter till ett landstäckande system. Här bet onades från 
Länsturistnämndens sida behovet av att varje stugby, turistbyrå, etc 
skulle finnas i detta regionala system. Systemet skulle framförallt vara 
till nytta för kommunernas turistbyråer och myndigheter. Det andra 
bokningssystemet avsåg ett nationellt telefonbaserat system med allmän
heten som huvudsaklig nyttjare. Trots att för branschen intressanta frå
gor diskuterades lyste branschfolket med sin frånvaro. Det var således 
önskvärt att utvidg a samarbetet. 

Under en lång period var detta dock inte speciellt meningsfullt. Nämnden 
stod inför en omlokalisering av verksamheten och genomgick en stark 
avtappning av personal. Utvecklandet av detta nätverk bedömdes vid ett 
Branschrådsmöte skulle anstå till dess att den omlokaliserade verksamhe
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ten hade kommit igång och de nyrekryterade personerna fanns på plats. 
Vid Branschrådsmöte 11 redovisade BHR:s adjungerade ledamot i nämn
den att rekryteringarna höll på att slutföras. Vid mötet konstaterades 
dock att det skulle ta ytterligare tid innan intensifiering av arbetet med 
att utveckla denna del av nätverket kunde komma igång. Utvecklingen 
vid nämnden följdes därför löpande men mer aktiva insatser för att 
utveckla samverkan med nämnden lades tills vidare på is. 

Tyvärr fortsatte den problematiska situationen vid Länsturistnämnden 
när den nytillträdde chefen efter konflikter inom nämnden avgick. Vid 
tidpunkten för Branschrådsmöte 14 hade dock en ny chef tillsatts. I 
samband med detta diskuterades återigen det dåliga utbytet mellan 
organisationerna och behovet av att förbättra d essa relationer. Det som 
direkt hade föranlett diskussionen var den tidsmässiga förläggningen av 
Länsturistnämndens konferens respektive Branschrådsdagarna. På Läns-
turistnämndens konferenser var huvudparten av deltagarna kommunfolk 
medan huvudparten på Branschrådsdagarna var branschfolk. En önskan 
var att dessa världar borde mötas och det var då problematiskt när 
konferensdagarna inplacerades på ett sådant sätt att de nästan kolliderade. 
Frågan aktualiserades återigen vid möte 15 genom att beslut togs om det 
omfattande utbildningsprogrammet. Den önskan som fanns från delta
garna om att snabbt kom ma igång ledde till ett beslut om att för 1992 ej 
ordna några Branschrådsdagar utan istället genomföra dessa som ett 
gemensamt arrangemang med Länsturistnämnden. Även Länsturistnämn
den såg positivt på ett sådant samarrangemang. D e medel som inbespara
des genom detta s kulle direkt kunna avsättas till genomförande av vissa 
utbildningsinsatser. Genom detta förfarande skulle man inte behöva 
avvakta tills dess de externa finansiärerna kom till ett beslut. Utbild
ningsutskottet skulle få göra en avvägning så att dessa insatser fördelades 
rättvist mellan de två domänklustren. 

I samband med startkonferenserna aktualiserades ett utökat samarbete 
med olika trafikföretag. För Fjällklustret var det framförallt Länstrafi
kens och SJ:s dåliga koordinering som man önskade förbättra. Bransch
rådet fick i uppdrag t illsammans med de fjällanläggningar som hade de 
största problemen att genomföra en gemensam uppvaktning av dessa. För 
Kustklustret var det lokaltrafikbolagets hållplatser för flygresenärerna 
som irriterade. Denna fråga bakades dock in i en uppvaktning som skulle 
göras hos kommunledningen kring gemensamma marknadsföringsinsat
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ser samt åtgärder för att göra Umeå mer attraktivt sommartid. För 
denna senare fråga skulle även ett samarbete inledas med Köpmanna
föreningen. 

Marknadsföringssamverkan 

önskemål om samverkan inom marknadsföringsområdet fördes fram 
redan vid redovisningen av fjällanläggningarnas situation och förstärktes 
när dialogkonferenserna/samtalen vid samtliga anläggningar slutförts. 
Beslutet vid möte 5 innebar att utveck lingsarbetet skulle inriktas mot att 
utveckla samverkan inom marknadsföringsområdet såväl inom branschen 
som med externa organisationer. Den första konkretiseringen av detta 
skedde genom samverkan kring bokningssystem. Det första steget i den 
processen togs i och med "Länsturistkonferensen 90" där vårt deltagand e 
motiverades av programpunkterna kring bokningssystem. Dessa frågor 
hade ofta kommit upp vid dialogkonferenserna/samtalen ute på anlägg
ningarna. 

Vid Branschrådsmöte nr 6 redogjorde vi för presentationerna som skett 
på Länsturistkonferensen och diskussionen kring dessa. Efter redogörel
sen fördes en dialog om dessa system varefter det regionala systemet 
avfördes som ointressant. Man bedömde att detta system saknade värde 
för den kommersiella delen av turistnäringen. 

Det nationella allmänhetsbaserade bokningssystemet ansågs dock som 
intressant och vi skulle därför skaffa mer information om detta. Vi tog 
därför kontakt med representanter för detta bokningssystem. Efter att vi 
gått igenom broschyrmaterial och efter dialog i Branschrådet beslöts att 
bjuda in en representant för systemet. 

Vid Branschrådsmöte 11 informerade denne om systemet. Redan tidigare 
hade företagsgruppen per telefon erbjudits en lägre anslutningsavgift per 
anläggning jämfört med om anläggningarna anslöts enskilt. Vid mötet 
beskrev representanten därutöver ett antal olika alternativ f ör att anlägg
ningarna skulle kunna bli tillgängliga på nätet. Han informerade om de 
olika försöksområdena för systemet, vilka samtliga ligger i Syd- och 
Mellansverige, och menade att man först eftersträvade en ordentlig hus
hållstäckning inom dessa områden innan nätet utvidgades till övriga 
landet. Presentationen avslutades utan att någon av ledamöterna tog upp 
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hur denna del skulle utvecklas vidare. Vi intog här en avvaktande håll
ning eftersom vi bedömde att ytterligare underlag erfordrades för att nå 
en hög kvalitet på en dialogkonferens kring bokningssystemet. 

Frågan om bokningssystem aktualiserades återigen vid Utbildningsut
skottets första möte under perioden mellan Branschrådsmöte 8 och 9. 
Här gällde dock frågan att f å anläggningarna synliga på resebyråerna. 
Efter diskussionen uppdrogs åt ordföranden att försöka få en represen
tant för SMART, som systemet benämndes, att medverka vid kommande 
möte i Utbildningsutskottet. Tyvärr var representanten förhindrad att 
deltaga vid detta men vid Branschrådsmöte 10 lämnades information till 
Branschrådets och Utbildningsutskottets ledamöter. Informationen gavs 
ej av representanten själv, vilken fortfarande var förhindrad att delta, 
utan av en resebyrårepresentant. Denne informerade om de olika for
merna av uppkoppling för anläggningarna respektive systemets täck
ningsgrad. Däremot kunde hon inte ange kostnaderna för alternativen 
och ännu mindre precisera dem för de olika anläggningarna respektive 
för gruppen som helhet. 

Arbetet med sökning av lämpliga bokningssystem fortsatte och vi identi
fierade ett intressant alternativ för mindre anläggningar. Genom detta 
system som var anknutet till SMART blev man indirekt med i det stora 
systemet utan att behöva investera i en egen enhet. Vi presenterade alter
nativet vid möte 12 och det bedömdes som så intressant att e n represen
tant skulle få redogöra för detta vid Branschrådsdagama i samband med 
möte 13. 

Bokningssystemet väckte stort intresse bland deltagarna v id Branschråds
dagarna. Den resebyrårepresentant som presenterat SMART-systemet 
skulle få en meny uppskickad för att studera hur systemet passade länets 
anläggningar. Under hennes ledning hade manuell kartering av turistiska 
aktiviteter i en kommun genomförts inom ett kvinnoprojekt som finan
sierades av Länsarbetsnämnden. De personer som arbetat med detta var 
intresserade av att arbeta vidare med att föra över den manuellt doku
menterade informationen till lagring på datorer s amtidigt som man var 
beredd att undersöka intresset hos kommunerna för att genomföra 
motsvarande arbete även i andra kommuner och för andra turistföretag. 

Efter intresseförfrågan hos kommunerna anordnades en träff mellan 
möte 13 och 14 med representanter från kommune n där kvinnoprojektet 
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var placerat, resebyrån, Länsarbetsnämnden, Länsstyrelsen, Branschrå
dets ordförande, den kvinna som gjort den manuella karteringen samt vi 
själva. Vi presenterade hur arbetet med sökning av olika bokningssystem 
hade inletts, hur sökningen efter ett bokningssystem som var lämpligt 
även för de mindre anläggningarna hade genomförts samt hur vi såg på 
problemet med att anläggningarna inte fanns med på skärmarna ute på 
resebyråerna. BHR:s ordförande redogjorde för vilka problem detta på 
sikt kunde medföra. Kommunens representant redogjorde för sitt intres
se av att ställa resurser till förfogande för att b ygga upp en boknings-
verksamhet. Länsarbetsnämnden skulle undersöka sina möjligheter att 
medverka till etableringen inom kvinnoprojektets ram. Vid mötet beslöts 
att en projektbeskrivning för "Destination Västerbotten" skulle upprättas 
av Länsarbetsnämnden och i samråd med resebyrårepresentanten anges i 
resursbehov. Vi åtog oss också att se på kalkyler och uppläggning innan 
beskrivningen skickades in till lämpliga instanser. Detta g enomfördes och 
vid BHR:s uppvaktning av Länsstyrelsen skall som en punkt tas upp att 
begära medel till utvecklande av denna databas. 

Inköpssamverkan 

Frågan om inköpssamverkan fördes upp vid samtliga dialogkonferenser/-
samtal ute på anläggningarna vid projektets inledning men inte på någon 
anläggning bedömdes samverkan som speciellt intressant inom detta 
område. En hel del av de produkter man köpte till anläggningarna 
betraktades som konkurrensmedel och formgavs särskilt för den egna 
anläggningen. Här nämndes såväl handdukar oc h servietter som tvålar. 
Även för kött- och livsmedelsinköp menade man att det var viktigt ur 
konkurrenssynpunkt att varje anläggning hanterade dess a inköp enskilt. 

Frågan om bokningssystem hade vi i huvudsak betraktat so m en mark
nadsföringssamverkan. Det primära in tresset med samverkan här var att 
öka kunskapen kring olika system. Informationen från representanterna 
för systemen hade dock visat att för etagsgruppen även skulle kunna nå 
stordriftsfördelar genom inköpssamverkan inom området. Vid anslutning 
till det nationella systemet av de tretton anläggningarna, och eventuellt 
även för övriga i regionen, skulle en form av kvantitetsrabatter kunna 
utgå. Dessutom fanns möjligheter till uppläggning i grupp fö r anläggnin
garna under beteckningen "Västerbotten", "Lappland", etc för samma 
pris som för en enskild anläggning. Nackdelen vid den senare formen av 
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anslutning skulle i så fall bli att enskilda anläggningar inte blev direkt 
åtkomliga på nätet. 

Avsikten med startkonferenserna inom "Glesbygdsakademin" var bl a att 
identifiera behov av kompetensförstärkning inom olika områden för 
delar av eller samtliga företag i gruppen. Underlaget skulle sedan använ
das för upphandling av gemensam kompetensförstärkning. Fördelarna 
med detta var enligt vår bedömning att dels skulle dessa inköp ske för en 
större företagsgrupp vilket sannolikt skulle reducera priset, dels skulle 
därigenom kompetensförstärkning möjliggöras även för de allra minsta 
företagen. 

Under startkonferenserna kom dock frågan om inköpssamverkan inom 
andra områden än utbildning att aktualiseras. Inköpsområdet hade av
förts vid de företagsvisa dialogkonferenserna respektive vid företags-
ledarintervjuerna i projektets inledning. Vid samtalen som fördes mellan 
deltagare från o lika företag och med olika kategorier lyftes dock ett antal 
områden för inköpssamverkan fram. 

För Fjäll- och mellanbygdens anläggningar var det framförallt frågan 
om samverkan med avseende på upphandling av musik som väckte det 
största intresset. Här menade man att stora pengar kunde sparas genom 
samordning av transporter och genom paketengagemang vilket även 
skulle vara mer attraktivt för musikerna. Vidare diskuterades från vilka 
förmedlare man köpte musiken och kvaliteten bland dessa. Därefter 
diskuterades huruvida samtliga anläggningar skulle gå över till gemen
sam förmedlare samt vilka för- och nackdelar detta kunde medföra. 

Andra samverkansmöjligheter inom inköpsområdet bedömdes för Fjäll-
och mellanbygdens anläggningar vara gemensam upphandling av papper, 
kontorsutrustning samt påverkan på leverantörer med avseende på turtät
het i transporter . Gemensamma aktioner av företagen som grupp menade 
man skulle kunna medverka till ett starkare tryck på leverantörerna. 

Vid startkonferensen för Kustklustret var det framförallt vid upphand
ling av tjänster, t ex tvättjänster, man såg möjligheter till samverkan. 
Frågan skulle dock tas upp vid en senare träff som enbart skulle behandla 
inköpssamverkan. 
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Produktionsteknisk samverkan 

Det som var inledningen till samverkansområdet produktion var frågan 
om bokningssystem. Representanten för det allmänhetsbaserade nätet 
framhöll vid genomgången på Branschrådsmötet betydelsen av att reg is
ter och menyer hölls aktuella. Såväl för det allmänhetsbaserade- som 
resebyrånätet hade samtal förts inom samverkanskomponenten om inköp 
av gemensam centraldator för hotellföretagen samt om behovet av någon 
gemensamt ansvarig för att hålla den inlagda informationen aktuell. 

Att varje mindre anläggning skulle ha möjlighet att köpa in en egen 
direktanslutning hade avfärdats av båda representanterna. De nna lösning 
menade representanterna var möjlig endast för de riktigt stora företagen. 
Kedjeföretagen fanns redan inl agda på båda systemen liksom ett par av 
länets större anläggningar. Tillgänglighet på nätet krävde någon form av 
gemensam investering i form av såväl dator som ansvarig person. 

Genom det intresse som, efter informationen vid Branschrådsdagarna, 
visades av kvinnoprojektet att åta sig uppbyggnaden av såväl en databas 
som att hjälpa till med utformandet av menyer, fördes frågan snabbt 
framåt. Menyerna skulle utformas så att anläggningarnas utbud koppla
des ihop med såväl transporter som utflyktsmöjligheter. Därigenom 
skulle det önskemål om paketförsäljning av hotellens utbud och andra 
verksamheters utbud inom turistnäringen göras synligt även på rese
byråer och allmänhetens skärmar. Denna form av produktionsteknisk 
samordning skulle dock inte behöva utföras av anläggningarna enskilt 
eller av Branschrådet, utan genom avknoppning till en sidoordnad verk
samhet. 

Samverkan kring strukturfrågor 

Ägarfrågorna hade aktualiserats redan vid Branschrådsmöte 2 i anslut
ning till den preliminära redovisningen av fjällanläggningarnas situation. 
Problemsituationen förstärktes när samtliga dialogkonferenser/samtal ha
de genomförts. De problem man visade på var framförallt det bransch
främmande ägandet av fastigheterna. Detta menade man gjorde den 
rörelsedrivande verksamheten mycket sårbar på sikt. Den rörelsedri
vande verksamheten var helt beroende av fastighetsägarnas godtycke. 
Detta gällde såväl när ägare var företag som när de var kommuner. 
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Sårbarheten var speciellt stor eftersom man i den rörelsedrivande verk
samheten har små möjligheter att bygga upp stabiliserande tillgångar. 
Hotelltjänster liksom den goda måltiden kan inte tillverkas på lager vid 
svackor i efterfrågan. Likaså kan inte den kompetenta konferensvärdin
nan lagras i skrubben och dammas av när man får en konferensbeställ
ning. Kravet på snabb anpassning till nya önskemål från kunderna s täller 
krav på inköp av ny utrustning som spisar, bardiskar och nya möbler. 
Investeringar som dessa kan vara mycket svåra att väga mot t ex investe
ringar i ett daghe m i den kommunala beslutsprocessen. 

Dessa problem, liksom att anläggningarna ofta är attraktiva att sälja som 
friskvårdsanläggningar eller som kontorsfastigheter, ökar sårbarheten 
för den rörelsedrivande delen. Denna sårbarhet förhindrar o fta utveck
ling för den rörelsedrivande delen. Man visade på en oro för alltför 
stora i nvesteringar eftersom man menade att hyror kunde höjas drastiskt 
eller att man helt enkelt bytte entreprenör eller verksamhet i fastigheten. 

Frågan bedömdes av anläggningarna som branschgemensam och man 
uppfattade att den endast delvis kunde hanteras på den regionala nivån. 
Av denna anledning förde vi frågan vidare till centrala parter i NUF 
(Nämnden för utvecklingsfrågor). 

Vid Branschrådsmöte 5 diskuterades återigen frågan och idéer fördes 
fram om en konferens med kommunerna kring upplåtelsefrågor och 
avtalskonstruktioner. Något beslut kring detta har i skrivande stund dock 
ännu ej tagits. 

Frågan om ägare och vilka kunskapskrav en ägare av en hotellanläggning 
borde uppfylla kom upp då och då vid samtalen i Branschrådet. Detta var 
vanligtvis föranlett av kriser vid anläggningarna eller oskickligt ageran
de från ägare. Här avsågs även problemen med entreprenörer som sak
nade branscherfarenhet, alternativt visade ringa intresse för anläggnin
gen. Investeringen hade i de ssa fall skett mer som en form av kapitalpla
cering än av ett intresse för branschen. Detta påstående sker med ut
gångspunkt från dialogkonferenserna/samtalen i inledningen av projektet. 
Varje gång frågan kom upp i Branschrådet hade de fackliga repre
sentanterna hävdat att någon form av etableringskontroll borde finnas. 
Arbetsgivarsidan hade dock avfärdat alla sådana diskussioner även om 
man fördömde de situationer som medfört att frågan akt ualiserades. 
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Vid Branschrådsmöte 15 aktualiserades dock frågan åter med anledning 
av en omfattande konkurs som berörde ett antal anläggningar i länet. En 
av de fackliga organisationerna hade med anledning av den ekonomiska 
brottsligheten inom branschen utarbetat ett underlag på vad en företags
ledare som skulle vara verksam i branschen borde ha för elementära 
kunskaper. Det var kunskaper i företagsekonomi, lagar och avtal, arbets
miljöfrågor och en genomgång av EKO-brottslighetens utseende och 
effekter för branschen. Ledamöterna var eniga om att alla som var 
intresserade av att driva företag inom branschen borde ha en sådan 
utbildning. En väg var att knyta kravet på en sådan till rätten att få ser
vera alkoholhaltiga drycker. Efter dia logkonferensen enades ledamöterna 
om att b egära att Västerbotten skulle bli försökslän med att kräva viss 
kompetens innan man fick äga och driva en anläggning där alkohol
haltiga drycker skulle serveras. Ett utfärdande av ett sådant "bransch-
certifikat" kunde antingen ske av Länsstyrelsen eller av Branschrådet. 
Branschcertifikatet skulle inte ses som ett hinder mot att etablera sig utan 
istället som en hjälp till den som avsåg att etablera s ig, genom att denne 
blev varse vad man gick in i. Vid mötet beslöts att göra en uppvaktning 
hos Länsstyrelsen för att Västerbotten skulle få bli försökslän med 
införande av branschçertifikat. 

Vid möte 5 togs även frågor upp om utvecklingen av näringen mot två 
hotellkategorier. De två kategorierna som avsågs var lyxhotell med 
gourmetrestauranger respektive enkla övemattningsalternativ där gäs ten 
själv via automater kunde köpa sin mat. På anläggningarna rådde en 
samsyn om att den utvecklingen är i antågande, däremot menade några 
att även medelklasshotellen kunde finnas kvar i en framtid, dock med en 
väsentligt försämrad service på restaurangsidan. Profileringsfrågorna 
bordlades dock vid detta möte och har därefter ej aktualiserats inom 
projektet. 

Samverkan i form av skyddsnät 

Vid startkonferensen i Fjällklustret togs frågan upp om att utveckla ett 
skyddsnät i form av ett informationssystem mellan anläggningarna, för 
att skydda sig mot oseriösa hotellgäster och företagare. Smitare från 
hotell- och restaurangnotor liksom gäster som slår sönder inredningar, 
leder ofta till svartlistning inom den aktuella anläggningen. Dessa oöns
kade gäster far dock ofta vidare och beter sig likadant på nästa anlägg
ning. Som skydd mot dessa kategorier liksom mot oseriösa researrangö
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rer, vore det enligt deltagarna önskvärt om det byggdes upp ett var
ningssystem även mellan anläggningarna. De oseriösa researrangörerna 
bokar upp hela anläggningarna, gästerna dyker sedan inte upp alternativt 
dyker upp men researrangören betalar inte räkningen. Researrangörerna 
går regelbundet i konkurs men återkommer under annat firmanamn och 
bokar in en ny gruppresa på nästa fjällanläggning. Former för ett system 
med en mer formaliserad "smitarinformation" om dessa gäster och ose
riösa researrangörer diskuterades. Innan mer konkreta åtgärder skulle 
sättas in på detta område, skulle dock kontakter tas med polisen för att ta 
reda på vad som var tillåtet inom området. 

Annat externt kontaktarbete 

Under projektet har en del övrigt externt kontaktarbete utförts, vilket vi 
bedömer har haft betydelse för access till personer och företag liksom 
till ledamöterna i Branschrådet. En annan tanke med denna externa kon
taktverksamhet har varit att sprida kunskap kring vår genererade teori 
och utvecklingsarbetet. 

Redan vid de inledande samtalen hade vi varit tveksamma till deltagande 
i den nationella studien som NUF var huvudansvarig för. Något tvång 
fanns inte heller att vi skulle medverka i denna. När vi emellertid fann, 
att den nationella studien i många avseenden överensstämde med det inle
dande arbete vi skulle genomföra i d en regionala studien, sammanfördes 
dessa studier för Västerbotten. Den kontaktmöjlighet och resursåtkomst 
som därigenom blev möjlig har p ositivt medverkat till utvecklingen av 
det regionala projektet. 

Det första tillfället för presentation av projektet var vid avrapporterin-
gen av de inledande samtalen/konferenserna på anläggningarna. Med 
anledning av detta fördes en dialog vid Branschrådsmöte 5 om vilka 
frågor vi från länet skulle föra vidare till centrala parter. Vid mötet i 
NUF presenterades en rapport som skulle utgöra underlag till det 
utvecklingsarbete NUF skulle genomföra samt en redogörelse för hur vi 
i det regionala projektet avsåg fortsätta arbetet (Nilsson & Nilsson 
1990c). Här framfördes även våra synpunkter till centrala parter utifrån 
resultaten av det regionala projektet. 

Ett förslag vi förde fram var att de centrala parterna skulle försöka 
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stimulera framväxten av fler Regionala Branschråd som bas för utveck
lingsarbete. Ett annat förslag var att man på central nivå skulle utveckla 
samverkan med externa centrala organisationer. Här menade vi att det 
inte räckte med turistorganisationerna, som man redan arbetade med, 
utan att ökad samverkan även borde ske med andra näringslivsorganisa
tioner samt olika verk och departement. Det tredje området var att 
centrala parter skulle påverka kedjebildningarna inom näringen för 
deltagande i regionala samverkansprojekt. Ett annat önskemål vi förde 
fram, var att de centrala parterna i olika sammanhang skulle reducera 
hinder och stimulera lösningar där inter- och intraorganisatoriska möj
ligheter till erfarenhetsutbyte togs till vara. S lutligen menade vi att NUF 
skulle stimulera såväl inter- som intraorganisatoriskt utvecklingsarbete 
inom branschen. 

Vid den dialog som därvid följde uttalades stöd för vårt regionala ut
vecklingsarbete och även för de övriga frågor vi förde fram. Det var 
dock frågan om att initiera framväxten av Regionala Branschråd som 
väckte största intre sset. De centrala parterna hade upplevt problem att få 
igång utvecklingsarbete inom branschen för andra företagsgrupper. 
Försök hade skett i Mellan- och Sydsverige samt i Stockholmsområdet. 
Dessa försök hade visat föga framgång. Regionala Branschråd som 
motorer i utvecklingsarbete fick därför starkt gehör. 

Efter informationen vidtog därför ett samtal om den fortsatta inrikt
ningen av det nationella projektet. Beslut togs därefter om att försöka 
etablera Regionala Branschråd eller motsvarande företagsgrupperingar i 
andra r egioner i landet. Dialogen fortsatte därefter kring frågan om på 
vilket geografiskt område man skulle inrikta sina insatser. Den centrala 
frågan var här var man skulle kunna finna företag med ledning och 
anställda med ett större intresse för utvecklingsarbete. Beslutet blev att 
inriktningen skulle bli att få igång ytterligare en företagsgrupp inom 
Skåneregionen. Diskussioner vidtogs därefter om hur detta utvecklings
projekt skulle finansieras och beslut togs om att en ansökan skulle inläm
nas till en statlig finansiär. Som underlag för denna ansökan arbetade vi 
fram en projektbeskrivning, Nilsson & Nilsson (1990c). 

Den andra kontakten m ed NUF skedde i samband med problemen kring 
handläggningen av ansökan för "Glesbygdsakademin" hos den statliga 
finansiären. Den lösning handläggaren hade pekat på för att slippa 
uppstyckningen av ansökan på enskilda anläggningar var att centrala 
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parter skulle bedöma den ur branschövergripande intresse. Detta var 
man positiv till men NUF ville även få en redovisning av vad som hände 
i projektet. Denna lämnades efter möte 11. 

Vid detta möte med centrala parter var det i huvudsak vi som skulle 
lämna information om projektet och hur arbetet skul le läggas upp för att 
"Glesbygdsakademin" skulle kunna komma igång. Efter presentation och 
dialog enades man om att stödja projektet och att vid en träff med hand
läggaren förorda en lösning där man ej delade upp projektet utan istä llet 
lät samtliga anläggningar skriva under den gemensamma ansökan. Från 
centrala parter såg man positivt på den här formen av samverkan som 
skedde i Västerbotten. Man hade misslyckats med att få igång enskilda 
utvecklingsprojekt i cirka 15 företag under i stort sett samma tidsperiod 
som vi arbetat med Hotellprojektet. 

En annan möjlighet för oss att sprida den genererade teorin var när vi av 
parterna i branschen inbjöds delta i en diskussion om uppläggningen av 
en analysmodell för utvecklingsarbete inom näringen. De som inbjudits 
till konferensen var konsulter som arbetade inom näringen och som hade 
godkänts av såväl arbetsgivar- som arbetstagarparten. Analysmodellen 
överensstämde i stort med den modell vi använt vid samtalen/dialogkon
ferenserna ute på arbetsplatserna, dock med skillnaden att man här inte 
på något sätt beaktat samverkansmöjligheter mellan anläggningar. Våra 
synpunkter på att ta tillvara såväl inter- som intraorganisatoriska möjlig
heter vid utvecklingsarbete bemöttes på ett positivt sätt och vår avsikt 
med deltagandet var endast att föra in ett sådant perspektiv bland 
deltagarna. 

Samverkansprocessen fick i detta fall ett delvis annorlunda förlopp än 
för den Metallbearbetande industrin. Under perioden hade samverkan 
inletts inom ett flertal områden. Samverkanskomponenten hade utveck
lats från rollen av en mer traditionell informationsförmedlare till en mer 
strategisk utvecklingsmotor för företagsgrupperna. I nästa kapitel kom
mer utvecklingsförloppet att analyseras med utgångspunkt från den 
utvecklade teorin. 



12 Aktionsforskning II och vidareut
veckling av den genererade teorin 

Syftet med vårt andra fall av aktionsforskning var att vida reutveckla den 
genererade teorin och pröva dess användbarhet även med avseende på 
dess flexibilitet. Att pröva en teoris flexibilitet innebär att se om den 
fungerar/kan överföras till relativt olikartade situationer jämfört med 
dem ur vilken den genererats. De fall som den utvecklade teorin i kapitel 
10 genererats ur tillhörde tillverkningsindustrin medan detta andra f all 
av aktionsforskning hade hämtats från serv icenäringen. 

I detta kapitel skall fallet Servicenäringen analyseras mot den utvecklade 
teori som fallet Metallbearbetande industrin gav upp hov till. Analysen av 
fallet kommer att ske med utgångspunkt från den utvecklade teorin med 
avseende på miljön som förutsättningsskapare, samverkanssystemets 
byggstenar, fogmassa och byggmästare i de tre faserna Varseblivning, 
Utkristallisering och Tillväxt. Den tidsmässiga inplaceringen av Varse-
blivningsfasen har vi angett som tiden fram till Branschrådsmöte 2. 
Utkristalliseringsfasen som avlöser denna har vi bedömt sträcka sig fram 
till möte 6 varefter Tillväxtfasen inleds. 

De metodologiska erfarenheterna av fal let kommer att behandlas i kapitel 
13. 

12.1 Miljön som förutsättningsskapare 

Varseblivningsfasen 

Vi har tidigare konstaterat att ett yttre hot kan vara en bra grund för att 
åstadkomma samverkan mellan företag. Det är vidare viktigt att inte 
enbart någon utifrån blir varse ett sådant hot utan även de potentiella 
samverkande aktörerna bör uppleva det. 

Redan när vi kontaktades fanns en problemmedvetenhet åtminstone hos 
parternas representanter i såväl de centrala som regionala organen. De 
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centrala parterna hade framförallt pekat på personalrelaterade problem 
medan de regionala dessutom såg problem med anläggningarnas konkur
renskraft. Osäkerhe t inför branschens framtid hade lett dessa aktörer att 
begära forskarstöd för ett utvecklingsarbete för branschen. Någon vision 
av att ta tillvara möjligheter genom samverkan uttalades inte vid denna 
tidpunkt av parternas representanter. 

Robertsforsfallet hade visat betydelsen av att även undersöka vilken bild 
av hot och möjligheter som fanns ute i d e enskilda företag som så små
ningom skulle ingå som deltagare i samverkansprojektet. 

Vid samtliga anläggningar uttalades stor oro inför framtiden vid dialog
konferenserna/samtalen. Det var inte en oro som endast ledningen kände 
utan dialogkonferenserna visade att problembilden var tydlig på alla 
nivåer inom respektive företag. Deltagarna delade såväl centrala som 
regionala parters bedömning av hotbilden. Därutöver tillfördes andra 
hotbilder vid dessa samtal som var av mer lokal/regional karaktär. 

Hotbilden var således tydlig för deltagarna i såväl samverkanskomponen
ten som ute i företagen. Där fanns visserligen avvikelser i bedömningen 
av hur hoten skulle påverka hotellföretagens situation. Det var också så 
att de hot man såg mot enskilda anläggningar varierade för de olika 
hotellkategorierna. Däremot fanns en hög medvetenhet om att branschen 
stod inför en svår uppgift. 

Den medvetenhet som fanns om den problematiska situationen för 
branschen som helhet kan ha sin grund i det vid den tidpunkten pågående 
utredningsarbetet kring ändrade skatteregler för företagen och de 
tjänster de erbjuder. En arman realitet som redan hade börjat märkas ute 
på anläggningarna var problemen att rekrytera till vissa befattningar 
inom branschen. Ansökningar till branschens utbildningar hade visat 
minskad tillströmning. Bilden av möjligheter var däremot mer otydlig 
men ett antal relativt vaga idéer till samverkan identifierades på vissa 
anläggningar. Idéerna avsåg samverkan såväl med andra företag inom 
branschen som med närstående externa organisationer. 

Förutsättningarna i enlighet med den utvecklade teorin var i detta fall 
goda för att få till stånd en företagssamverkan. Hotbilden var klar såväl 
för ledamöterna i samverkanskomponenten som för ledning och i vissa 
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företag även anställda i de samverkande företagen. 

Utkristalliseringsfasen 

Under Utkristalliseringsfasen bör bilden av hot och möjligheter tydlig
göras för så många som möjligt av de potentiella aktörerna samt om 
möjligt även operationaliseras. 

Under denna fas intensifierades arbetet med att operationalisera såväl hot 
som möjligheter. De olika hotellkategoriernas bilder av hot och möjlig
heter sammanställdes och utgjorde en grund för diskussioner i samver
kanskomponenten om samverkansprojektets inriktning. D en bild av möj
ligheter som identifierats byggdes upp som ett pussel av de vaga bilder 
som framkommit vid dialogkonferenserna/samtalen ute på anläggningar
na. De områden som prioriterades i denna fas var framförallt samverkan 
för kompetenshöjning samt för att utveckla relationer till externa organi
sationer. 

När det gällde samverkan med externa organisationer så aktualiserades 
detta redan vid de första dialogkonferensema/samtalen på Fjällanlägg
ningarna. Det var framförallt Länsturistnämnden, arbetsförmedlarna och 
vissa kommuner som man var intresserade att utveckla relationerna med. 

Kommunerna fördes i detta sammanhang fram i rollen som ägare till 
hotellanläggningar. Ägarfrågorna betraktades dock under nästan hela 
perioden som kontroversiella och fick, trots att de återkommande aktua
liserades, fortsätta att vara vilande. Ledamöterna bedömde under den 
större delen av perioden andra frågor som mer angelägna att arbeta med. 

Länsturistnämndens omlokalisering och därmed vidhängande problem 
gjorde det inte möjligt att under denna fas utveckla dessa relationer. Viss 
fördel hade vi genom deltagande i den länskonferens som arrangerades 
av nämnden. Rapporteringen av innehållet i konferensen vid Bransch
rådsmöte 6 var den direkt utlösande faktorn till att ett handlande kring 
bokningssystem igångsattes. 

En komponent i miljön som relationerna däremot utvecklades till var 
arbetsförmedlarna. Som en följd av detta involverades så småningom 
även företagshälsorna. Såväl när det gällde att upparbeta relationerna 
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med arbetsförmedlarna som med företagshälsorna var några krögare 
tveksamma och menade att de ssa organisationer inte skulle lyssna eller 
bry sig om vad näringen anförde. Genom det samlade grepp som togs 
möjliggjordes dock dialoger mellan branschen och såväl Arbetsförmed
lingen som Företagshälsovården. I inledningen handlade frågan om att 
öka förståelsen och kunskapen mellan branschen och organisationerna. 
Detta utvecklades dock under processen så att ä ven mer konkreta samar
beten genomfördes vilket vi återkommer till under Tillväxtfasen. 

Till detta kan även läggas att kontakter med externa organisationer, i 
denna fas samt senare under projektet, visade att även dessa såg med oro 
på branschens situation. Denna medvetenhet ledde till en positiv inställ
ning till medverkan i branschens utvecklingsarbete. 

Tillväxtfasen 

Under Tillväxtfasen handlar arbetet om att möta den hotbild som blivit 
tydlig samt att ta tillvara de möjligheter som miljön erbjuder. E n väg att 
göra detta är att utveckla relationer med väsentliga komponenter i mil
jön. 

I de t här fallet handlade det om att nyttja ett partssammansatt organ för 
att främja en utveckling mot ökad samverkan mellan anläggningarna. Vi 
fick här åka snålskjuts på detta redan befintliga organ vilket ledde till att 
vissa, av Rådets ledamöter, redan upparbetade kanaler kunde aktiveras 
för påtryckning och stöd under utvecklingsprocessen. 

Under denna fas intensifierades arbetet med att aktivera komponenter i 
miljön på olika sätt. Arbetsförmedlarkonferensen följdes upp med möten 
med såväl företagshälsor i regionen som med specialhälsan för att under
söka möjligheterna till ett utökat samarbete. Efter Företagshälsovårds
konferensen kunde ett ökat intresse och stöd för branschen direkt konsta
teras ute på anläggningarna. Samarbetet med företagshälsorna konkreti
serades i såväl utbildningar som i initiativ till att tillskapa en specialist
kompetens för branschen. De regionala organen och andra aktörer mobi
liserades för att såväl öka kunskapen kring bokningssystem som att arbe
ta fram bokningssystemet "Destination Västerbotten". 

Handläggningen av ansökan om utbildningsprogrammet "Glesbygdsaka
demin" visade att det var problematiskt för det institutionella nätverket 
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att arbeta med ansökningar från en grupp av företag. Problemet på såväl 
den regionala nivån som den centrala var att handläggarna var vana att 
arbeta med företagen som enskilda enheter och inte med grupper av 
företag. Den regionala handläggarens försök att "locka" drakföretagen 
att komma in med enskilda ansökningar var dessutom allvarligt för att 
man därigenom underminerade arbetet med att bygga upp samverkan 
inom utbildningsområdet. Vår bedömning var att detta inte var avsiktligt 
utan snarare skedde på grund av bristande förståelse för företag i sam
verkan. 

Däremot medverkade den negativa attityden hos den regionala finansiä
ren och "bollandet" av ärendet mellan regional och central nivå till att 
stärka s ammanhållningen i samverkansprojektet. Kritiken från handläg
garna om för mycket forskning respektive för mycket konsulting i pro
jektet ledde till att ett par tidigare "halvljumma" ledamöter i samver
kanskomponenten blev starkt engagerade. 

Den kris som uppstod i branschen som en effekt av de förändrade reg
lerna för avdrag för representation samt den förhöjda momssatsen ledde 
till en tillfällig stagnation av utvecklingsförloppet under ca 6 månader. 
Under denna period var arbetet "segt" i såväl samverkanskomponenten 
som ute i företagen. 

Teorins utsaga om att e tt samverkansprojekt kan komma att utgöra en 
slagkraftig organisation som kan påverka sin omgivning genom att u t
veckla relationer med strategiskt viktiga komponenter förstärktes genom 
fallet. Likaså bekräftar fallet den bristande insikt vissa myndigheter kan 
ha om företag i samverkan. De tillskott som fallet ger är att ett hanter-
bart hot kan stärka sammanhållningen inom en samverkansgrupp, medan 
ett starkt reellt hot kan förlama processen. 
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12.2 Ett samverkansprojekts byggstenar 

Varseblivningsfasen 

I Varseblivningsfasen existerar normalt inga egentliga byggstenar. Det är 
dock väsentligt att i denna fas inventera potentiella sådana i form av ett 
antal företag och drakar samt region- respektive branschtillhörighet för 
de potentiella företagen. 

Vårt arbete inleddes med att fö rsöka identifiera förekomsten av möjliga 
befintliga organ som skulle kunna utgöra samverkanskomponent. Efter
som det Regionala Branschrådet varit aktivt i sökandet efter forskarhjälp 
och vi bedömde detta organ som möjligt att arbeta med begärde vi en 
adjungering till Branschrådet för att kontinuerligt kunna ta upp frågor 
kring projektet vid deras ordinarie möten, Genom detta val av samver
kanskomponent i form av befintlig organisation fick vi redan här en 
byggsten. Hur den skulle fungera i den delvis annorlunda rollen som 
samverkanskomponent var dock et t oskrivet blad. 

Eftersom vi hade fått fria händer att lägga upp projektet utifrån vår kun
skap kring flerpartssamverkan godtogs även vårt val att utveckla ett 
regionalt fristående projekt. Den aktuella företagsgruppen skulle däri
genom vara verksam såväl inom samma bransch som inom en geogra
fiskt avgränsad region. En viss koppling till det nationella projektet bibe
hölls. 

Den vida formulering för projektet som vi fick gehör för, med innebör
den att "stärka näringen" ino m Hotell- och restaurangbranschen i regio
nen, ledde till att antalet p otentiella företag var tillräckligt. Det visade sig 
tom vara för många företag och Branschrådet fick därför diskutera 
fram l ämpliga urvalskriterier. Man beslutade härvid att anläggningarna i 
huvudsak skulle ha såväl hotell- som restaurangverksamhet, att de delta
gande företagen skulle representera olika typer av hotellkategorier och i 
huvudsak ha verksamhet hela året samt att inledningsvis avgränsa 
gruppen till södra länsdelen. Detta innebar att gruppen kom att bestå av 
tretton företag. Det beslut som togs i Branschrådet vi d första mötet kring 
att äv en inbjuda andra fö retag där så var möjligt medförde att företags
gruppen potentiellt bestod av ca 40 anläggningar. 
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Utvecklingsinsatserna baserades således på behov och synpunkter från de 
tretton i projektet medverkande företagen medan övriga ingick som 
potentiella deltagare. Detta innebar att gruppen var tillräckligt stor för 
att kunna arbeta vidare med även om enskilda anläggningar tillfälligt 
eller permanent lämnade gruppen. 

Vad avser förekomsten av drakföretag var förutsättningarna goda att 
sådana skulle kunna återfinnas i den totala företagsgruppen. Denna inne
höll såväl många företag, däribland länets större a nläggningar, som ett 
antal vad vi vill klassificera som kunskapsföretag. 

Utkristalliseringsfasen 

Förutom de under Varseblivningsfasen nämnda byggstenarna är det i Ut
kristalliseringsfasen väsentligt att forma en samverkanskomponent. Vida
re hade vi funnit att det tycks väsentligt att bygga ett samverkansprojekt 
kring beslutsmässigt lokalt förankrade drakar. I fattiga miljöer bör man 
söka samverkanspartners utanför dessa samt komponera ihop företags
grupper med viss grad av domain similarity. 

Under denna fas startade formal iseringen av den valda samverkanskom
ponenten. En målsättningsdiskussion för Rådet inleddes och en arbets
grupp tillsattes för att s e hur man skulle hantera behoven avseende bland 
annat utbildningsfrågorna som framkommit vid dialogkonferenserna/-
samtalen. En ny policy togs om hur ans ökningar om bidrag till utbild
ning skulle hanteras. I denna fastslogs att endast medel till samver
kansprojekt skulle beviljas. 

Huvudparten av de utbildningsområden som senare kom att diskuteras 
under processen hade under denna fas aktualiserats i n ågon form. Dessa 
var i det här läget inte så konkreta men förhandlingar och planerings
processer hade satts igång. En konkret utbildning som efterfrågats av 
fjällanläggningarna startades relativt omgående. 

De områden som främst diskuterades gällde personalens kompetens och 
status samt branschens attraktionskraft fö r arbetssökande. Marknadsfö
ring hade endast aktualiserats för att öka kunskapen om såväl boknings-
system som kostnader för anslutning. Inköp som samverkansområde 
bedömdes inte intressant för någon av anläggningarna i detta lä ge. 
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Såväl drakföretag s om eldsjälar framträdde under Utkristalliseringsfasen 
och intog en mer aktiv roll i såväl företagsgruppen som i samverkans
komponenten. Existensen av dessa drakföretag var väsentlig för att få 
med de andra i projektet. Behovet av drakföretag var dock mindre pga 
förekomsten av ett redan befintligt nätverk i form av det Regionala 
Branschrådet. Detta tog över en hel del av drakföretagens funktioner. 

Skillnaden i företagsstorlek, mätt i antal årsanställda, var stor inom 
gruppen. Detta förhållande förstärktes av att vissa anläggningar hade 
stängt under lågsäsong. Variationen mellan 8 till 84 årsarbetskrafter var 
således endast en del av sanningen. Vid anläggningarna i kustområdet 
hade huvudparten helårsanställning medan fjällanläggningama mång
dubblade antalet anställda under högsäsong. Huvudparten av fjällanlägg
ningarna och mellanbygdens hotell var i huvu dsak, om man mäter i antal 
årsanställda, mindre än kustb ygdens anläggningar. 

Mellan de företag som ingick i Fjällgruppen respektive Mellanbygds
gruppen var avstånden långa, 10-15 mil, medan kustbygdens företag i 
flera fall låg inom gångavstånd från varandra. Mellan kust- och fjällbyg
dens anläggningar var avståndet 40 mil. Det var inte de långa geogra
fiska avstånden i s ig som försvårade samverkan mellan anläggningarna i 
de två grupperna Kust- respektive Fjäll- och mellanbygd i inlednings
skedet. Avståndsfaktorn spelade i stället en roll i form av säsongskill
nader och olikheter i avtalsområd en. 

För de i u tvecklingsprojektet deltagande företagen rådde i vissa avseen
den hög grad av domain similarity medan man inom andra områden 
snarare kunde se varandra so m komplettenter i stället för konkurrenter. 
På konferensmarknaden och turistmarknaden var man i stor utsträckning 
konkurrenter in om och mellan delgrupperna. Däremot kunde Kust- och 
Fjällbygd i vissa avseenden ses som komplettenter. Inom respektive 
grupp däremot - Fjällbygd, Mellanbygd och Kustbygd - var man i 
huvudsak konkurrenter. Nischerna inom branschen är många och därför 
kunde egentligen varje företag visa att deras produkt var unik i något 
avseende. Vår bedömning av konkurrenssituationen var således att den 
var hård inom grupperna men inte speciellt hård mellan grupperna med 
undantag för vissa produkter. 

Miljöns "rikedom", med avseende på infrastrukturella tillgångar för 
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samverkansprojektet i den aktuella regionen kunde betecknas som till
fredsställande och tillräckligt rik för att kunna bygga ett slagkraftigt 
samverkansprojekt. 

Även de passiva deltagarna identifierades under denna fas. Dessa bestod 
av representanter för kedjeföretagen. I detta avseende förstärks den ut
vecklade teorin med att det är olämpligt att bygga den form av samver
kan vi eftersträvar på fjärrstyrda enheter. Sådana kan däremot delta i de 
olika aktiviteterna inom samverkansprojektet och därigenom stärka 
gruppens tyngd gentemot externa organisationer. 

Fallet Servicenäringens tillskott med avseende på byggstenar i Utkristal-
liseringsfasen gäller dels utformningen av samverkanskomponenten och 
dels hur samverkansområden växer fram. 

Genom att bygga samverkansprojektet på ett redan existerande nätverk i 
form av det Regionala Branschrådet visade sig utvecklingen få ett 
snabbare förlopp jämfört med Robertsforsfallet där inget nätverk existe
rade vid inledningen av projektet. 

Att bygga projektet kring en partssammansatt samverkanskomponent 
visade sig också vara e n bra m etod för att underlätta och åstadkomma 
tryck i processen. Fördelarna med en partssammansatt samverkanskom
ponent var såväl deltagarnas förhandlingsvana som den spänning som 
fanns mellan parterna, en spänning som medförde att fler samverkans
områden aktualiserades i jämförelse med vid en ensidig sammansättning 
av samverkanskomponenten. Vidare underlättades i en del fall accessen 
till de olika företagen och personalkategorierna. 

Vid de empiriska studierna av tillverkningsindustrin var de samverkans
områden som prioriterades sådana so m låg nära själva produktionen t ex 
inköp. Inom servicenäringen, en personalintensiv verksamhet, var det i 
första hand de personalrelaterade frågorna som prioriterades. I detta 
avseende tillfördes den utvecklade teorin att samverkansområden som 
ligger närmast själva företagsidén prioriteras i första hand. 

Tillväxtfasen 

Enligt den utvecklade teorin är de b yggstenar som bör tillkomma i denna 
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fas att de medverkande företagen inriktas mot de nischer de är mest 
kompetenta inom, att man fortsätter att bygga samverkan inom nya 
områden samt att relationer med strategiskt viktiga komponenter i 
omgivningen upparbetas. 

Att arbeta med det Regionala Branschrådet som samverkanskomponent 
visade sig vara en lyckad lösning även i e tt annat avseende. Vi undvek 
härigenom arbetet med att b ygga en ny administrativ överbyggnad och 
den gav oss dessutom tillgång till andra kan aler för att föra projektet 
framåt. Formaliseringen av samverkanskomponenten fortsatte under 
denna fas. Den mer passiva roll som Branschrådet t idigare haft föränd
rades till en mer aktiv dynamisk roll som samverkanskomponent. 
Formaliseringen påbörjades när Rådet behandlade olika frågor. Frågor 
kring praxis eller motsvarande ledde till ledamöternas reflekterande över 
tidigare handlande. Reflekterandet föranledde beslut om såväl bildande 
av ett Utbildningsutskott som framtagande av ett utbildningsprogram. 
Den utvärdering och analys som löpande skedde av processen medver
kade till utveckling av en mer medveten och professionell samverkans
komponent. Denna utveckling gick hand i hand med att deltagarna i såv äl 
företagen som samverkanskomponenten utvecklades till att se allt fler 
möjligheter genom samverkan. 

Det intryck vi tidigare under processen fått av kedjeföretagens mer be
vakande roll förstärktes i samband med startkonferenserna. I ett fall tillät 
koncernledningen inte ett kedjeföretag delta och i ett annat fall deltog 
visserligen ett sådant företag men på ett passivt och bevakande sätt. 

De samverkansområden som identifierades under Utkristalliseringsfasen 
fylldes i denna fas med konkret innehåll. Startkonferenserna ledde till att 
en mängd förslag till olika samverkansområden aktualiserades. Förhand
lingar inleddes direkt under konferensen om genomförande inom olika 
områden. Områden som tidigare inte ansetts intressanta, t ex inköp, 
aktualiserades för ett antal produktgrupper i båda grupperna. 

Nya områden för samverkan såg också dagens ljus. Att upparbeta rela 
tioner med köpmannaföreningar samt att uppvakta kommuner och 
trafikföretag om utvidgat samarbete i syfte att främja turismen och till
gängligheten till anläggningarna diskuterades. Andra områden för sam
verkan avsåg att ge mensamt arbeta mot musikerförmedlare för att sam
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ordna orkestrars framträdanden i Fjäll- och mellanbygdsområdet. Vidare 
diskuterades inköpssamverkan i form av gemensamma inköp av förbruk
ningsmaterial samt tvätteritjänster. 

Även diskussionen kring ägarfrågorna konkretiserades i s lutet av proces
sen. Efter en omfattande konkurs i länet aktualiserades åter frågan. 
Branschrådet tog då ett enigt beslut om att göra en uppvaktning hos 
Länsstyrelsen för att påtala behovet av att införa någon form av certifi-
kat inom branschen. Syftet var att komma tillrätta med de oseriösa 
utövare som finns inom branschen och som ger branschen låg status. 

En möjlighet att hantera problemet med oseriösa gäster och reseföretag 
såg man i att upprätta ett varningssystem mellan anläggningarna för att 
undvika stora kundförluster. 

För de konferenser som genomfördes med externa organisationer som 
t ex arbetsförmedlare, företagshälsor, bidragsgivare och centrala parter 
var gruppen tillräckligt stor för att ge tyngd bakom projektet. De tretton 
företagen var mätt i antal anställda, med något undantag, större än i 
Robertsforsfallet. När det gällde utvecklandet av nätverk med externa 
organisationer var det den större g ruppen, de 40 företagen, vi arbetade 
med. Gruppen fick därför gehör och möjlighet att föra fram branschens 
behov i ett antal avseenden. Även externa organisationer som Länsturist-
nämnd och Länsarbetsnämnd samt Länsstyrelse har visat intresse för de 
frågor näringen velat driva. Ett tes t blir om Utbildningsutskottets ansö
kan för "Glesbygdsakademin" bifalls. Även om så inte blir fallet blev 
företagsgruppen genom framtagandet av detta utbildningsprogram tydlig 
mot omgivningen angående vilken typ av utbildning branschen efterfrå
gade. Genom detta har man också större möjligheter att påverka 
utbildare i regionen att ge behovsstyrd utbildning för branschen. 

Vad beträffar en uppkoppling av anläggningarna till ett bokningssystem 
var man från början avvaktande från säljarnas sida och visade inte något 
större intresse för deltagande i ett Branschrådsmöte. När de emellertid 
blev varse det stora antalet anläggningar som avsågs anslutas till 
bokningssystemet ökade intresset och representanter för båda boknings-
systemen inte bara kom och informerade utan erbjöd även företagen att 
teckna förmånligare avtal per anläggning jämfört med om varje a nlägg
ning skulle ha anslutits var för sig. 
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En annan aspekt kring samverkansområdenas utveckling, som fallet 
visar, är hur de ssa länkas till varandra. En inköpssamverkan förblir inte 
alltid enbart en sådan utan kan så småningom till exempel utvecklas till 
en marknadsföringssamverkan. Ett par exe mpel som illustrerar detta var 
upparbetandet av relationerna till såväl Länsturistnämnden som arbets
förmedlarna. Önskemålet om att utveckla relationerna till Länsturist
nämnden resulterade i att samverkan kring bokningssystem inleddes. I 
inledningen handlade denna fråga om kunskapsuppbyggnad samt om 
inköpssamverkan. I skrivande stund har frågan avancerat från en 
produktionsteknisk samordning, till en avknoppning till en bransch
mässigt närstående enhet som troligtvis kommer att utveckla systemet. 
Kontakten med arbetsförmedlarna är ett annat exempel på hur samver
kansområden kan länkas samman. Denna kontakt ledde vidare till 
samverkan med företagshälsorna - vilka i sin tur förde fram ett par 
områden för utbildningssamverkan. Denna utbildningssamverkan ledde 
till att gruppen gjorde en gemensam upphandling av utbildningstjänster 
inom det rehabiliterande området och till en initiering av en specialist
funktion för branschen inom arbetsmiljö- och arbetarskyddsområdet. 

Vi menar att idéer till samverkansområden bör tillåtas utvecklas utan 
alltför snäva avgränsningar. Denna öppenhet för att låta samverkansom
råden vä xa fram eller "blomma" menar v i leder till att fle r samverkans
möjligheter synliggörs. Däremot leder en mångfald av samverkansområ
den till prioriteringsdiskussioner vid genomförande. I det här fallet 
framtvingade deltagarnas idérikedom prioriteringsdiskussioner bland 
såväl ledamöterna i Branschrådet so m deltagarna v id startkonferenserna 
med avseende på tidsmässig inplacering för att utveckla de olika samver
kansområdena. Mångfalden av samverkansområden underlättar att hålla 
ett tryck i processen genom att man vid problem inom ett samverkans
område kan aktualisera ett lägre prioriterat område. Processen kan däri
genom fortsätta. När det som orsakade problemet har lösts återupptas 
arbetet i det första samverkansområdet. Mångfalden minskar således 
samverkansprojektets sårbarhet för til lfälliga stopp i pro cessen. 

I detta fa ll, liksom i R obertsforsfallet, råkade vi in i problemet med stora 
olikheter mellan företagen. Vi hade valt att ta med olika kategorier 
eftersom vi genom ett sådant förfarande skul le kunna nyttja komplemen-
tariteten mellan företagen vid marknadsföringssamverkan. Det visade sig 
dock vara alltför stora olikheter mellan de olika hotellkategorierna. En 
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uppdelning skedde därför inför startkonferenserna i de två domän-
klustren, Kust- respektive Fjäll- och mellanbygdshotell. Olikheterna 
mellan dessa två kategorier gällde säsongskillnader, hotelltjänstens inne
håll, avtalsområden samt finansieringsmöjligheter för olika delaktiviteter 
inom samverkansprojektet. Vid startkonferenserna underströk deltagarna 
önskemålet att i huvudsak arbeta inom respektive kluster men att 
samordna klustren där så b ehövdes för att öka gruppens tyngd. 

Uppdelningen i kluster gjorde det även möjligt att öka antalet deltagande 
företag något och gruppen bestod vid periodens slut av 18 anläggningar. 
Ytterligare företag i norra länsdelen har begärt att få delta i projektet 
och från länsmyndigheter har önskemål framförts att inte lämna norra 
delen av länet utanför utvecklingsarbetet. När arbetet inleds för norra 
regionen avser vi arbeta med tre kluster. En förutsättning för denna 
uppdelning i kluster har varit att sam verkanskomponenten visat sig till
räckligt stark. Uppdelningen möjliggör, trots h ög komplexitet att hålla 
ihop det totala projektet. 

Våra erfarenheter visar att en stark samverkanskomponent har en stabili
serande inverkan på ett samverkansprojekt. En del av denna stabiliseran
de verkan utgörs av att projektet kan fortskrida trots att någon/några 
anläggningar av olika anledningar under en tidsperiod har p roblem att 
delta. Utan denna mer formaliserade samverkanskomponent, som vi 
arbetade med i d et här fallet, hade projektet troligen havererat. Under en 
period var det inte mindre än tre anläggningar som var föremål för 
ägarskiften. Det hade varit mycket svårt att bibehålla en kontinuitet i 
projektet om all verksamhet genomförts i form av företagsträffar. 

Fallet har beträffande by ggstenar i tillväxtfasen tillfört teorin att en stark 
samverkanskomponent kan möjliggöra en samverkansprocess trots stora 
problem i de enskilda företagen. Reflektion över samverkansprocessens 
förlopp leder till såväl deltagarnas utveckling som till stärkande av 
samverkanskomponenten. En löst kopplad samverkansprocess med såväl 
flera företag som många samverkansområden ställer i denna fas, genom 
dess komplexitet, krav på en stark samverkanskomponent. Utvecklandet 
av samverkanskomponenten sker genom deltagarnas eget reflekterande 
över händelseförloppet och en fortgående formalisering av samverkans
komponenten. Roller som innebär att företräda samverkansprojektet utåt 
är positiva inslag för att utveckla deltagarna i rollen som parter i ett 
samverkansprojekt. 
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Ökning av antal företag i ett komplext samverkanssystem kan möjliggö
ras i denna fas genom bildande av relativt homogena kluster. Utveck
lingsprocessens olika aktiviteter kan därefter vara av såväl klusterintern 
som klustergemensam karaktär. 

Fallet tillför även att samverkansområden i inledningen bör tillåtas 
blomma. En rik blomning leder till att många möjligheter synliggörs, 
möjligheter som successivt kommer att leda till utvecklandet av priorite
rade sam verkansområden vilka i s in tur länkar över till nya samverkans
områden. 

12.3 Ett samverkansprojekts fogmassa 

Varseblivningsfasen 

Den utvecklade teorins utsaga om fogmassan i denna fas är att det är 
väsentligt med initiativ inifrån samverkansgruppen. Vidare anger den att 
utvecklade sociala relationer inom gruppen underlättar processen efter
som sådana utvecklar ömsesidig kunskap respektive förtroende. 

Våra erfarenheter av detta fall förstärker den utvecklade teorin i de ovan 
angivna utsagorna. Initiativet till att begära forskarstöd för utvecklings
arbete inom branschen togs inifrån gruppen av berörda parter. Detta 
visade sig värdefullt därför att vi härigenom erhöll god access till mer
parten av företagen och de olika personalkategorierna samt att samtliga 
inblandade parter lojalt stäl lde sig bakom de beslut som fattades kring de 
olika samverkansområdena. 

De sociala relationerna i nätverket, dvs bland de tretton medverkande 
företagen, var totalt sett inte särskilt utvecklade bl a beroende på den 
starka turbulensen på ägarsidan. Dock fanns inom nätverket relativt 
starka bind ningar mellan ett antal företag - de företag som vi även till 
viss del betraktar s om drakföretag i denna grupp. Inom denna mindre 
grupp var därför kunskapen om de andra väl utvecklad, liksom förtroen
det aktörerna emellan. 
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Utkristalliseringsfasen 

Den utvecklade teorin stipulerar det betydelsefulla i att spelregler för 
samverkansprojektet fastställs i denna fas. Väsentligt att beakta i denna 
fas är också att en viss insats bör erläggas samt att gruppen ges en identi
tet - särskilt när formaliseringsgraden är lå g. En annan viktig förutsätt
ning är att eldsjälarna har en gemensam värdestruktur. Ännu bättre är 
det om denna delas av övriga aktörer i samverkansprojektet. 

Genom samverkanskomponenten kunde medlemmarna uppleva en lös 
koppling som innebar att delta i de olika samverkansaktiviteterna, samti
digt som samverkanskomponenten gav stabilitet i utvecklingsarbetet. 
Samverkanskomponenten medförde att behovet av en hård koppling mel
lan företagen inte var nödvändig. Trots stora geografiska avstånd - 40 
mil mellan vissa företag - kunde en samverkan ske mellan företagen. 

I det här fallet gällde många frågor kompetensförstärkning i olika 
former och att utveckla samarbetet med externa organisationer. I sådana 
frågor är fördelning av uppoffringar/utbyte relativt enkelt att lö sa. Även 
kostnader som kan uppstå vid ett kommande beslut om anslutning till 
databokningssystem kommer att vara enkl a att fördela mellan anläggnin
garna. Utbytet för de deltagande organisationerna blev inte påtagligt i 
monetära termer, däremot ökade tillgängligheten till bl a kompetenshöj
ning. Relationer till externa organisationer utvecklades och arbetet med 
gemensam kompetensuppbyggnad inleddes. 

Branschens problem med ideliga ägar- och ledningsbyten, liksom en hög 
personalrörlighet, medför problem med att hinna upprätta bra k ontakt
ytor mellan ägare/ledning vid de olika anläggningarna. Inom företags
gruppen fanns dock en trio av företagare som hade både kunskap om och 
hyste förtroende för varandra. Al la tre var i nflyttade men deras lokalise
ring hade i stort baserats på att de lockat varandra till Västerbotten. 
Dessa tre hade genom hög kompetens och genom stort engagemang i 
arbetet med att marknadsföra "Västerbottensmaten" byggt upp ett gott 
anseende inom branschen. Förtroendet baserades sålunda på såväl kom
petensen inom matlagning/hotelltjänsten som vid marknadsföring av 
Västerbotten. 

Fallet visade att vid arbete med en samverkanskomponent kan samverkan 
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utvecklas trots då liga kunskaper bland deltagarna om varandras fö retag. 
I företagsgruppen fanns ett antal drakföretag s om andra företagare hade 
förtroende för. Några av dessa återfanns representerade i samverkans
komponenten respektive i Utbildningsutskottet. Dessa förhållanden möj
liggjorde samverkan även i denna bransch. 

Branschtillhörighet bidrar som vi tidigare konstaterat till en gemensam 
värdestruktur. Aktörerna in om denna bransch kan till stor del karaktäri
seras som konstnärer med en stark yrkesstolthet. Denna gemensamma 
egenskap gör att aktörerna talar samma språk och förstår varandra. Med 
andra ord fanns här en stark g emensam värdestruktur, tillräckligt stark 
för att bygga ett stabilt och utvecklingsbart nätverk på. 

En annan företeelse som är gynn sam för en gemensam värdestruktur är 
aktörernas lokala förankring. I denna servicebransch har v i påvisat stor 
turbulens vad avser ägar- respektive ledningsförhållanden. Individer 
kommer och går och det f inns ingen gemensam nämnare vad gäller vari
från de kommer och i v ilken miljö de växt upp. Det fanns med andra ord 
inga förutsättningar för att en gemensam värdestruktur skulle ha uppstått 
bland aktörerna av denna anledning, dvs en gemensam värdestruktur 
utformad av en lokal förankring. 

Inom företagsgruppen fanns ingen formellt reglerad makt eller infly
tandestruktur. Däremot fanns en reell makt och inflytandestruktur där 
eldsjälarna av övriga gavs mer inflytande. Dessa eldsjälar fanns såväl i 
drakföretagen som i samverkanskompon enten. Dessa eldsjälar var viktiga 
för att föra processen framåt ge nom seriösa dialoger i samverkanskom
ponenten men även för att intressera övriga ledamöter för de olika frå
gornas betydelse. De förankrade vidare olika frågor ute bland de delta
gande företagen så att de även kunde hänvisa till fler företags situation än 
dem som var direktrepresenterade i samverkanskomponenten. Genom 
detta förfarande stärkte eldsjälarna sin position i gruppen och blev ännu 
mer aktiva. Dessa eldsjälar var dessutom i et t par fa ll företagsledare i sk 
"mönsterföretag" vilket ledde till att andra företag blev varse och anam
made de idéer som med framgång genomförts i dessa "mönsterföretag". 

Inom gruppen existerade ett antal beroendeförhållanden. Två anläggnin
gar hade gemensam ägare. För några anläggningar fanns beroenderela
tioner till organisationer utanför gruppen. Dessa bestod av olika ägarka-
tegorier till hotellföretagen i form av bilföretag, byggföretag, kommu
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ner och idébundna organisationer. Inom gruppen fanns i inledningen ett 
kedjebundet företag. Efter att företagsgruppen hade utvidgas till att 
omfatta 18 företag medverkade tre företag s om ingick i hotellkoncerner. 

Genom att arbeta med det Regionala Branschrådet som samverkanskom
ponent, och i dess namn, uppnådde vi även det väsentliga i att ge gruppen 
en identitet - en identitet som var känd i vida kretsar i omgivningen. I 
företagsgruppen kunde vi i samband med startkonferenserna även kons
tatera att ett samverkanstänkande hade inplanterats. Vid de olika dialo
gerna blev det allt oftare "vi" som benämning på gruppen och deltagarna 
identifierade ett antal möjligheter att ta tillvara för gruppen . 

Vad avser insatsens storlek i detta fall, dvs den risk man tog för sin med
verkan, kan vi konstatera att insatsen endast har varit tid såtgången för de 
medverkande parterna. Vid startkonferensen fick dock de enskilda 
anläggningarna stå för en del av kostnaden. För samverkanskomponenten 
har det uppstått kostnader för såväl konferenserna som informationen 
om bokningssystem och överläggningar med finansiärer, kostnader som 
för Rådet innebar att det var viktigt att bra nschen fick utbyte för upp
offringarna. För de enskilda företagen uppstod endast kostnader för 
deltagande i de olika aktiviteterna. 

Inom en så personalorienterad verksamhet som servicenäringen är det en 
fördel om medvetenheten om ett yttre hot inte bara finns hos ledningen 
utan även hos andra personalkategorier i företaget. Inom Hotell- och 
restaurangnäringen med dess ideliga byten av ägar- och ledningspersonal 
är det troligen ännu viktigare än i andra branscher som är mer stabila i 
det avseendet. Genom ett bredare deltagand e skapas en form av "organi
satoriskt minne" för utvecklingsarbetet som kvarstår även när enskilda 
personer lämnar organisationen. Med organisatoriskt minne avser vi att 
minnet av förändringsprocessen liksom erfarenheter och lärande finns 
lagrade hos fler individer i o rganisationen. 

En organisation i sig kan vare sig lära eller komma i h åg. Däremot kan 
individerna i organisationen lära sig och minnas. Vår ståndpunkt stöds av 
bl a Walsh & Ungson (1991) som konstaterar att det endast är individer 
som har förmågan att komma ihåg vilka händelser som orsakar ett visst 
beslut samt hur organisationen reagerar på ett sådant beslut. Författarna 
menar att den mest signifikanta individuella variabeln att studera för att 
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uppskatta en organisations minne är längden på anställningar. 

För denna företagsgrupp skulle organisationens minne vid knytning till 
enskilda ledningspersoners anställningstid ha blivit synnerligen kort. Det 
breda deltagandet visade sig däremot vara en bra m etod vid uppbygg
naden av det organisatoriska minnet. I dessa företag kunde vi vid 
startkonferenserna återse deltagare som även deltagit i dialogkonfe
renserna och som vi löpande under projektet hade kunnat tala med kring 
utvecklingsarbetet trots att två av anläggningarna hade bytt ägare inte 
mindre än tre gånger under perioden. Ett organisatoriskt minne som 
byggs upp genom ett brett deltagande är enligt vår mening en försäkring 
för att e tt utvecklingsarbete kan fortgå trots att några enstaka personer 
lämnar organisationen. Att personer lämnar företaget innebär i den här 
branschen inte alltid att de försvinner från hotellbranschen. I två fall har 
det varit så att personer i ledande ställning på de deltagande anläggnin
garna försvunnit från dessa men återkommit som ledare eller ägare till 
ett annat företag i gruppen. Här har det organisatoriska minnet även 
blivit ett interorganisatoriskt sådant eftersom de redan tidigare varit 
insatta i projektet. 

Tillskottet till den genererade teorin genom detta fall är att vid utveck
lande av en samverkansprocess, inom en bransch med hög turbulens på 
ägar- och ledningssidan, kan tillskapande av ett organisatoriskt minne 
möjliggöra en kontinuitet i förändringsarbetet. Det breda deltagandet 
medför att trots att enstaka personer lämnar organisationen finns minnet 
av vunna erfarenheter under förändringsprocessen kvar i organisationen 
hos de "minnesbärare" som kvarstannar. 

Tillväxtfasen 

Samtidigt som det är viktigt att skynda långsamt och inte "köra öve r" 
någon är snabba och påtagliga resultat stimulerande för samverkans
engagemanget. Genom beslut i konsensus undanröjs även risken att 
konflikter och lojalitetskriser uppstår. Väsentligt är här också att det 
verkställande organet finner ett lämpligt arbetssätt - ett arbetssätt som 
går ut på att svet sa samman gruppen. 

Konflikter förväntade vi oss skulle uppstå framförallt inom de partssam
mansatta organen, Branschrådet och Utbildningsutskottet. Ett orosmoln 



292 

Aktionsforskning II och vidareutveckling av den genererade teorin 

var svårigheten att uppnå konsensus mellan två grupperingar med 
konfrontation inbyggd i sina roller. Denna oro kunde dock snart s king
ras. Personerna från de båda grupperingarna d elade nämligen oron för 
branschen. De hade därutöver erfarenhet från förhandlingsverksamhet. 
Oron samt förhandlingsvanan medförde ett positivt klimat för att driva 
förändringsarbete. En fördel med dessa väl tränade förhandlare var att 
de tvingats lära sig att lyssna till motpartens argument. Detta är förs ta 
steget att nå konsensus. Dialogerna i Branschrådet var inte demokratiska 
i enlighet med Gustavsens (1987) definition, däremot togs besluten i kon
sensus. Naturligtvis förekom meningsmotsättningar mellan de två sidorna 
men dessa var aldrig speciellt allvarliga. Det reflektiva frågandet med
förde att det inte gavs utrymme till grova schabloniseringar utan det var 
i s tället tyngden i argumenten som bestämde prioriteringar. 

Inom denna bransch har vi ej sett några tecken på att det existerar 
speciellt stor lojalitet varken mot Branschråd eller mot övriga deltagare i 
företagsgruppen. Här kan de täta ägar- och personbytena på företagen ha 
medfört att sådana relationer ej har upparbetats i någon större omfatt
ning. Mellan företagen och Branschrådet respekt ive inom den studerade 
gruppen av tretton föret ag är vår uppfattning att man inte kan beteckna 
situationen som att det förelåg någon lojalitet/solidaritet utan snarare att 
man deltog så länge det gav mer än det kostade. Ett undantag var dock 
den nämnda trion där ett visst inslag av lojalitet och solidaritet förelåg 
mellan företagsledarna. Den genomgående principen om att förlägga 
olika aktiviteter ute på de olika anläggningarna på ett rättvist sätt med
förde att rättvisa i v iss mån skapades mellan deltagarna genom att de fick 
vara värd för konferenser, utbildningar etc. Dessutom ökade deltagarnas 
kunskaper om de olika anläggningarna genom detta förfaringssätt. 

Såväl i samverkanskomponenten som i företagsgruppen etablerades en 
samverkansanda under denna fas. Detta tog sig uttryck i att gem ensamma 
lösningar för företagsgruppen som helhet diskuterades och att d e flesta 
aktiviteterna genomfördes med gruppens intressen i fokus. Andra arenor 
som skapade en "vi"- k änsla och samverkansanda var arbetet med de 
interorganisatoriska kategori- och flerkategorigrupperna. 

I detta fall avvek utvecklingsförloppet i förhållande till våra tidigare 
studier. Vad vi här åsyftar är att det utvecklingsarbete som prioriterades 
inledningsvis i huvudsak berörde intraorganisatoriskt utve cklingsarbete i 
form av kompetensutveckling. Det visade sig dock relativt snart att 
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kompetensutveckling i form av utbildningar eller motsvarande kom att 
ske i samverkan och att anläggningarna därmed fick tillgång till ett 
större utbud. I och med detta fick man även upp ögonen för samverkan 
inom andra områden, dvs för det interorganisatoriska utvecklingsarbetet. 
Många av de samverkansprojekt som initierades ledde också till delta
garnas reflekterande över handlandet i den egna organisationen. Fallet 
visar att en symbios kan uppnås mellan inter- och intraorganisatoriskt 
utvecklingsarbete. 

Fallet Servicenäringen gav tillskott till teorin med avseende på Fogmassa 
under Tillväxtfasen. Under denna fas har en samverkansanda etablerats 
inom såväl samverkanskomponenten som hos de deltagande företagen 
och genom det breda deltagandet även inom företagen. Deltagarna 
använde allt oftare ordet "vi" och avsåg då hela gruppen, istället för som 
tidigare enbart de verksamma vid den egna arbetsplatsen. Möjligheter 
som tidigare inte aktualiserats eller som avfärdats har genom det inter
organisatoriska arbetet synliggjorts och aktualiserats för företagsgrup
pen. Fallet visar även fördelen av att arbeta såväl med intra- som 
interorganisatoriska processer och den symbios som kan uppnås mellan 
dessa. 

12.4 Ett samverkansprojekts byggmästare 

Varseblivningsfasen 

Att tillgången till eldsjälar inom den potentiella samverkansgruppen är 
viktig i denna f as behöver knappast upprepas. 

En förutsättning i denna fas var given, nämligen att v i skulle arbeta inom 
Hotell- och restaurangbranschen. Vad avser antalet medverkande företag 
valde vi att arbeta med många och inom en avgränsad region. Vi valde 
att arbeta me d många företag eftersom förutsättningarna att återfinna ett 
antal eldsjälar därigenom var goda. Förhoppningsvis skulle vi även 
kunna finna sådana i d e potentiella drakföretagen. 

Redan i den na fas kunde vi konstatera en riklig förekomst av potentiella 
eldsjälar. Eldsjälar identifierade vi i såväl företagsgruppen som i sam
verkanskomponenten och i den senare på såväl arbetsgivar- som arbetsta
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garsidan. Vissa eldsjälar hade redan visat sitt engagemang genom att 
arbeta för att få till stånd utvecklingsprojektet. Det vi varseblev under 
den här fasen var att vissa av dem även återfanns i företagsgruppen. Den 
i jämförelse med Robertsforsfallet rikliga floran av eldsjälar förvånade 
oss i början men kan troligen förklaras av branschens speciella natur. 
Hotellägare, restauratörer och anställda inom denna bransch kan 
knappast karaktäriseras som inbundna och försiktiga, snarare vill vi 
beskriva dem som i huvudsak öppna, utåtriktade, orädda, kreativa och 
handlande personer som är intresserade av interaktion med andra män
niskor. Även de fackliga representanterna kan karaktäriseras på samma 
sätt eftersom de hade sitt ursprung inom branschen. 

Utkristalliseringsfasen 

Robertsforsfallet hade visat att det inte var tillräckligt med enbart exter
na eldsjälar utan att även interna fordras för att det skall bli tryck i sam
verkansprocessen. Den utvecklade teorin anger också att det är v iktigt 
med en deltagarstyrd process och att det reella inflytandet kan vara 
obalanserat på så sätt att eldsjälarna ges merinflytande. 

De eldsjälar som vi identifierat under Varseblivningsfasen stärktes i sina 
roller genom deltagandet i processen. Den förväntan som samverkans
komponentens ledamöter i projektets inledning hade, på att vi skulle 
arbeta fram färdiga lösningar som de skulle ta stä llning till, förändrades 
under denna fas till en insikt om att det var deltagarnas handlande eller 
icke- handlande som styrde processen. 

För gruppen anställda kunde vi trots det breda deltagandet i utvecklings
arbetet under denna fas ej identifiera någon egentlig eldsjäl. Vissa var mer 
intresserade än andra o ch ställde frågor kring vad som hände i utveck
lingsarbetet men de intog inte den mer aktiva rollen som eldsjäl. 

Tillväxtfasen 

I denna fas kan enligt den utvecklade teorin de interna eldsjälarna entu
siasmera nya eldsjälar att framträda och interna eldsjälar kan komplette
ras med externa sådana. 

Eldsjälarna hade under denna period utvecklats till professionella bärare 
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av samverkansprojektet. Denna professionalism möjliggjordes genom att 
processen ständigt "övervakades", analyserades och diskuterades bland 
deltagarna. Bilden över framväxten av samverkansområden (figur 11.2) 
användes som ett återkommande inslag vid möten i Branschrådet, med 
externa organisationer och vid de interorganisatoriska mötena inom 
företagsgruppen, dock naturligtvis med den förändringen att det var 
läget vid den aktuella tidpunkten som redovisades. Även vid dialoger och 
möten med externa organisationer användes bilden och ledamöterna 
argumenterade då för samverkansprojektet och fördelarna med ett sådant 
arbetssätt för att utveckla branschen. Detta reflekterande liksom rollen 
som språkrör för samverkansprojektet var viktiga inslag i professionali-
seringen av eldsjälarna. 

I denna turbulenta bransch har vi funnit att de företag som skapar konti
nuitet i arbetet är sådana där såväl ägare som ledning deltar aktivt. 
Särskilt bidragande till kontinuiteten är det om ägare/ledning utgörs av 
en och samma person. 

Till detta kan fogas att de t är ännu bättre me d ett brett d eltagande från 
företagen eftersom tillgången på eldsjälar därigenom utökas. Vi kände i 
projektets inledning en viss besvikelse över att det breda deltagandet inte 
hade lett till att fl er och annorlunda samverkansområden aktualiserades 
än vad traditionella samtal med enbart företagsledaren gjorde. Under 
Utkristalliseringsfasen hade vi inte heller bland gruppen anställda iden
tifierat besjälade individer för samverkansprojektet. I anslutning till och 
efter de sk startkonferenserna kunde vi dock uppmärksamma att ytter
ligare ett antal personer blev engagerade i de interorganisatoriska frå
gorna. Vid de kategorivisa interorganisatoriska grupperingarna under 
startkonferenserna för "Glesbygdsakademin" kom dessa mer strategiska 
frågor att diskuteras av såväl ledning som andra personalkategorier. 
Dessa diskussioner ledde till att eldsjälar även trädde fram inom de olika 
personalkategorierna. 

12.5 Den genererade teorins vidareutveckling och 
användbarhet 

Redovisningen av detta andra fall av aktionsforskning omfattar en tidspe
riod om drygt tre år. Vid studium av förändringsprocesser får detta ses 
som en relativt kort tidsperiod (se t ex utvärderingen av det sk LOM-
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programmet, Naschhold 1992). Under denna period kunde vi med stöd 
av den utvecklade teorin om flerpartssamverkan mellan småföretag 
utveckla ett enkelt samarbete till den mer integrerade formen samverkan. 
Den utvecklade teorin visade sig med andra ord användbar äve n i denna 
situation. Teorin visade sig även flexibel eftersom den prövades och 
visade sig fungera i en helt annan situation än den som den genererats ur. 
Den hade genererats och utvecklats inom den tillverkande industrin och 
prövningen i detta fall avsåg en servicenäring. 

I många avseenden förstärktes den utvecklade teorin genom detta fall och 
i några avseenden tillfördes den nya utsagor. Tillskotten till teorin sam
manfattas nedan. 

Miljön som förutsättningsskapare i Tillväxtfasen 

I detta andra fall av aktionsforskning kunde vi konstatera att ett yttre 
hanterbart hot som uppenbarar sig i Tillväxtfasen ytterligare svetsar 
samman gruppen och att mindre engagerade individer härigenom stimu
leras till engagemang. Ett starkt reellt ho t har dock en förlamande effekt 
på samverkansförloppet. 

Byggstenar i Utkristalliseringsfasen 

Till skillnad från den tillverkande industrin har vi kunnat konstatera att 
samverkansområden kring personalrelaterade frågor prioriteras i en 
bransch som är serviceinriktad och personalintensiv. Prioriterade sam
verkansområden i denna f as ligger således nära företagsidén. 

En partssammansatt samverkanskomponent har fördela r genom att skapa 
ett tryck i utvecklingsprocessen. Den kan även medverka till att fler 
parter på o lika nivåer i samhället engageras och stödjer samverkanspro
jektet. Dessutom underlättas accessen till deltagarna i de medverkande 
företagen sett ur forskarnas synpunkt. 

Ytterligare ett tillskott till den utvecklade teorin är att befintliga nätverk 
bör utnyttjas vid byggande av ett samverkansprojekt. Därigenom kan 
processen få såväl en stabil grund som snabbare förlopp. 
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Byggstenar i Tillväxtfasen 

Samverkansområden bör tillåtas blomma för att man vid tillfälliga stopp 
inom ett samverkansområde skall kunna gå vidare med ett annat. Den 
länkning som sker av samverkansområden gör att allt fler samverkans
möjligheter synliggörs genom en rik blomning. 

En stark sa mverkanskomponent är v iktig i Tillväxtfasen eftersom sam
verkansprojektets komplexitet under denna fa s har ökats. Tillväxt kan ha 
skett med avseende på såväl antal samverkansområden som samverkans
gruppens storlek. Tillskapande av kluster för att därigenom möjliggöra 
tillväxt i antal företag kan under förutsättning av en stark samverkans
komponent bli aktuellt. 

Fogmassa i Utkristalliseringsfasen 

Genom att engagera flera deltagare vid de medverkande företagen skapas 
ett organisatoriskt minne vilket är särskilt viktigt i turbulenta branscher 
som kännetecknas av ständiga byten på lednings- och ägarsidan. 

Fogmassa i Tillväxtfasen 

Ett sa mtidigt arbete med intraorganisatoriska respektive interorganisato-
riska utvecklingsprocesser möjliggör en symbios mellan dessa, vilket ger 
positiva effekter på såväl samverkansprojektet som interna utvecklings
processer. 

Engagemang av ett flertal personer i samverkansprojektet åstadkommer 
en utbredd samverkansanda som innebär att man på olika nivåer söker 
samverkanslösningar. 

Byggmästare i Tillväxtfasen 

Eldsjälarna i ett samverkansprojekt professionaliseras genom reflektion 
över handlandet i eller som språkrör för samverkansprocessen på 
externa arenor. 
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Med ett brett d eltagande i ett samverkansprojekt blir fler individer, ur 
olika grupperingar, mer eller mindre besjälade vilket skapar yt terligare 
tryck i processen. 

Såväl ägare som ledning bör delta aktivt i projektet. En ännu bättre 
förutsättning är om dessa roller innehas av en och samma person. 

I figurform kan vidareutveckling av den utvecklade teorin genom fallet 
Servicenäringen sammanfattas enligt nedan: 

Utvecklings
grad, 

Samverkans
områden nära 
företagsidén 
Partssamman
satt samver
kanskomponent 
Bygga på befint
liga nätverk 
Organisatoriskt 
minne 

! Starka reella hot 
1 förlamar 
« Hanterbara hot stärkeri 
j samverkansgrqjektet 
! Stark samverkans-
I komponent 
« Tillväxt genom 
! kluster 
I Låt nya samverkans-
• områden blomma 

Samverkansa 
! S^mbio^n^mer-infra ! 
"! Äga re/Ilning deltar 

J aktivt A 

« Bretel tagande -
r eldsjälar 

n .Professionalism 
\ genom fftßAtion 

Miljön som 
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skapare 

Varsebliv- Utkristalli-
ningsfas seringsfas 

Tillväxtfas 

Byggstenar 

Fogmassa 

Byggmästare 

Tid 
Stabili
seringsfas 

Figur 12.1 Servicenäringens tillskott till den utvecklade teorin 

Inget av de tre fallen SSF, den Metallbearbetande industrin eller Service
näringen har kunnat a nalyseras i stabiliseringsfasen eftersom vi bedömt 
att in te något av fallen inträtt i denna fas under den tid vi studerat dem. 
Stabiliseringsfasen är t roligen viktig att undvika eftersom ett inträde i 
denna fas kan beteckna ett tillstånd som föregår en kris. Denna situation 
kan kännetecknas av att organisationen i fråga upphört med kompetens-
uppbyggnad och lärande (se även Sjöstrand i Hedberg och Sjöstrand m fl 
1979). Denna fas kommer därför i fortsättningen att helt utelämnas. 
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Vi har i detta ka pitel analyserat fallet Servicenäringen utifrån det tillskott 
som fallet givit med avseende på att vidareutveckla den genererade 
teorin. I nästa kapitel kommer studien att analyseras med utgångspunkt 
från de metodologiska erfarenheter som fallet tillförde. 



13 Aktionsforskning II och 
metodologiska erfarenheter 

De metodologiska erfarenheter vi gjort under det andra fallet av aktions
forskning föranleddes av den delvis annorlunda uppläggning som fallet 
gavs och som framförallt motiverades av branschens speciella förutsätt
ningar. 

Den annorlunda uppläggningen utgjordes dels av valet att arbeta med ett 
befintligt samarbetsorgan i ro llen som samverkanskomponent och dels av 
att arbeta med ett bredare deltagande ute på anläggningarna samt vid 
olika interorganisatoriska möten. Denna uppläggning resulterade i att vår 
byggarbetsplats, med vilken vi avser de arenor där utvecklingsarbetet 
diskuterades, utökades samt att dialogen som verktyg gavs en mer med
veten roll. 

Fallet kommer i detta kapitel att analyseras med avseende på byggarbets
platsens olika arenor samt den valda forskarrollen på respektive arena. 

13.1 Arenor för utvecklingsarbetet 

Under processen har ett antal olika former av grupperingar av deltagare 
förekommit. Inom projektet har vi aktivt arbetat med att forma grupper 
för att underlätta erfarenhetsutbyte mellan såväl olika nivåer inom före
tagen som mellan företagen och även mellan branschen och närstående 
organisationer. Om arbetet med att upprätta arenor där samtal möjlig
görs skriver Ekman-Philips (1990 sid 27) att det är "i hög grad att 
organisera för lärande". 

Vår byggarbetsplats, i form av de arenor vi valde att arbeta på, u tgjordes 
dels av samverkanskomponenten, dels av ett antal olika konstellationer 
och grupperingar av deltagare från de ingående företagen i samverkans
projektet och dels av olika interorganisatoriska arenor med externa 
organisationer. I detta avsnitt kommer de olika arenornas bidrag till 
utvecklingsförloppet att redovisas. 
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13.1.1 Arenan samverkanskomponenten 

Valet att anknyta sam verkansprojektet till ett redan befintligt organ 
berodde på önskemålen att undvika "segheten" från R obertsforsfallet och 
att minska projektets sårbarhet mot turbulensen bland ägar- och led
ningspersonal samt att underlätta sa mverkansprocessens fortsättning när 
vi skulle lämna projektet. Vi såg även en möjlighet till administrativ 
avlastning genom att använda ett befintligt organ. 

Beträffande segheten så upplevde vi, trots den i så många avseenden 
positiva samverkanskomponenten, återigen att de deltagarstyrda proces
serna är sega. Efter tre år är vi i och för sig på god väg och ett samver
kanstänkande finns inplanterat bland deltagarna. Att etablera en samver
kansanda är troligen ett stort steg och ett av de allra viktigaste. En anda 
är dock inte lika påtaglig som t ex att kunna visa på en bättre rabatt vid 
ett köp. Philips & Stjernberg (1983) skriver om denna mer abstrakta och 
svårgripbara nivå som "andan" utgör, att genom en sådan kan man 
lättare hantera e ller bemöta förändringar i ens omvärld eller i ett före
tags relation till omvärlden. Vi menar att samma resonemang kan tilläm
pas för en grupp samverkande företag, men avser då mer explicit en 
"samverkansanda". 

Samverkanskomponenten skulle enligt våra utgångspunkter även utgöra 
en stabiliserande faktor för projektet. I detta fall är vår bedömning idag 
att det knappast hade varit möjligt att arbeta utan denna formaliserade 
samverkanskomponent. Turbulensen på ägar- och ledningssidan visade 
sig vara lika stark som vi förmodat. Vid de tretton företagen fanns det en 
grupp företag som ideligen bytte ägar- och ledningspersonal. För mer
parten av anläggningarna byttes antingen ägare eller ledning minst en 
gång. Endast fem anläggningar uppvisade inga ägar- eller ledningsbyten 
under perioden. Vår bedömning är att ett val av en samverkanskompo
nent bestående endast av företagsledare, som i Robertsforsfallet, hade 
varit problematiskt. Med en sådan konstruktion hade det varit svårt att få 
någon kontinuitet i sa mverkansprocessen för denna företagsgrupp. Valet 
att arbeta med ett befintligt organ som samverkanskomponent i denna 
turbulenta bransch gav den eftersträvade stabiliteten åt samverkans
förloppet. 

Valet att arbeta med ett befintligt organ som samverkanskomponent 
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medförde även den av oss förväntade administrativa avlastningen. Vi 
behövde inte befatta oss med vare sig arbetet med att kalla deltagarna t ill 
sammanträden eller att skriva protokoll. Frågor vi ville föra dialoger 
kring kunde vi anmäla till sekreteraren som därigenom reserverade tid 
för dialogen vid nästa möte. Dessutom gav oss knytningen till det befinli-
ga organet, BHR, ökad access till information och till företag i och 
utanför samverkansgruppen. 

En roll vi inte förutsåg när vi valde att arbeta med det befintliga organet 
var den "reflektiva observatörens". Denna roll intog vi i Rådet vid de 
samtal som fördes angående BHR:s verksamhet utanför samverkanspro
jektet. Här gavs vi goda möjligheter att öka våra kunskaper om 
branschen samt att aktualisera frågor s om kunde leda till en ökad forma-
lisering av BHR:s roll som samverkanskomponent. I denna roll fungera
de vi grovt uttryckt som läskpapper. Med detta menar vi att om det vid 
dessa samtal dök upp något av intresse som kunde utveckla samverkan, 
"sög" vi upp det och gick in med ett reflektivt frågande. Denna roll som 
kan synas vara relativt obetydlig fann vi dock väsentlig för processen. I 
rollen som reflektiv observatör ställdes frågor som föranledde såväl 
målsättningsdiskussionen, översynen av mandatperioder och val av 
ledamöter, som ombildningen till Utbildningsutskott och policydiskussio-
nen om bidrag till utbildningsinsatser. Den huvudsakliga uppgiften i 
rollen som reflektiv observatör blev således att få nya stimuli i sakfrågor 
som kunde utveckla och formalisera processen. 

Valet av samverkanskomponent hade även skett med utgångspunkt från 
att detta befintliga organ enligt vår bedömning borde ha upparbetade 
kanaler till de potentiella deltagande företagen respektive till externa 
organisationer. Under projektets gång blev vi på flera olika sätt varse 
hur denna utgångspunkt bekräftades genom att parterna byggde broar 
såväl inom företagsgruppen som till den centrala nivån. Broarna inom 
företagsgruppen överbryggade nackdelen med representativt i stället för 
direkt deltagande i samverkanskomponenten. Broarna till centrala parter 
stärkte gruppens tyngd gentemot externa organisationer. 

Ett f rågetecken vid valet var om det i ett partssammansatt organ skulle 
vara möjligt att i enlighet med den genererade teorin arbeta med konsen
sus för utvecklingsarbetet. Parterna var definierade som motparter, 
givare-tagare. Kunde konsensus uppnås i denna grupp e ller skulle mot
sättningarna bli för stora? 



303 

Aktionsforskning II och metodologiska erfarenheter 

Vi upplevde att deltagarnas fö rhandlingsvana, och därigenom deras vana 
att såväl argumentera som att bemöta varandras synpunkter, var en 
fördel för uppnåendet av konsensus. Vidare upptäckte vi att spänningen 
som fanns mellan parterna var till nytta för projektet. Denna spänning 
medförde att d ialogen vidgades och att samverkansområden aktualisera
des som hade avfärdats vid en ensidig sammansättning i samverkans
komponenten. Ledamöternas kunskaper visade också stora olikheter. De 
fackliga representanterna var ofta de som hade större kunskap om situa
tionen inom hela företagsgruppen medan företagsledarnas kunskaper 
oftast var koncentrerade till det egna företaget. I de flesta situationer var 
man dock överens om såväl nulägesbeskrivningar som hur man skulle gå 
vidare i arbetet. Vid oenighet eller större värderingsmässiga skillnader 
visade sig det reflektiva frågandet vara ett värdefullt hjälpmedel för att 
antingen nå konsensus kring ett handlande eller bordlägga frågan. 

Vi hade även bedömt att valet av ett partssammansatt organ s om samver
kanskomponent skulle underlätta rekryteringen av såväl företag som 
deltagare till de dialogkonferenser som skulle genomföras ute på anlägg
ningarna. I det avseendet fick vi både rätt och fel. För rekrytering av 
företag och personer till konferenserna borde en väl fungerande 
arbetstagar- respektive arbetsgivarorganisation ha kunnat vara en 
värdefull resurs. Inom denna bransch gällde dock inte detta förhållande. 
Man hade inom organisationerna problem med såväl anslutningen som att 
förmå personer att åta sig olika förtroendeuppdrag. Variationerna 
mellan arbetsplatserna var dock stora. För de anläggningar som fungera
de väl i dessa avseenden hade vi nytta av den kunskap som parterna 
representerade både vid urval av företag och vid rekrytering av personer 
på arbetsplatserna. För arbetsplatser med sämre funktion i dessa 
avseenden ökade svårigheterna för oss att få till stånd det bredare delta
gandet som vi eftersträvade. Detta medförde att vi vid vissa företag 
misslyckades med att få till stånd dialogkonferenser med ett bredare 
deltagande. Det inledande arbetet vid sju anläggningar genomfördes 
därför som traditionella samtal med företagsledaren. 

En annan erfarenhet vi fick av dialogkonferenserna i s amverkanskompo
nenten var att de konferenser som var förberedda med ett mer omfattan
de underlag, framförallt Branschrådsmöte 5, 9 och 14, gav mer näring åt 
samverkansprocessen. Detta bekräftas av d et flertal utvecklingslinjer som 
följde efter dessa möten, se figur 11.2. Vid dessa möten skedde ett större 
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och mer aktivt utbyte mellan deltagarna än vid de övriga. 

13.1.2 Arenor med deltagare från företagsgruppen 

Den av oss befarade nackdelen med att arbeta med det Regionala 
Branschrådet som samverkanskomponent var att samtliga företagsledare 
ej skulle finnas representerade - ett förhållande som för övrigt även gällt 
i SSF:s styrelse. Denna förmodade nackdel och vårt önskemål att skapa 
ett organisatoriskt minne för utvecklingarbetet medförde att vi valde att 
arbeta med ett breddat deltagande ute på anläggningarna. En annan orsak 
till detta val var att även stimulera till intraorganisatoriska utvecklings
processer i företagsgruppen. De olika grupperingarna kan illustreras 
med följande figur: 

Kat 1  

Interorganisatorisk 
kategorigrupp Kat 2 

FÖRETAG A 
FÖRETAG C 

Interorganisatorisk 

flerkategorigrupp 

Kat 1 

Kat 2 Kat 2 
FÖRETAG B 

FÖRETAG D 
Kat 3]A Kat 3 

Kat 4 

Intraorganisatorisk 

flerkategorigrupp 

Figur 13.1 De olika konferens gruppernas sammansättning 

Figuren visar att deltagarna från de samverkande företagen bildade 
grupperingar av såväl intra- som interorganisatorisk karaktär. 
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Den intraorganisatoriska flerkategorigruppen bildades genom att delta
gare från olika kategorier och nivåer inom företaget samlades för att 
diskutera företagets situation. 

Den inter organisatoriska kategorigruppen bildades genom att deltagare 
från samma kategori men från olika företag samlades för att diskutera 
utvecklingsarbetets inriktning. 

Den inter organisatoriska flerkategorigruppen bestod av deltagare från 
samtliga företag och kategorier. Denna gruppering spände över såväl 
företagsgränser som kategorigränser. 

Den intraorganisatoriska flerkategorigruppen arbetade vi med vid 
dialogkonferenserna vid projektets in ledning. Här identifierades kunskap 
om såväl hot mot organisationen som möjligheter för densamma. Prob
lem och eventuella lösningar inom företaget respektive inom branschen 
diskuterades. Inställningen till samverkan klarlades med avseende på 
intresse för deltagande och inriktningen av en sådan samt slutligen med 
avseende på potentiella samverkanspartners. 

Genom att f ler kategorier skulle delta bedömde vi att antal et perspektiv 
skulle vidgas och att därigenom fler ingångar till samverkansområden 
skulle aktualiseras. Vidare skulle vi genom detta förfaringssätt minska 
sårbarheten för utvecklingsarbetet när någon slutade sin anställning 
alternativt vid ägarskiften. Slutligen skulle denna uppläggning möjliggö
ra lärande mellan deltagarna genom utbyte av erfarenheter och gemen
sam reflektion. Detta bedömde vi skulle stimulera såväl den interorgani-
satoriska processen som den intraorganisatoriska. 

Redan vid valet att arbeta med dialogk onferenser hade vi intagit en skep
tisk inställning till att dessa inledningsvis skulle kunna genomföras helt 
demokratiskt (se Nilsson 1989). Vi menade att även om man satte sig ner 
vid ett gemensamt bord så fanns rollerna kvar genom att chefen alltid är 
chef. Vidare antog vi att den som tidigare haft svårt att få gehör för sina 
synpunkter inte direkt skulle kunna tro på att nu var allas synpunkter 
legitima och att det enda som var av betydelse var styrkan i de enskilda 
argumenten. Vi menade att även om man uttalade denna ambition så 
fanns rollfördelningen inetsad hos deltagarna genom deras tidigare erfa
renheter. Vi arbetade trots denna skepsis med den demokratiska dialogen 
(se Gustavsen 1987) som förebild. 



306 

Aktionsforskning II och metodologiska erfarenheter 

Vid arbetet i denna typ av grupper definierade vi vår roll som att lyfta 
upp frågor till behandling, se till att samtliga deltagares synpunkter kom 
med i dialogen samt få gruppen att komma fram till en gemensam 
beskrivning av nuläget och hur man ville gå vidare för att u tveckla det 
egna företaget. I dessa grupper skulle man belysa såväl vilken typ av 
intraorganisatoriskt utvecklingsarbete man skulle kunna starta, som 
vilket utvecklingsarbete man skulle kunna genomföra i samverkan med 
andra fö retag. 

Sammansättningen i grupperna, liksom den av oss definierade forskar
rollen, bedömde vi skulle leda till relativt likartade konfer enser ute på de 
enskilda anläggningarna. I det avseendet misstog vi oss. Dialogkonferen
serna uppvisade, trots de likartade utgångspunkterna, sinsemellan stora 
olikheter och ställde därigenom helt olika krav på forskarrollen. Erfa
renheterna av dialogerna medförde att vi kunde urskilja fem olika typer 
av dialogkonferenser, nämligen: 

Den "Ohederliga dialogen" fördes vid en anläggning och var en otrevlig 
upplevelse både för deltagarna från företaget och för oss. I detta fall 
hade vi genom massmedia viss kunskap om att det f örekom problem vid 
anläggningen men dialogen fördes som om dessa problem inte existerade. 
Eftersom vi kände spänningen i rummet direkt o ch såg menande blickar 
och sneda leenden utväxlas försökte vi på olika sätt genom ett aktivt 
frågande få till stånd en hederlig dialog. Detta misslyckades vi dock med. 

Att den var ohederlig styrktes också av att vi efter konferensen uppsöktes 
av inte mindre än tre deltag are som skulle berätta "vi lka problem man 
verkligen hade..." eller "ge den rätta bilden..". Här gav dialogen i sak 
inte någon trovärdig bild. Däremot fick vi en klar insikt om tillståndet i 
företaget, en insikt som ett traditionellt samtal med enbart företagsleda
ren knappast hade gett. Strax efteråt byttes ledningen ut under dramatis
ka former. Dessutom genomfördes en förändring i ägarstrukturen. 

"Fasaddialogen" utmärktes av frånvaron av vissa deltagare och det sätt 
varpå detta avfärdades. Uttryck som "hon har ändå inte något att tillföra 
som inte vi vet" avslöjade en del om förhållandena på arbetsplatsen. 
Trots att vi här hade många deltagare blev det ingen reell dialog mellan 
deltagarna utan endast hänvisningar till "ledningsgruppens uttalanden i 
frågan". Var det inte ledningsgruppen så var det styrelsens eller 
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koncernens uttalanden som åberopades. 

I detta företag framträdde bilden av en hårt styrd organisation med liten 
frihet och öppenhet för förändringsarbete. Vi misslyckades således med 
att få igång en reell dialog mellan deltagarna. Vi kunde däremot få svar 
på våra frågor eller få reda på var vi kunde hämta svaret. En bidragande 
orsak till detta förhållande kan vara att d en grupp v i samtalade med var 
företagets ledningsgrupp. Vi upplevde här en rädsla från ledningsgrup
pen att blotta sig. Denna dialogkonferens fördes mycket kompetent och 
sakligt men utan något större engag emang. 

Den anläggning där denna d ialog fördes är i många avseenden fjärrstyrd 
vilket kan vara en förklaring till det bristande engagemanget. Man har 
helt enkelt inte så stora möjligheter att själv besluta om verksamheten. 

I sakfrågan fick vi lika bra underlag som vid ett par av de övriga dialog
konferenserna men vi fick däremot inte igång ett utbyte av erfarenheter 
mellan deltagarna. För att få igång en process inom ett företag bör en 
uppläggning eftersträvas där man bryter d e traditionella hierarkierna. 

Som "Påfågelsdialog" betecknar vi dialogsituationen med den uppblåste 
och socialt obegåvade deltagaren som älskade att höra sin egen röst och 
lyssna till sina egna klokheter. Han släppte inte gärna in någon annan 
utan gjorde långa utläggningar kring frågeområdet där han of ta lämnade 
företagsplanet och hamnade på såväl politiska som samhälleliga plan. Här 
fick vi gång på gång arbeta med att låta andra komma in. Eftersom 
Påfågeln ständigt avbröt andras inlägg tvingades vi vara ganska ofina och 
avbryta Påfågelns utläggningar. Detta gjorde vi genom att säga: "Vi 
låter Kalle prata färdigt". "Kanske Louise och Sara vill utveckla sin 
beskrivning...". 

Här gick det att få igång en dialog men vi fick styra såväl i sakfrågorna 
som i processen så att alla fick möjlighet att deltaga. Detta anser vi 
fungerade på ett acceptabelt sätt trots Påfågelns beteende men hade 
troligen fungerat sämre om vi inte aktivt hade påverkat dialogen. 

"Normaldialogen" kallar vi den dialogkonferens som vi antar är den 
vanligaste även om så inte var fallet i vår studie. Här fanns deltagaren 
som gärna ville ta över men ändock var socialt begåvad och även lät 
andra del ta i dialogen. Denne gjorde genomgående "sammanfattningar" 
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av vad andra hade sagt och drog slutsatser som "det visar att vi är 
överens om..". Här blev vår roll att aktivera de deltagare på arenan som 
företrätt alternativa synpunkter och som vi uppfattade inte passade in 
under den avgivna sammanfattningen. Vi arbetade här med att genom ett 
reflektivt frågande stimulera deltagarna att ta fram de alternativa syn
punkterna samt att genom frågandet påverka så att argumentens styrka 
skulle bestämma riktningen av processen. Vi styrde här dessutom proces
sen så att alla deltagarna gavs möjlighet att framföra sina synpunkter. Vi 
upplevde att de negativa inslag som var framträdande under inle dningen 
av dialogkonferensen successivt avtog. Förutsättningarna för denna 
grupp bedömde vi som goda att genom ökad träning uppnå en mer 
jämlik dialog. 

Den "Demokratiska dialogen" var den, ur vår och troligen övriga del
tagares synpunkt, mest trivsamma. Här flödade synpunkter och argu
ment. Inte någon av deltagarna försökte hävda någon auktoritet gentemot 
övriga. Vår roll blev här att föra in nya frågeområden när dialogen 
kring ett område började eb ba ut. 

En reflektion över denna typ av dialogkonferens kan vara att den 
demokratiska dialogen är mer naturlig för kvinnor än för män. Den 
kvinnliga dominansen var nämligen påtaglig vid dessa jämlika dialog
situationer. I det ena fallet var det endast kvinnliga deltagare medan den 
enda manlige representanten i det andra fallet var nyanställd. 

Värdet av dialogkonferenserna, liksom vår roll, varierade i de olika 
dialogsituationerna. Värdet kan bedömas utifrån ti llskott i sakfråga res
pektive processuell aspekt. Med tillskott i sakfrågan avser vi den inne-
hållsmässiga kvaliteten, dvs om den bild som gavs var korrekt och en 
spegling av den reella situationen för anläggningen. Med den proces-
suella aspekten avser vi det lärande som uppkom mellan deltagarna 
genom ett mångsidigt erfarenhetsutbyte och som därigenom stimulerade 
en utveckling av processen. Vi har inplacerat de olika dialogkonfe
renserna utifrån de två aspekterna i nedanstående figur. Figuren skall ses 
som en illustration av hur vi bedömt deras inbördes rangordning med 
avseende på låg eller hög kvalitet. 
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Figur 13.2 Dialogkonferensers kvalitet med avseende på sak- eller 
processuella aspekter 

Som figuren visar blev vår bedömning att den Demokratiska dialogen 
hade hög kvalitet med avseende på såväl innehåll och sakfrågor som möj
liggörande av lärande mellan deltagarna och därigenom en processuell 
utveckling. Erfarenhetsutbytet skedde på ett prestigelöst sätt och ingen av 
deltagarna försökte ta över vid dialogen. Såväl Normal- som Påfågels
dialogen hade värden med avseende på såväl process som sakinnehåll. 
Normaldialogen hade dock något högre värde i båda a vseendena. Såväl 
Fasaddialogen som den Ohederliga dialogen saknade värde utifrån pro
cessuella aspekter. Fasaddialogen gav dock innehållsmässigt en korrekt 
bild av förhållandena i företaget även om avsaknaden av personer utan
för ledningsgruppen kan ha medfört att vissa yrkeskategoriers bilder 
saknades. Den Ohederliga dialogen saknade dock värde även i detta 
avseende och kan jämföras med en intervju med en "bluffande" företags
ledare. Fördelen med den dialogkonferensen var dock att bluffen för oss 
blev uppenbar genom de övriga deltagarnas agerande. Denna fördel 
saknas vid intervjuer med enbart företag sledaren. 

Frågan om dialogkonferenserna möjliggjorde lärande mellan deltagarna 
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direkt vid genomförandet av sådana var intressant. Valet att arbeta med 
samtliga yrkeskategorier i stället för exempelvis etablerade lednings
grupper ledde till att framförallt gruppen "icke arbetsledande personal" 
fick möjlighet att framföra sin syn pä arbetsplatsens problem och 
utveckling. Dessa personalkategoriers synpunkter och idéer var i flera 
fall okända för övriga deltagare. Inläggen ledde i ett par fall till snabba 
förändringar inom arbetsplatsen vilket vi kunde konstatera vid senare 
besök på anläggningarna, förändringar som saknade direkt betydelse för 
den interorganisatoriska samverkansprocessen men inte för den enskilde. 
Dialogkonferenserna var f ramförallt bra fö r att skapa nya kommunika
tionsytor och få till stånd handlande inom den egna organisationen, dvs 
för att stimulera det intraorganisatoriska utvecklingsarbetet. 

När det gällde att tjäna som underlag för konkreta beslut om arbetets 
inriktning med avseende på det interorganisatoriska utvecklingsarbetet 
var inte dialogkonferenserna ute på arbetsplatserna framgångsrikare än 
företagsledarsamtalen. De synpunkter som framfördes på hur företagen 
tillsammans kunde utveckla branschen var varken fler eller annorlunda 
än vid de samtal som genomfördes enbart m ed företagsledarna. Lägger 
man dessutom till att synpunkterna på det interorganisatoriska utveck
lingsarbetet i huvudsak baserades på inlägg från ägar/ledningspersoner så 
kan vi konstatera att det bredare deltagandet inte medförde att nya 
områden och nya argument fördes in i processen. Detta kan bero på vissa 
deltagares ovana att diskutera denna typ av frågor. Utbildning och ökad 
erfarenhet av dialogkonferenser för deltagarna kan troligen medföra att 
större engagemang och intresse kan uppstå även för mer strategiska 
frågor. Det bredare deltagan det gav oss dock en bättre utgångspunkt för 
det interorganisatoriska utvecklingsarbetet genom den ökade insikten i 
förhållandena på de olika arbetsplatserna. 

Tyvärr genomfördes inte alla inledande samtal i form av dialogkonfe
renser. Vid sju anläggningar genomfördes dessa som samtal med enbart 
företagsledarna och fick därmed samma utformning som i fallet Metall-
bearbetande industrin. Detta skedde trots att vi i skrivelse och via tele
fonsamtal begärt, att utöver företagsledningen, skulle olika yrkeskatego
rier och fackliga representanter vara representerade vid samtalen. Vid 
förberedande samtal hade vi även fått sådana lö ften av ledningen. Inget 
av dessa företag hade några fackliga företrädare som vi kunde vända oss 
till för att avs tämma vilka som skulle deltaga. Vi var utlämnade till att 
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ledningen såg till att fler deltog i konferensen. När vi kom till arbetsplat
serna och frågade efter övriga deltagare angavs olika orsaker som att de 
var lediga, hade semester eller arbetade ett annat skift. Vidare angav de 
närvarande att de kunde svara även för de frånvarandes del eftersom 
företagen var så små att man kände till situationen i hela företaget. En 
annan orsak till frånvaron av vissa deltagare kunde vara den höga ande
len säsongarbetskraft och ett därigenom tänkbart mindre i ntresse för den 
tillfälliga arbetsplatsen. Det var också i huvudsak v id de minsta företagen 
som detta inträffade. 

Det kan vara intressant att jämföra värdet av samtalen med enbart före
tagsledaren med värdet av dialogerna i de intraorganisatoriska flerkate-
gorigrupperna. Vi anser inte att vi förlorade perspektiven från de olika 
kategorierna, trots att vi enbart sa mtalade med ledningen. Personalstyr
kan vid dessa i huvudsak små företag, exempelvis fjällanläggningar, är 
relativt liten under lågsäsong. Detta innebär att under den perioden 
arbetar den befintliga personalen med fler arbetsuppgifter än normalt. 
En ytterlighet var den familjeägda anläggningen där de fyra familjemed
lemmarna med viss timanställd personal skötte hela anläggningen under 
lågsäsong. Ledningen i dessa små företag står i direkt och daglig kontakt 
med de anställda. Vår bedömning är att vi på dessa små anläggningar 
fick en bra uppfattning om situationen vid anläggningen som en helhet, 
trots att samtalen endas t fördes med företagsledningen. 

Arbetet i de interorganisatoriska kategorivisa grupperna i samband med 
startkonferenserna visade på den dynamik som kan uppnås genom en 
symbios mellan inter- och intraorganisatoriskt utvecklingsarbete. Vid 
diskussionerna i dessa grupper sattes deltagarnas egna erfarenheter i 
centrum med avseende på hur de löste olika problem inom den egna 
organisationen eller hur de såg på utvecklingsmöjligheterna. Detta gällde 
såväl inom den egna arbetsplatsen som för gruppen av företag. Informa
tionen flödade om erfarenheter av lyckade och misslyckade lösningar på 
olika problem som man hade arbetat med ute på företagen. Många idéer 
tog deltagarna med sig hem för att sedan omsätta i praktiskt han dlande i 
den egna organisationen. Från samtliga grupper arbetades fram konkreta 
förslag till interorganisatoriskt utvecklingsarbete. 

De interorganisatoriska flerkategorigrupperna var det forum vi använde 
vid startkonferenserna där de olika kategorivisa gruppernas förslag till 
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fortsatt utveckling diskuterades. Den dialog som fördes där var jämlik 
och behandlade projektets fortsatta inriktning. Här d iskuterades realis
men i de olika förslagen och i många avseenden präglades dialogen av en 
gemensam uppfattning. Den dialog som fördes på denna arena möjlig
gjorde en förändring av deltagarnas inställning till olika kategoriers 
kreativitet. Grupper som annars inte var vana vid att kunna göra sin röst 
hörd i styrelserummet fick här möta andra gruppers förvåning över och 
stöd för de förslag som gruppen arbetat fram. 

Vid denna gruppkonstruktion fördes en demokratisk dialog i Gustavsens 
(1987) anda. Denna arena var speciellt värdefull för att föra priorite
ringsdiskussioner beträffande arbetets fortsatta inriktning. Prioriterings
diskussionen avgjordes här inte utifrån grupptillhörighet utan av argu
mentens styrka. Förslag från deltagarna såväl i ledningsgruppen som i 
andra kategorigrupper avfärdades respektive godtogs utifrån argumente
ringen vid dialogkonferensen. Förslagen som arbetades fram på detta sätt 
var även relativt konkreta och kunde därför snabbt omsättas till praktiskt 
handlande i projektet. 

13.1.3 Arenor med externa organisationer 

Arbetet med att utveckla nätverket till externa organisationer medförde 
att nya arenor t illskapades för dialoger med arbetsförmedlare och före-
tagshälsor, potentiella finansiärer samt med ett antal intressenter kring 
bokningssystemet. Dessa arenor har, med ett undantag, varit betydelse
fulla för att såväl utbyta erfarenheter kring den gemensamma intresse
sfären som utveckla projektet. Utöver erfarenhetsutbytet har branschen 
genom dessa arenor även gett andra organisationer en signal om att något 
"är på gång". En ytterligare fördel har varit att ledamöterna såväl i 
Branschrådet som i Utbildningsutskottet genom att samtala och argu
mentera för det aktiva utvecklingsarbete som igångsatts i och med sam
verkansprojektet har utvecklats i sina roller. Hos dessa ledamöter är 
samverkanstänkandet idag etablerat. Vår bedömning är att samverkans
projektet även när vi lämnar det kommer att fortsätta att utve cklas under 
ledning av såväl Branschrådets som Utbildningsutskottets ledamöter. 
Argumenterandet för samverkansprojektet vid kontakter med externa 
organisationer fann vi var ett sätt att öka ledamöterna engagemang för 
processen. En uppgift som Philips (1988) menar är viktig i ett föränd
ringsarbete är att aktionsforskaren skall kunna härbärgera och förändra 
deltagarna till att själva bli förändrare. 
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Under projektets fortsättning är t illskapandet av ytterligare sådana are
nor med externa organisationer inplanerade med såväl Länsstyrelse, 
Länsarbetsnämnd, Länsturistnämnd, trafikföretag som kommuner. På 
samtliga dessa arenor avser man att utveckla relationerna mellan 
branschen och dess omgivning i form av organisationer/myndigheter. 

Vi har även deltagit på, av andra, arrangerade arenor. Detta mer passiva 
deltagande har framförallt sket t för att på ett snabbt sätt erh ålla informa
tion om en organisation som vi inom projektet beslutat utveckla relatio
ner till. Utöver att detta deltagande gav oss ökade insikter kring den 
aktuella organisationens verksamhet gav det även direkta uppslag som 
förde utvecklingsarbetet i projektet framåt. 

13.1.4 Arenorna och utvecklingsarbetets olika faser 

De olika arenorna gav sinsemellan olika form av underlag för samver
kansförloppet. Detta gällde såväl med avseende på relationer mellan 
deltagare från ol ika företag som inom företagen. Deltagarna på de olika 
arenorna gav också olika tillskott med avseende på idéer till samverkans
områden och kunskapsutveckling. 

Såväl att starta so m att utveckla ett samverkansförlopp handlar om att 
utveckla deltagarna i organisationer och därigenom utveckla organisa
tionerna - utveckling genom att lära deltagarna att samv erka. Samverkan 
är ingen snabb och enkel lösning utan kräver deltagarnas engagemang 
och intresse. Ett svagt sådant i inledningen kan när positiva erfarenheter 
görs under förloppet förändra och förstärka deltagarnas engagemang. 
Att arenor tillskapas där samtal kan föras över de traditionella gränserna 
inom och mellan företag ger en dynamik i ett utvecklingsarbete och 
möjliggör gränsöverskridanden. Van Beinum (1990) menar att vi står 
inför ett paradigmskifte när d et gäller organisationsutformning där det 
nya paradigmet baseras på att organisa tioner måste förändras för att vara 
anpassningsbara till omgivningsförändringar. Det tidigare traditionella 
sättet att tillföra utvecklingsresurser genom att t ex byta ut människor 
måste ersättas av att resurser skapas genom att människor i organisa
tionerna utvecklas och därigenom utvecklar organisationen. 
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De olika arenorna ger olika tillskott om man ser till samverkansproces
sens utvecklingsförlopp. I nedanstående bild sammanfattas våra erfaren
heter av de olika arenorna till de tre faserna i samverkansförloppet 
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Figur 13.3 Arenornas bidrag till utvecklingsförloppets olika faser 

Under Varseblivningsfasen kan såväl hot som möjligheter tas fram 
genom samtal med företagsledningar, av deltagare i de intraorganisato-
riska flerkategorigrupperna och i samverkanskomponenten. De intra-
organisatoriska flerkategorigrupperna ger möjligheter till erfarenhetsut
byte och därigenom lärande mellan deltagarna och stimulerar till internt 
utvecklingsarbete. En insikt om företagsklimatet erhålls även vid den 
formen av materialinsamling. Samverkanskomponentens bidrag i denna 
fas är framförallt diskussionerna om urval och avstämning av resultat 
från samtal ute på anläggningarna. Genom samverkanskomponenten 
möjliggörs även access till företagen förutom att förändringsagenten 
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genom rollen som reflektiv observatör kan erhålla en baskunskap om den 
aktuella branschen samt även få uppslag till formaliseringsdiskussioner. 
Under Utkristalliseringsfasen ger samverkanskomponenten stabilitet åt 
processen. Arenan ger möjligheter till erfarenhetsutbyte kring såväl vad 
som händer i processen som beträffande samverkanskomponentens eget 
arbetssätt i form av policy och formalisering. Förändringsagenten kan 
hämta bränsle i form av uppslag till samverkansidéer genom deltagande 
på arenor som arrangeras av externa organisationer. 

Även under Tillväxtfasen har samverkanskomponenten en stabiliserande 
roll. Om man bygger samverkanskomponenten på ett redan ex isterande 
nätverk k an åtkomst av olika resurser underlättas. Spridning av erfaren
heter underlättas också genom dessa kanaler. Fördelen för förändrings
agenten i form av administrativ avlastning genom samverkanskomponen
ten blir påtaglig i denna fas. Har samverkansprojektet tillåtits "börja 
blomma" är det många såväl uppslag som företag att hantera i denna fas. 
Samverkansprojektet har också fått fler engagerade och samverkanskun
niga deltagare och förändringsagenten behöver därigenom inte lika ofta 
sätta in ett reflektivt frågande utan deltagarna reagerar själva på hand
lande som strider mot ett samverkanstänkande. På samma sätt har dessa 
deltagare lärt sig att såväl tala för samverkan som reflektera över vad 
som händer i p rocessen och har därigenom utvecklats till medhjälpare. 

Arenor med externa organisationer har fortfarande sitt värde för att ge 
uppslag genom deltagande i form av reflektiv observatör. En annan 
funktion för denna typ av arenor är att utv eckla relationerna mellan de 
externa organisationerna och företagsgruppen. 

Den interorganisatoriska kategorigruppen möjliggör erfarenhetsutbyte 
mellan yrkesgrupper från olika företag och kan ge nya lösningar på 
problem inom den egna arbetsplatsen. Dialoger på denna arena utvecklar 
de sociala relationerna mellan deltagarna från de olika företagen vilket 
underlättar eventuella framtida samarbeten mellan anläggningarna. 
Denna arena kan även ge en rik flora av idéer och uppslag till inter
organisatoriska samverkansmöjligheter. Handlingsalternativ kan även 
operationaliseras vid denna arena. 

För att öka kunskapen om de medverkande företagen samt utveckla de 
sociala relationerna mellan deltagarna i samverkansgruppen är den inter-
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organisatoriska flerkategorigruppen värdefull. Här kan även kompeten
ser framträda som varit dolda inom det egna företaget på grund av den 
befintliga ledningsstrukturen. Även på denna arena finns en god idé
rikedom och här kan även prioriteringar av resursinsatser genomföras. 

13.2 Forskarrollen på de olika arenorna 

Vår roll under projektets gång kan klassificeras som den externa aktö
rens. Vi hade i utgångsläget inte några tidigare anknytningar till 
branschen eller aktörerna utan gick in i projektet som "rena" a ktions
forskare. De tillskott som de olika arenorna gav till utvecklingsprocessen 
(se figur 13.3) är avhängiga den forskarroll vi intog på de olika 
arenorna och vid de olika tidpunkterna. I detta avsnitt kommer därför att 
redovisas hur forskarrollen har utövats på de olika arenorna. 

Betydelsen av att forskaren i ett aktionsforskningsprojekt är självmedve
ten betonas av bland annat Docherty (1976). Redan i Robertsforsfallet 
blev vi varse betydelsen av att inför oss själva inför varje ny fas i 
projektet klargöra vår roll. Den valda forskarrollen leder inte enbart t ill 
utformning och genomförande av handlingar utan ger även utslag i 
deltagarnas eget lärande och engagemang för processen. En alltför 
styrande ansats skulle medföra att deltagarnas eget engagemang och 
reflekterande skulle hindras. Samtidigt hade vi ett budskap i form av den 
genererade teorin som vi ville förmedla - en förmedling som om den 
skedde utan deltagarnas eget intresse och lärande troligen skulle vara 
resultatlös. Detta innebar att vi valde en roll som förmedlande beträf
fande innehåll men att v i i övrigt arbetade med att st ödja processen för 
att den skulle bli deltagarnas "egen". 

Denna forskarroll har dock lett till en mängd subroller på de olika are
norna under projektets olika faser. Beroende på avvägningen mellan att 
åstadkomma en förändring - förändringsansatsen - och att uppnå delta
garnas eget lärande och engagemang - lärandeansatsen - (se t ex Philips 
1988) har vår roll varierat mellan de olika arenorna. För förändringsan
satsen växlade vi mellan styrande och stödjande ansatser och för lärande
ansatsen arbetade vi i huvudsak med en förmedlande ansats. Vi växlade 
vidare mellan sak- och processorientering respektive olika former av 
observatörsroller. Den växling vi gjorde mellan de olika rollerna syftade 
dock till att deltagarna skulle kunna uppnå ett upplevelsebaserat lärande. 
Detta upplevelsebaserade lärande skulle åstadkommas genom deltagar-
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styrningen och den kontinuerliga övervakningen av processen där delta
garna kunde följa och delta i de aktiviteter som dialogerna resulterade i. 

Vårt växelspel på de olika arenorna för att ge deltagarna detta upplevel-
sebaserade lärande framgår av följande figur: 

Ansats Lärandeansats Förändringsansats Observatör 
Arena Uppleva Förmedla Styra Stödja Passiv Reflektiv 

ponent 
Presentation Sak 
Dialogkonferens Process 
Övriga frågor Sak 
Inom Fôretaçen 
Intraorganisatoriska 
flerkategorigrupper 
Presentation Sak 
Dialogkonferens 

Ohederliga Sak 
Fasad Sak & Process 
Påfågel Process 
Normal Process 
Demokratiska Process 

Företagsledarsamtal Sak 

Mellan företagen 
Startkonferenserna 
Presentation Sak 

Inter organisatoriska Process kategorivisa grupper Process 

Inter organisatoriska Process flerkategorigrupper Process 

Med externa 
organisationer 
Egna arenor med 
externa org. 
Presentation Sak 
Dialogkonferens Process 
Av andra arran
gerade arenor Sak Process 

Figur 13.4 Forskarroller på de olika arenorna 
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13.2.1 På arenan samverkanskomponenten 

Vid Branschrådsmötena styrde vi i sakfrågan genom presentationer och 
frågeställningar samt genom att ta upp punkter på agendan. Presentatio
nerna var av karaktären "förmedla til l deltagarna". 

Det som vi förmedlade här var pr oblem man upplevde på anläggningar
na, hur arbetsförmedlarna såg på näringen, dialogen med företagshälsor-
na samt olika alternativ för uppläggning och genomförandet av startkon
ferenserna. Under de dialogkonferenser som följde efter presentationer
na var vi i huvudsak stödjande. 

Dialogen handlade om huruvida den bild som målades upp var korrekt 
eller ej, om det överhuvudtaget existerade ett problem och betydelsen av 
det eventuellt aktualiserade problemet och övergick till att slu tligen dis
kutera lösningar på hur utvecklingsarbetet av nä ringen i o lika avseenden 
skulle utformas. De förhållanden som aktualiserades var ofta kända av 
någon av parterna och i vissa fall av samtliga. Vi undvek att ikläda oss 
någon "expertroll" i form av att göra eg na tolkningar av situationen eller 
genom att argumentera för en viss lösning. Däremot agerade vi genom 
det reflektiva frågandet som experter när det gällde samverkan och för 
att föra frågan till ett handlande - till en aktivitet som deltagarna var 
eniga om. När det gällde vår kompetens att föra dia logen till en handling 
utvecklades denna successivt under processen genom vår ökade erfaren
het samt genom deltagande i Putnam's Wo rkshop på Arbetslivscentrum 
1990. Detta var en Workshop som leddes av Robert Putnam och där ett 
antal erfarna aktionsforskare deltog. Erfarenhetsutbytet var för vår del 
mycket värdefullt eftersom en hel del konstruktiva förslag gavs på hur 
man skulle lösa olika problemsituationer som kan uppstå i samtal med 
andra människor (se t ex Putnam 1989). 

Ingen aktivitet genomfördes utan konsensus i Branschrådet. Tillförseln 
av bränsle i form av information om hur andra företag inom branschen 
och regionen löste en uppgift liksom hur externa organisationer såg på 
näringen stimulerade reflekterandet hos deltagarna. Deltagarna i detta 
forum var vana vid dialoger. Vår insats för att styra dialogen mellan 
deltagarna blev därför blygsam. Det var endast vid motsättningar vi gick 
in med reflektivt frågande och i undantagsfall styrde ordet. Detta age
rande möjliggjorde att samtliga deltagares kunskaper kom med i dialogen 
och att deltagarna kunde enas om handlandet i processen. 
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Vid de övriga frågor som Branschrådet arbetade med, det vill säga 
frågor som ej berörde projektet, var vi den "reflektive observatören". Vi 
hade framförallt sett observatörsrollen som en passiv roll - en roll där vi 
kunde få insikt i en för oss relativt främmande bransch. I stället visade 
sig denna roll vara mycket utvecklande för formaliseringen av BHR:s 
roll som samverkanskomponent och för att utveckla processen. 

Vår roll som experter på samverkan kom framförallt fram genom ref-
lektivt frågande om möjlig samverkan mellan anläggningar och detta 
inom områden där man van ligtvis inte samverkar. Här använde vi oss av 
tankegångarna bakom "action science" (se Argyris m.fl 1985) för att få 
praktikerna att fundera öv er hur de löste sina uppgifter och om det fanns 
andra sätt att lösa dem. I huvudsak skedde detta genom frågor av typen: 
"Skall detta genomföras enskilt för varje a nläggning alternativt för grup
per av anläggningar eller hela gruppen?" Här pekade v i på möjliga hand
lingar vid ett val men vi förordade eller argumenterade inte för något 
alternativ. Utformningen av handlandet överlät vi på d eltagarna. Att på 
detta sätt förtränga sina egna kunskaper genom att undvika tolkning och 
att förorda alternativ var inledningsvis mentalt frustrerande m en under 
processen fick vi återigen bekräftat vilken styrka detta förhållningssätt 
gav för att såväl stimulera lärandet som engagemanget i gruppen. 

I ett par fall fick den handling som följde av dialogen en helt annan form 
än den vi skulle ha föreslagit i en traditionell expertroll. Vi kunde också 
notera att deltagarna efter dessa dialoger fick en djupare kunskap och ett 
ökat engagemang genom dialogen jämfört med om kunskapen skulle ha 
förmedlats på ett traditionellt sätt, t ex i form av en föreläsning. Detta 
ökade engagemang kunde vi framförallt iakttaga i de efterföljande dis
kussionerna kring "deras egen" initierade handling. Vi analyserade dock 
noggrant vårt eget planlagda beteende för att und vika att g lida in i den 
"bekväma" expertrollen. Även i detta avseende var vår tidigare forsk
ning ett starkt stöd när det gällde att till exempel inte forcera fram 
utveckling utan låta processen successivt växa fram. Likaså var insikten 
om värdet av de i dial ogerna deltagande aktörernas eget lärande motive
rande fö r att fortsätta arbeta med denna forskarroll . 

Redan från början av projektet arbetade vi för vårt utträde ur pro cessen, 
dvs att göra oss själva överflödiga. En förutsättning för att en långsiktig 
samverkansprocess skulle kunna fungera var att vi som externa aktörer 
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kunde överföra vår kunskap till de interna förändrarna. Vi valde därför 
att lägga över en hel del uppgifter på parterna likso m på deltagarna från 
de enskilda arbetsplatserna. I stället för att noggrant övervaka handlin
garna kring frågor som väckts genom utvecklingsarbetet uppmuntrade vi 
deltagarnas egna initiativ för att påskynda processen. Någon tidshorisont 
angavs ej heller för vårt del tagande utan vi skulle fortsätta så länge vi 
bedömde att vår medverkan behövdes för processens utveckling. Vi 
betraktades därigenom som en temporär resurs vilket vi bedömde 
medverkade till att deltagarna to g ökat ansvar för processens utveckling. 
Vår bedömning är att kombinationen med att lägga över uppgifter på 
deltagarna och markeringen av oss som en temporär resurs kommer att 
underlätta processens fortsättning när vi lämnar företagsgruppen. 

13.2.2 På arenor inom för etagen 

I företagen arbetade vi såväl med dialogkonferenser som med traditio
nella samtal med företagsledarna. Här var vår strategi att under dialog
konferenserna/samtalen styra i sak så att olika områden kom att belysas. 

Vid dialogkonferenserna tillkom uppgiften att stödja pr ocessen så att alla 
gavs möjlighet att delta i dialogen. Instrumentet var äv en här det reflek-
tiva frågandet. Det visade sig dock att ingen av dialogerna blev den andra 
lik trots vår tänkta strategi. Även om deltagarna var öve rens om spelreg
lerna visade det sig svårt att på samtliga arbetsplatser uppnå en helt 
demokratisk dialog. Vi fick vid dialogkonferenserna flera perspektiv på 
samma företeelse vilket var värdefullt. Den Ohederliga dialogen hade 
också ett visst värde genom att den gav oss ett klart intryck att 
situationen vid anläggningen kunde tolkas på ett annat sätt än den bild 
som redovisades vid konferensen. Den styrande rollen aktualiserades 
framförallt vid Fasad- och Påfågelsdialogen. Där gick vi in och styrde så 
att alla deltagarna kom in i dialogkonferensen och att de frågor vi be
dömde relevanta för utvecklingsarbetet behandlades. Vid Fasaddialogen 
misslyckades vi att få till stånd en process med deltagamas lärande och 
erfarenhetsutbyte medan vi vid Påfågelsdialogen hade bättre fram gång. 
För att undvika Fasaddialogen bör sammansättningen av deltagare bryta 
mot traditionella hierarkier i form av lednings- eller styrgrupper. Det 
reflektiva frågandet var speciellt värdefullt vid Normaldialogen där vi så 
småningom fick till stånd ett bra er farenhetsutbyte mellan deltagarna. 
Vid den Demokratiska dialogen slutligen inskränkte sig vår roll till att 
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endast stödja processen genom att föra in frågeställningar inom olika 
områden i dialogen. Dialogkonferenserna som vi bedömer som värde
fulla vid inledningen av en samverkansprocess ställer således krav på e n 
hög flexibilitet hos forskaren för att nå målet att samtliga deltagares 
synpunkter skall komma med i dialogen. 

Företagsledarsamtalen var enklare att arrangera och ställde mindre krav 
på oss än dialogkonferenserna. Här fi ck företagsledarna tala fritt kring 
hur de såg på näringens och den egna anläggningens situation. Vi förlo
rade här möjligheten att få en insikt om klimatet i företaget. Eftersom 
samtalen här endast fördes mellan oss och företagsledarna förlorade vi 
vidare möjligheten att få igång erfarenhetsutbyte inom företaget och att 
stimulera ett förändringsarbete på den egna anläggningen. Företagsledar
samtalen gav däremot lika många och innehållsmässigt likartade förslag 
till interorganisatoriskt utvecklingsarbete som dialogkonferenserna. 

Under de av Branschrådet organiserade aktiviteterna präglades vår roll 
av en starkare inriktning mot expertrollen genom att vi under presenta
tionerna förmedlade ett sakinnehåll. Vid konferensen med arbetsförmed
larna informerades om utvecklingsarbetet inom näringen. Därefter följde 
en information från båda sidor om utbildningar och personalsituation. 
Här var avsikten att deltagarna från de olika organisationerna skulle ge 
varandra mer kunskap om varandras situationer och att utveckla samar
betet. Vid träffen med företagshälsorna presenterade vi arbetsförmed-
larenkäten och redogjorde för Branschrådets diskussion kring denna. 
Expertrollen kom till uttryck vid dessa arenor genom att vi arbetade med 
att sk affa fram såväl underlag och analysverktyg som med att samman
ställa och presentera underlag samt med att tillskapa nya arenor. Till vår 
hjälp hade vi oftast personer från båda parterna med vilka vi hade 
möjlighet att diskutera genomförandet. Efter den tillförsel av "bränsle" 
som skett genom presentationerna arbetade vi med att stödja processen. 
Vid bränsle i form av sammanställningar av enkäter och intervjuer blev 
den dialog som följde mer konstruktiv än när sådant underlag saknades. 
Det reflektiva frågandet var värdefullt även i dessa sammanhang för att 
problem inte skulle bli "bli hängande i luften" utan att dialogen istället 
skulle resultera i ett handlande i någon form. 
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13.2.3 På arenor arrangerade mellan företagen 

Efter en inledning där vi presenterat avsikten med såväl startkonferen
serna som hela utvecklingsarbetet överläts konferensen till de olika delta
garna. I såväl de interorganisatoriska kategorivisa- som flerkategorivisa 
grupperna kunde vi inta en relativt passiv roll. Diskussionerna i dessa 
var, genom sammansättningen av deltagarna, intensiva och ömsesidiga. 
Vi vandrade mellan grupperna och lyssnade till dialogerna. Vid plenum
diskussionerna såg vi till att all a gruppernas dialoger kom med och att 
alla kategorier deltog aktivt i dialogen. I dessa två olika forum vill vi 
benämna dialogerna som Demokratiska. 

13.2.4 På arenor med externa organisationer 

Med externa organisationer arrangerade vi egna konferenser och deltog 
även i av andra arrangerade konferenser. 

De egna arrangerade konferenserna var de med arbetsförmedlarna, före-
tagshälsorna och finansiärer kring "Glesbygdsakademin". För dessa kon
ferenser fanns ett klart mål med arrangemangen, nämligen att sätta ig ång 
att utveckla relationer som man upplevde inte fungerade på ett tillfreds
ställande sätt. Såväl mötet med finansiärer kring Glesbygdsakademin som 
med intressenterna kring bokningssystem tillkom för att få resurser för 
genomförande av de utvecklingsinsatser som bedömts angelägna. Även 
här förekom presentation av projektet och vad vi avsåg åstadkomma med 
samtalet. För de olika grupperingarna redovisades den bild som föranlett 
beslutet om konferensen. Bilderna varierade beroende på vilken pro
blemställning som skulle åtgärdas. Därefter följde en dialog, mellan 
deltagarna från Branschrådet eller Utbildningsutskottet och de externa 
organisationerna, om den bild som presenterats överensstämde med den 
bild de hade av branschen eller relationerna till branschen. Bilden tolka
des av deltagarna varefter en dialog utspänns om hur man skulle kunna 
förändra situationen. Även här var det reflektiva frågandet värdefullt för 
att föra olika frågor till ett handlande. Formen för handlandet överlät vi 
även här till deltagarna att beslu ta om. 

Till av andra arrangerade arenor hän för vi vårt del tagande i Länsturist-
nämndens konferenser och en Rikskonferens för företagshälsor. Delta
gandet i dessa skedde för att öka vår kunskap inom respektive område 
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och för att få impulser att utveckla nya sakfrågor i samverkansprocessen. 
Vid en av Länsturistnämndens konferenser lämnades information om det 
nationella bokningssystemet. I rollen som reflektiv observatör fann vi 
frågan intressant och avrapporterade vid nästa möte med Branschrådet. 
Detta var upprinnelsen till att frågan om bokningssystem blev ett sam
verkansområde. Deltagande i av andra arrangerade arenor var således 
värdefullt för att erhålla stimuli till samverkansprocessen. 

Det passiva deltagandet i Rikskonferensen för företagshälsorna var en del 
i förberedelsen inför vår konferens med dem. Konferensen gav oss en 
kunskapsbas beträffande företagshälsornas verksamhet och samtal 
inleddes mellan oss och de deltagare som senare träffades på den 
konferens som dessa bjöds in till. Detta innebar att den konferens som 
arrangerades inom projektet med företagshälsorna kunde starta på en 
högre nivå. Deltagandet har däremot ännu ej gett någon stimulans för 
utveckling av något nytt samverkansområde. 

Fallet är avslutat för denna avhandlings del, däremot pågår det för fullt 
ute i verkligheten. Såväl den av oss utvecklade teorin om flerpartssam-
verkan som metoden aktionsforskning visade sig användbara i en ser
vicenäring. Fallet gav när det gällde metoden aktionsforskning tillskott 
såväl med avseende på olika arenors användbarhet som forskarrollens 
utövande för samverkansprocessen. I nästa kapitel redovisas de kunska
per som vunnits under hela forskningsprocessen inom det metodologiska 
området och beträffande teorin om flerpartssamverkan. 



14 Den grundade teorin om flerparts-
samverkan mellan småföretag 

I detta kapitel skall vi presentera vilken kunskap som erhållits under re
sans gång med avseende på såväl metodologiska erfarenheter som 
kunskapen om flerpartssamverkan. Kapitlet avslutas med en återkoppling 
till det inledande kapitlet för att visa att vi löst vår forskningsuppgift. Vi 
pekar även på angelägna områden för fortsatt forskning inom såväl det 
teoretiska som det praktiska och metodologiska området. 

Erfarenhets-
studien 

kunskap 1 

Problem 1 
Instrument 1 

Djupstudien 

Aktionsforskning I 

Aktionsforskning II 

unskap 2 
Problem 2 

Instrument 2 

Kunskap 3 
Problem 3 

Instrument 3 

unskap 4 
Problem 4 

Instrument 4 

kap S (nuläge) 

Figur 14.1 Det aktuella läget i forskningsprocessen 
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14.1 Metodologiska erfarenheter vunna under 
forskningsprocessen 

Under detta avsnitt skall vi analysera det arbetssätt vi valt för att 
generera den grundade teorin om flerpartssamverkan. Vägen dit har gått 
över ett antal metodologiska erfarenheter och kan karaktäriseras som 
multimetodologisk. 

I vissa avseenden är de t svårt att dra en rågång mellan vad som är att 
betrakta som teori om flerpartssamverkan respektive metodologisk kun
skap och detta är enligt våra erfarenheter än svårare när man arbetar 
med aktionsforskning. Detta avspeglar sig också i att den grundade te orin 
ger utsagor i frågor som kan uppfattas som metodfrågor. Vi tänker då 
närmast på det som anges som fogmassa i ett samverkansprojekt. Vi har 
dock valt att försöka hålla de två områdena metod respektive teori 
åtskilda för att underlätta framställnin gen. 

14.1.1 Forskarrollen under avhandlingsarbetet 

När man betraktar avhandlingsarbetet i detta skede kan man analysera de 
två olika typerna av forskningsansats som använts, den mer traditionella 
formen som tillämpades i Erfarenhetsstudien och Djupstudien samt 
aktionsforskningsansatsen i fallet Metallbearbetande industrin och Ser
vicenäringen. Inom respektive ansats kan man iaktta den metodologiska 
mognadsprocess som vi som forskare genomgått. Erfarenhetsstudien var 
mer försiktig i sättet att angripa problemområdet. De frågor som ställdes 
var relativt övergripande. I Djupstudien däremot ställdes mer värderan
de och kontroversiella frågor t e x hur man i verkligheten upplevde frå
gor som lojalitet, inflytande och beroende. Att den frågeguide vi använde 
oss av i d enna senare studie var omfattande insåg vi, men för att verkli
gen kunna göra en djupstudie bedömde vi frågeguidens omfattning som 
nödvändig. Vi blev inte heller utkastade från företagen vid samtalen, 
snarare tvärtom. Efter det att intervjuerna genomfördes har vi i stället 
mött en positiv inställning till vår forskning när vi i olika sammanhang 
sammanträffat med företagsledarna. Detta menar vi är ett tecken på att 
frågeställningarna bedömdes såväl intressanta som väsentliga och att man 
därför avsatte den tid som erfordrades. 
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Även vid de två fallen av aktionsforskning kan man iaktta sk illnader. I 
fallet med den Metallbearbetande industrin hade vi en mer försiktig 
hållning. Vi var osäkra och trevande in för varje möte och varje handling 
i det projektet. I Servicenäringen hade vi en betydligt stabilare och 
säkrare grund att stå på genom den erfarenhet vi skaffat oss. Detta senare 
fall kännetecknas därför av ett relativt omfattande e xperimenterande med 
deltagande från såväl samverkansgruppen som externa organisationer. 
Dessutom har inte behovet av att "kontrollera" processen känts lika 
viktigt som i det första fallet. Vi har med andra ord sett mera till vad 
som skett på grund av en handling eller en icke-handling, dvs haft en 
processuell aspekt, medan vi i det första fallet mer oroade oss för 
innehållet i handlingen. 

Hur har då vår syn förändrats under de olika faserna under vårt långva
riga forskningsprojekt? Hur man väljer problemområde liksom arbetssätt 
och hur man slutligen väljer att sprida sina forskningsresultat baseras i 
stor utsträckning på forskarens personliga egenskaper - forskarens lägg
ning (se t e x Philips 1988). Denna författare har utvecklat en typologi 
över aktörers lä ggning där han skiljer mellan missionerande, handlande, 
förklarande och föreskrivande sådana. Ä ven i detta avseende är det svårt 
att klassificera vår läggning som en enda utan vi vill i stället beskriva vår 
läggning som en kombination av de ovan nämnda och benämna den som 
"Integrerande". 

Utgångspunkten för vårt arbete var att småföretagen är i behov av re
surskomplettering. En sådan skulle inte enbart tillfredsställas genom 
olika bidragssystem utan en stor del av en sådan resurskomplettering 
borde kunna ske genom ett ökat samarbete mellan företagen. Efter vår 
genomgång av ett antal samverkansfall och ett som vi, och även andra, 
bedömde som "framgångsrikt" sådant, blev vi styrkta i att samverkan 
kunde vara en möjlighet för företag att uppnå ökad konkurrenskraft. 
Empirin tillsammans med en genomgång av relevanta teorier gjorde att 
vi kunde generera en teori om företagssamverkan. I detta avseende kan 
vår roll ses som Missionerande. En aktör som uppfattar att omvärlden 
ser ut på ett annat sätt än den bör se ut och som därför vill att omvärlden 
skall förändras i enlighet med de ideal aktören förkunnar benämner 
Philips (1988) som den Missionerande. 

I nästa skede av vår forskningsprocess var vi fortfarande Missionerande 
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men även Handlande. I detta skede var vi intresserade av att innehållet i 
budskapet skulle förbättras för att kunna vara till bättre v ägledning för 
småföretag. Därför sökte vi en annan form av kunskap, nämligen 
insiktskunskap. Vi var även intresserade av att s e om kunskapen skulle 
kunna fungera i praktiken. Den Handlande aktören beskriver Philips 
(1988) som en som vill gå från idé till praktik och som framförallt är 
intresserad av vad som sker i praktiken. Vi var intresserade av att se vår 
kunskap - idé - överföras till praktiskt handlande. I detta avseende kan 
vår läggning beskrivas som Handlande. 

En genomgående tanke i detta arbete har varit att med vår forskning 
kunna dokumentera om företag kan få resursförstärkning genom att e n 
konkurrent i vis sa avseenden utvecklas till en komplettent och samarbets
partner. Detta bedömde vi vara viktigt för småföretagen själva men även 
ur ett regionalekonomiskt perspektiv. Denna läggning kan även beskrivas 
som aktören som försöker påverka andra personer så att de förstår 
omvärlden på ett visst sätt och verkar för de intressen som aktören tar 
tillvara - en Föreskrivande läggning. 

Under processen att föra över vår kunskap var vi Missionerande och 
Föreskrivande genom att försöka föra ut vårt budskap men även Hand
lande. Vårt intresse var att den teori som genererats ej skulle samla 
damm i någon hylla utan överföras till praktiken. När vi arbetade i 
processen var vi Missionerande genom att studera användbarheten av den 
genererade teorin. Vidare var vi Missionerande i vårt sy fte att u tveckla 
kunskapen så att flera grupper skulle kunna få bättre ledning för att 
bygga upp en flerpartssamverkan. 

Vid själva arbetet i processen var det primära att studera förloppet som 
ledde fram til l förändringar för att få möjlighet till tolkning och lärande. 
Dessutom ansåg vi det viktigt att bistå andra personer med att tolka inne
börden i de förändringar som hade inträffat i praktiken och detta såväl 
inom företagsvärlden som inom forskarvärlden. Detta ryms inom den 
Förklarande rollen som beskrivs av Philips (1988) som den aktör som 
framförallt ser förloppet som en möjlighet till tolkning och lärande och 
som relaterar förändringar till de förlopp som föranlett dem samt bistår 
andra med att tolka innebörden i de förändringar som skett i praktiken. 

Genom analysen av våra roller i olika skeenden av processen har vi 
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identifierat en beteckning på vår roll som "Integrerande". A ktören med 
den "Integrerande" läggningen ser vi som en aktör vilken identifierar 
möjligheter i en omgivning och sedan genom forskning eller annat 
utredningsarbete tar fram underlag, som kan hjälpa och motivera andra 
att genom den vunna kunskapen förändra sin verksamhet och ta vara på 
de möjligheter som omgivningen erbjuder. 

14.1.2 Kunskap gen om tra ditionell forskning och 
aktionsforskning 

I kapitel 8 angav vi att vi inte såg de traditionella forskningsansatserna 
och aktionsforskning som konkurrerande utan som kompletterande. 

Vi har i detta arbete visat på den kraft som finns i kombinationen tradi
tionell forskning och aktionsforskning. De traditionella metoderna att 
studera framväxten av en framgångsrik flerpartssamverkan gav oss en 
kunskapsgrund att agera utifrån vid de två fallen av aktionsforskning. 
Förloppet i dessa två fall hade med all säkerhet inte blivit detsamma utan 
en första datainsamling enligt mer traditionella ansatser. Vi har även 
visat att kunskaper som vunnits genom aktionsforskningsansatsen om 
förhållanden i miljön, byggstenar, fogmassa, byggmästare har komplet
terat den teori som genererats genom den mer traditionella ansatsen. 

Även löpande under processen med aktionsforskning har traditionella 
ansatser använts för att skaffa "bränsle" till dialogerna. Såväl intervjuer 
som enkäter har använts. Det finns en motsättning mellan aktionsforsk
ning och användandet av enkäter eller andra former av strukturering av 
verkligheten. Särskilt om man betraktar aktionsforskning som upp-
täckarvetenskap finns en risk med användande av t ex enkäter för att 
beskriva verkligheten. Risken består i att forskaren och även andra 
deltagare i projektet genom den strukturering som är inbyggd i sådana 
underlag kan låsas i sitt betraktande och därigenom förhindras i sitt upp
täckande. 

Vår bedömning i detta a vseende är att det inte är företeelsen enkäter och 
därmed struktureringen i sig som är d et egentliga problemet utan pro
blemet består i hur dessa underlag presenteras för deltagarna. Vi har 
undvikit att tolka underlagen som insamlats och i de flesta avseenden 
avstått från att föreslå lösningar. Underlag har istä llet vanligtvis presen
terats för gemensam tolkning och framtagande av lösningar. Innan en 
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sådan tolkning har dock en dialog alltid skett kring underlagens relevans. 
Här har även diskuterats vilken insikt respondenterna haft och kvali
tetsaspekter kring de svar som avgivits. 

Vår bedömning är att den efterföljande dialogkonferensen blev mer 
konstruktiv och resultatet av dialogerna ledde till att mer konkreta h and
lingar igångsattes, när vi under processen arbetade med enkäter eller 
liknande underlag för att åstadkomma handling, än vid dialogkonferenser 
utan motsvarande underlag. 

En annan fråga gäller den kritik so m finns mot forskningsrapporter och 
deras utformning. Robertsforsfallet inleddes med att försöka överföra 
kunskapen från fallbeskrivningen av SSF i form av en föreläsning samt i 
form av en skriven rapport. Detta fungerade ej. Företagsledarna ansåg 
att forskningsproblemet saknade intresse för dem och att det i stället var 
den praktiska tillämpningen som var intressant. När v i sedan vid den mer 
handlingsinriktade ansatsen arbetade med rapporten som förebild kunde 
vi få igång en samverkansprocess. Detta visar att överföringen av 
kunskap var ett kommunikativt problem. 

Problemet för företagsledarna bestod i såväl att läsa som att tillgodogöra 
sig innehållet i rapporten. D e kunde inte se länken mellan rapporten och 
användningen i praktiken. Detta problem kan till lika delar läggas på 
företagsledarna som på oss i rollen som författare till rapporten. Vi 
menar att företagsledarna inte bemödade sig om att försöka läsa rappor
ten för att tillägna sig den praktiska nyttan av den forskning som de ändå 
hävdade var nödvändig. I s tället valde man att på ett enkelt och lättvin
digt sätt avfärda den med att det var den praktiska tillämpningen som 
intresserade dem. Vi var å andra sidan naiva när vi antog att företags
ledarna skulle kunna ta till sig rapporten, som var skriven för ett helt 
annat sammanhang, och översätta den till sin verklighet. Vi borde ha 
skrivit en enkel handbok med tips om hur en samverkan mellan företag 
byggs upp och illustrerat med möjliga vinster från deras egen bransch. 
Den insikten har vi idag men den saknade vi vid starten av Robertsfors
fallet. 

I det andra f allet av aktionsforskning kunde vi dock studera nyttan av 
vårt avhandlingsmanus. Att använda figurer och andra beskrivningar ur 
detta som illustrationer i olika situationer medverkade till att deltagarna 
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fick en mer medveten och professionaliserad roll. Det material som 
arbetades fram under avhandlingsskrivandet användes som stöd under 
processen såväl vid diskussioner i Branschrådet som vid samtal med 
externa organisationer. Detta underlag var en god hjälp för deltagarna i 
deras reflekterande över vad som hände i processen och varför. 
Reflekterandet accelererade deltagarnas lärande och underlättade 
formaliseringen av samverkanskomponenten. Liknande erfarenheter 
gjorde Greenwood (1989) i Mondragon-cooperativet där han konstaterar 
att när deltagarna lär sig själva att reflektera över vad som händer i 
processen och varför, accelereras lärandet ytterligare. 

Även läsandet av ett så omfattande material som ett avhandlingsutkast 
kan intressera praktikerna när d e är påtagligt berörda av och delaktiga i 
innehållet. Ledamöterna i Branschrådet hade lovat att läsa och kommen
tera fallbeskrivningen och analysen av fallet Servicenäringen i vårt 
preliminära avhandlingsmanus. Ledamöterna fick emellertid hela manu
set. Vi urskuldrade oss såväl för tjockleken som för att det var en akade
misk produkt och skriven för en annan målgrupp. De t visade sig dock att 
ett par av ledamöterna sade sig ha blivit så intresserade att de även läst 
övriga kapitel. En ledamot uttryckte d et som att han i vårt arbete i pro
jektet sett att det fanns en "linje" i vårt agerande men inte insett att den 
var så "klar". Vi kände en viss oro inför fortsättningen när deltagarna 
fått ta de l av manuset. Hur skulle processens förlopp påverkas av detta? 
Vid arbetet i gruppen hade vi varit en resurs som adjungerats för att 
utveckla näringen. I avhandlingen är deltagarna "objektifierade" vilket 
innebär att d eras handlande granskas och analyseras. Även om en sådan 
granskning och analys i viss mån skett under processen så blir den mer 
påtaglig när den återfinns i svart text på vit botten i ett avhandlings
manus. Den oro vi hyste visade sig emellertid helt obefogad. Vad vi 
istället kunde konstatera var en betydligt mer medveten inställning och 
ett mer aktivt agerande för samverkansfrågor i projektet efter detta 
datum. 

Analysen av vårt metodologiska tillvägagångssätt är härmed slutför d. Vi 
vill slutligen konstatera att vårt tillvägagångssätt med kombinationen 
traditionell forskning och aktionsforskning visade sig fruktbar för att 
uppfylla vårt syfte. Våra metodval under processen har möjliggjort att vi 
kunnat öka kunskapen om flerpartssamverkan mellan småföretag. 
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14.2 Den grundade teorin 

Vi har ovan redovisat de metodval vi gjort under forskningsprocessen. 
Dessa metodval har inneburit att vi nu kan presentera den grundade 
teorin. Inledningsvis i detta avsnitt kommer vi att presentera den grun
dade teorins beståndsdelar var för sig, nämligen miljön som förutsätt
ningsskapare respektive byggstenar, fogmassa och byggmästare i ett sam
verkansprojekt. Vi kommer härvid att visa teorins utveckling i de tre 
steg som utgörs av kapitlen 6 (den genererade teorin), 10 (den utveck
lade teorin) respektive 12 (den vidareutvecklade teorin). Avsnittet 
kommer att avslutas med att den grundade teorin presenteras i s in helhet. 
Figuren är uppbygd med utgångspunkt från d e tre fasern a som vi iden
tifierat i ett samverkansprojekts utvecklingsförlopp 

Miljön som förutsättningsskapare 

Utvecklings
grad 

Varsebliv-
ningsfas 

Utkristalli-
seringsfas 

Tillväxtfas 

Den vidareutveck
lade teorin 

Starka reella hot 
förlamar 
Nya hanterbara hot 
stärker samverkans 

J projektet 

Den utvecklade 
teorin 

Medvetande-
göra hot eller 
möjligheter 

Operationah-
sera hot eller 

Utforma^trategier 
för atLmöta hot och 
ta titfvara möjligheter Den genererade 

teorin 
möjligheter 

Figur 14.2 Den grundade teorins utsagor avseende miljön som 
förutsättningsskapare för ett samverkansprojekt 

Figuren visar att de t tillskott som de två fallen av aktionsforskning ger 
till den grundade teorin är r elativt små. Det är således den genererade 
teorin som presenterats i kapitel 6 som utgör grundstommen i den grun
dade teorin vad avser miljön som förutsättnings skapare. D en genererade 
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teorin har dock förstärkts genom de två fallen av aktionsforskning. 

Den grundade teorins utsaga om miljön som förutsättningsskapare 
innebär att det i Varseblivningsfasen av ett samverkansprojekt är väsent
ligt att medvetandegöra potentiella samverkanspartners om att en hotbild 
eller en möjlighet föreligger, i s yfte att engagera till samverkan. 

Vi har konstaterat att den turbulenta miljön som de flesta organisationer 
är verksamma inom stimulerar till samarbete. Denna iakttagelse stöds 
även av Powell (1987) som i en diskussion kring sk hybridorganisationer 
konstaterar att det är snabba omgivningsförändringar som stimulerar till 
att sådana organisationer tillskapas. Liknande argument framförs även av 
Miles (1989) som menar att tilltagande internationell konkurrens samt 
den snabba teknologiska utvecklingen favoriserar organisationer som är 
snabba och flexibla. Utifrån denna diskussion konstaterar han att dyna
miska nätverk kommer att bli 21 :a århundradets organisationsform. 

Vi har även kunnat konstatera att småföretag är resurssvaga och därför i 
behov av resurskomplettering - en resurskomplettering som kan uppnås 
via samverkan med ett flertal andra småföretag. Resursbehov är med 
andra ord en orsak till att interorganisatoriska relationer uppstår. Detta 
bekräftas även av Oliver (1990) efter en imponerande genomgång av 
litteratur, från 60-talet och framåt, som behandlar interorganisatoriska 
relationer. 

Vi har i våra studier även kunnat konstatera att säkerhetsmotivet är en 
orsak till samverkan - en orsak till interorganisatoriska relationers upp
komst, vilket även bekräftas av O liver (1990). 

De övriga orsaker hon nämner är u tövande av makt och kontroll samt 
dess motsats, dvs ömsesidighet. Vidare har hon funnit att uppnående av 
effektivitet kan vara en orsak till samarbete och slutligen konstaterar hon 
att litteraturen ägnat intresse åt ytterligare en orsak till interorgani
satoriska relationers uppkomst, nämligen behovet av legitimitet. 

I nästa steg i utvecklingsförloppet, i Utkristalliseringsfasen. måste hotbil
den eller möjligheten tydliggöras för att identifiera områden för samver
kan. 
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När samverkansprojektet funnit sina former, dvs när samverkans
projektet kommit in i Tillväxtfasen kan ett mer planlagt arbete inledas 
med utformning av strategier för att möta nya hot och ta tillvara möjlig
heter som öppnas. Den grundade teorin visar även att nya hanterbara hot 
kan stärka samverkansprojektet men att starka reella hot under en 
tidsperiod kan förlama och därmed fördröja projektets ut veckling. 

Byggstenar i ett samverkansprojekt 
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Figur 14.3 Den grundade teorins utsagor avseende byggstenar i ett 
samverkansprojekt 

Figuren är uppbygd på samma sätt som den föregående, dvs med ut
gångspunkt från de tre faserna o ch med data från Erfarenhetsstudien och 
Djupstudien respektive de två fallen av aktionsforskning. 

Figuren visar att byggstenarna är många och speciellt i utkristalliserings-
fasen när ett projekt skall utformas måste många strukturella övervägan
den göras. Vad avser byggstenarna har de två fallen av aktionsforskning 
på flera punkter berikat den, från de två första studierna, genererade 
teorin. 
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Den grundade teorins utsaga om byggstenarna innebär att ett samver
kansprojekt initiait, i Varseblivningsfasen. och även fortsättningsvis bör 
innefatta ett stort antal företag och att det går att återfinna en eller flera 
drakar i företagsgruppen. De potentiella företagen bör vidare sökas i en 
och samma bransch samt ha en regional förankring. 

I Utkristalliseringsfasen bör ytterligare ett antal byggstenar grundläggas. 
En sådan är tillskapandet av en samverkanskomponent - en samverkans
komponent som gärna kan vara partssammansatt eftersom en sådan 
stimulerar till bredare diskussioner. Vidare pekar den grundade teorin 
på att samverkansområden i ett tidigt skede i utvecklingsförloppet bör 
sökas nära de medverkande företagens företagsidé och att s amverkans
projektet med fördel kan byggas på redan befintliga nätverk. De 
medverkande företagen bör vidare ha en viss grad av domain similarity 
för att ha några gemensamma intressen att samverka kring. De medver
kande företagen bör även vara självständiga med egen beslutskompetens, 
dvs ej styrda från någon annan region. Den grundade teorin pekar även 
på att vissa lokala miljöer kan vara för "fattiga" för att samarbete m ellan 
företag skall uppstå och att samverkansprojekt därför i vissa fall bör ges 
en regional förankring. 

Denna senaste iakttagelse stöds även av Dollinger (1990) som menar att 
såväl "fattiga" som "rika" omgivningar hämmar samarbete. "Fattiga" 
omgivningar hämmar samarbete därför att resurser inte finns tillgäng
liga medan "rika" omgiv ningar hämmar samarbete eftersom dessa i sig 
erbjuder sådana möjligheter att ett samarbete enbart utgör en extra kost
nad. Christensen och Lindmark (1991) bekräftar också vikten av närhet 
till externa resurser vid internationaliseringsprocesser för små företag. 

I ett samverkansprojekts Tillväxtfas pekar den grundade teorin på 
möjligheten till specialisering bland de samverkande företagen. En sådan 
specialisering kan innebära att kl uster av företag bildas inom ramen för 
samverkansprojektet vilket i sin tur medför att nya företag kan till
komma. Vidare bör man i denna fas tillåta att m ånga olika uppslag till 
samverkansområden diskuteras, man bör låta samverkansområden 
"blomma". En förutsättning för detta är dock att man i projektet har en 
stark samverka nskomponent som utgör en stabiliserande faktor och som 
kan ta tillv ara de uppslag som kommer fram. Vi har också kunnat kon
statera att Tillvä xtfasen innebär att nya segment i omgivningen aktiveras 
och att nya samverkanspartners sökes. Vi har i våra studier kunnat iaktta 
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att det är väsentligt för ett samverkansprojekt att relationerna med 
kommunala och statliga institutioner fungerar och utvecklas. 

Denna senare iakttagelse stöds av Szaraka (1990) som menar att entre
prenören inte enbart s kall ägna sig åt att upprätta o ch vidmakthålla det 
sociala nätverket. Han menar att det sociala nätverket ensamt är otill
räckligt för att nå framgång. Entreprenören måste gå utanför detta och 
komplettera med vad han benämner det institutionella nätverket. Detta 
nätverk består av relationer med banker och andra f inansieringskällor, 
nationella och lokala myndigheter, etc. Szaraka (1990) benämner detta 
nätverk för det kommunikativa och betonar att en av entreprenörens 
väsentligaste strategiska uppgifter är att förbättra kommunikations
kanalerna. Författaren menar också att "det allmänna" har en viktig 
uppgift vad beträffar entreprenörens möjligheter till nätverksbygge 
nämligen den att bistå med sådan infrastruktur som gynnar dennes 
ansträngningar att bygga såväl sociala som kommunikativa nätverk. 
Tyvärr har vi dock kunnat konstatera problem för aktörerna i det 
institutionella nätverket att behandla grupper av företag på ett likartat 
sätt som enskilda företag. 
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Figur 14.4 Den grundade teorins utsagor avseende fogmassa i ett 
samverkansprojekt 

Av figuren framgår att fogmassan, som ska hålla ihop ett samverkans
projekt, framför allt är väsentlig att forma i Utkristalliseringsfasen samt 
i Tillväxtfasen. Figuren visar också att vikt iga tillskott till den grundade 
teorin har erhållits genom de två fallen av aktionsforskning. 

I Varseblivningsfasen av ett samverkansprojekt finns som vi även konsta
terat tidigare ingen egentlig fogmassa eftersom det saknas byggstenar att 
foga samman. Den grundade teorin pekar dock på vikten av att initiativet 
till ett samverkansprojekt bör komma inifrån den potentiella samver
kansgruppen för att ett starkt engagemang skall finnas redan från början. 

Den grundade teorin pekar på att det i Utkristalliseringsfasen är väsent
ligt att välja en associationsform som tillgodoser kraven på demokrati 
och jämlikhet. I dessa avseenden har det visat sig viktigt att den formella 
makten är i balans samt att de t råder rättvisa i uppoffringar och utbyte. 



337 

Den grundade teorin om flerpartssamverkan mellan småföretag 

Den reella makten kan, eller t o m bör, däremot vara i obalans så länge 
det är de "rätta" individerna som ges ett merinflytande. Teorin pekar 
även på att det är viktigt att det råder frivillighet för de medverkande att 
delta i olika aktiviteter och att ett samverkansprojekt bör vara löst 
kopplat, dock ej för löst kopplat eftersom samverkansprojektet i sådana 
fall riskeras att lösas upp. 

Orton & Weick (1990) ser också fördelar med löst kopplade nätverk 
eftersom sådana medför uthållighet, förhindrar spridning av problem 
samt är anpassbara och ef fektiva. 

Att flexibiliteten i e tt samverkansprojekt är väsentlig för t ex marknads
föringssamverkan har vi kunnat konstatera bl a genom fallet SSF. I det 
fallet var det de små företagens fördelar med möjligheter till snabb om
ställning av produktionen som bidrog till styrkan i samverkansprojektet. 

Även andra författare har diskuterat detta. Begreppet flexibel specialise
ring används för att beteckna företag i nätverk inom vilket modern 
teknologi används (se t ex Asheim 1991 för en kritisk analys av begrep
pet). Asheim anser denna form av företagande som en efterföljare till 
massproduktionen och en unik möjlighet för mindre företag. Inom 
sådana nätverk kan små företag tillverka produkter med en effektivitet 
som tidigare enbart var förbehållen stora företag. Scott (1990) som 
analyserar orsakerna ti ll efterkrigstidens utveckling från Fordism till en 
form av flexibel specialisering menar att denna senare form för produk
tion kommit för att stanna. Såväl Asheim (1991) som Scott (1990) an
vänder utvecklingen i Norditalien som exempel på den flexibla speciali
seringens möjligheter. Det som kännetecknar flexibel specialisering 
enligt Camagni & Rabellotti (1988), som studerat textilindustrins utveck
ling i Norditalien, är att sådana nätverk bygger på samarbetsvana, geo
grafisk närhet samt informella personliga relationer. 

Den grundade teorin pekar även på vikten av att aktörerna i projektet 
har likartade värderingar i frågor om etik och moral eftersom detta 
skapar en förtroendefull atmosfär. 

Förtroendefulla relationer i ett nätverk betonas även av Johansson & 
Mattsson (1987). Vi har dock funnit att om en förtroendefull atmosfär ej 
råder mellan de enskilda aktörerna kan en sådan ersättas med att samver
kanskomponenten åtnjuter stort förtro ende. Betydelsen av valet av part
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ners bekräftas även av Borys & Jemison (1989). Borch (1990) konsta
terar att likartade värderingar och normer bland aktörerna är särskilt 
viktiga för att uppnå stabilitet i en allians (se även Johannisson & 
Gustafsson 1984, Thorelli 1986 och Jarillo 1988). 

Vi har även kunnat konstatera att det tycks väsentligt att relativt tidigt i 
ett samverkansprojekts utvecklingsförlopp skapa en gruppidentitet för 
sammanhållningens skull. Vidare bör ett visst risktagande, en viss insats, 
vara förknippad med deltagandet i et t samverkansprojekt. Om så inte är 
fallet blir det för lätt att såväl stiga på som stiga av projektet. I turbulen-
ta bran scher har vi funnit att ett brett del tagande, vilket inkluderar alla 
personalkategorier, kan skapa ett organisatoriskt minne för förändrings
arbete i organisationen. Detta organisatoriska minne minskar sårbarheten 
vid täta byten av ledningspersoner. 

Att beslut om samverkansprojektets inriktning fattas i konsensus under 
framförallt Tillväxtfasen har vi funnit väsentligt för att undvika konflik
ter och för att skapa lojalitet till projektet. Under denna fas är det även 
viktigt att det verkställande organets arbetssätt ges en sådan utformning 
att företagsgruppen lojalt stödjer detta. Det har även visat sig väsentligt 
att skynda långsamt i ett interorganisatoriskt utvecklingsarbete och hellre 
låta processen gå sakta än "köra över" någon eller några medlemmar. 
Dock har det visat sig viktigt att uppnå relativt snabba och påtagliga 
resultat för att stimulera till ökat engagemang bland medlemmarna. Den 
grundade teorin pekar även på att symbiosen intra- och interorganisato
riskt utvecklingsarbete är fruktsam eftersom en sådan kan innebära att ett 
intraorganisatoriskt utvecklingsarbete kan "spilla över" till andra företag 
i gruppen och därmed stimulera det interorganisatoriska utvecklingsar
betet. Att uppnå en samverkansanda har också visat sig viktigt eftersom 
en sådan innebär att de enskilda individerna ser samverkanslösningar på 
allt fler problem - samverkanslösningar som kan bli såväl effektivare 
som billigare jämfört med åtgärder som vidtas av enskilda företag. 
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Byggmästare i ett samverkansprojekt 
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Figur 14.5 Den grundade teorins utsagor avseende byggmästare i ett 
samverkansprojekt 

Figuren visar tydligt att individerna i ett samverkansprojekt är väsentliga 
i samtliga tre faser. Den i kapitel 6 presenterade genererade teorin utgör 
grundstommen i d en grundade teorin men de två fallen av aktionsforsk
ning har båda lämnat bidrag till denna. 

Vi har i våra empiriska studier funnit att samverkansprojekt utan interna 
eldsjälar brottas med stora problem och riskerar att upplösas. Förekoms
ten av interna eldsjälar har dessutom visat sig viktig i sam tliga tre faser i 
ett samverkansprojekts utvecklingsförlopp. 

I Varseblivningsfasen pekar den grundade teorin på vikten av att 
eldsjälar går att återfinna och då helst i drakföretagen. 

I Utkristalliseringsfasen har det visat sig att en deltagarstyrd process är 
att föredra med det tillägget att den reella makten kan tillåtas vara i 
obalans under förutsättning att det är eldsjälarna som har merinflytandet. 
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En deltagarstyrd process ger i Tillväxtfasen möjlighet för fler eldsjälar 
att träda fram. I denna fas kan även externa eldsjälar engageras för att 
föra in nya idéer och därmed undvika att utvecklingsförloppet stannar 
av. Även ett brett deltagande, dvs där man låter olika personalkategorier 
delta i utvecklingsarbetet, stimulerar fler eldsjälar att träda fr am. Den 
grundade teorin pekar även på att d et i denna fas utvecklas en profes
sionalism bland deltagarna förutsatt att handlandet i processen följs 
löpande. Det har även visat sig viktigt att såväl ägare som ledning deltar 
aktivt i processen eftersom en risk föreligger för att företag som enbart 
representeras av anställda i utvecklingsarbetet ej intar en aktiv utan en 
mer bevakande roll. 

Företeelsen eldsjälar diskuteras ingående i Philips (1988). Känneteck
nande för sådana är e nligt författaren att de medverkar i utvecklings
projekt med ett starkt personligt engagemang. En entreprenör med vissa 
egenskaper (se t ex Bjerke et al 1982) kan gå under beteckningen eldsjäl. 
Att entreprenören är viktig, särskilt i småföretag, råder det ingen tvekan 
om (se t ex Bjerke 1989). Enligt Jarillo (1988) är en av entreprenörens 
viktigaste uppgifter att bygga nätverk eftersom det är enda sättet för 
entreprenören att få tillgång till externa resurser. Enligt Imai & Baba 
(1989) bygger entreprenören nätverket genom att sprida information i 
nätverket, mobilisera nya nätverkspartners, forma nätverket för att 
kunna möta nya uppgifter samt koordinera utvecklingsprocessen. 
Personliga relationer, förtroende och förmåga är centrala element i 
processen. 

Den grundade teorin i sammanfattning 

Efter denna analys av vad de olika delstudierna bidragit med till den 
grundade teorin och efter analysen av vad som är väsentligt att beakta i 
ett samverkansprojekts utvecklingsförlopp i de tre av oss identifierade 
faserna med avseende på miljön som förutsättningsskapare, byggstenar, 
fogmassa och byggmästare i ett samverkansprojekt kan vi sammanfatta 
den grundade teorin i figurform enligt nedan. 
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Figur 14.6 Den grundade teorin om flerpartssamverkan mellan 
småföretag 

14.3 Den grundade teorin och forskningsproblemet 

Nu återstår en fråga att besvara och det är om vi löst vår forskningsupp
gift som denna uttrycktes i kapitel 1. 

Forskningsproblemet bestod i att vi och många andra konstaterat att det 
saknades kunskap kring fenomenet samverkan och att den kunskap som 
fanns var fragmentarisk o ch oftast inriktad mot att endast besvara varför 
interorganisatoriska relationer uppstår. Vi konstaterade också i inled
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ningskapitlet att det är intressant o ch aktuellt att studera interorganisato-
riska relationer varav samverkan är e n form. 

Vi påstod därför att det fanns ett behov att belysa fenomenet ur ett 
helhetsperspektiv, dvs att studera såväl strukturer som processer och att 
det fanns ett behov av att generera en grundad teori kring fenomenet. 
Med helhetsperspektivet avses en teori som innefattar varför samver
kansprojekt uppstår, hur samverkansprojekt bör byggas upp, vad som 
håller ihop samverkansprojekt och vilka som bör bygga sådana. 

En utgångspunkt för vår problemställning var att småföretag är i behov 
av resurskomplettering i olika former eftersom de var och en för sig är 
för små för att inrymma alla resurser som krävs för att klara de 
omgivningsförändringar de är utsatta för. 

Vår grundade teori stöder också resurskompletteringsperspektivet som 
förklaring till varför samverkansprojekt uppstår. Den grundade teorin 
ger också uttryck för att ett samverkansprojekt ofta uppkommer ur nå
gon form av krissituation eftersom man i sådana blir medveten om be
hovet av resurskomplettering. En annan situation som ett samverkans
projekt kan uppstå ur är att det uppenbarar sig en möjlighet. För att 
kunna tillvarata en sådan möjlighet krävs ofta, för småföretag, resurs
komplettering i någon form. För denna senare situation, dvs att ett 
samverkansprojekt uppstår genom att e n möjlighet uppenbarar s ig, kan 
vi dock ej finna stöd i den empiri som den grundade teorin baseras på. 
Detta beror på att d e samverkansprojekt vi studerat har sitt ursprung i e n 
hotsituation. Däremot visar vår grundade teori att ett starkt samverkans 
projekt i ett senare skede av förloppet, när ett samverkanstänkande 
etablerats, kan tillvarata de möjligheter som erbjuds. 

En annan utgångspunkt var att samverkan och framför allt flerparts
samverkan borde kunna utgöra en bra organisationsform, särskilt för 
småföretag, för att möta omgivningsförändringar genom att stärka före 
tagens positioner gentemot omgivningen. 

Den verklighet som den grundade teorin genererats ur visar att vår 
utgångspunkt var relevant. Den verklighet som vi studerat visar nämli
gen att flera småföretag i sa mverkan kan stärka sina positioner och även 
flytta fram dessa genom samverkan. Den grundade teorin visar även hur 
en samverkansorganisation kan byggas upp och hållas samman för att 



343 

Den grundade teorin om flerpartssamverkan mellan småföretag 

kunna bli stark och framgångsrik och teorin visar även eldsjälarnas 
betydelse i olika skeden i utvecklingsförloppet. 

Genom vår grundade teori anser vi att vi löst vår forskningsuppgift, 
dvs att vi bidragit med ny kunskap om flerpartssamverkan mellan 
småföretag. 

Den arbetsmetod vi använt oss av, det vill säga att studera ett flertal fall 
och därigenom utveckla vår kunskap kontinuerligt, har medfört att vår 
forskningsprocess blivit lång. Vi ser dock en styrka i ett sådant förfa
ringssätt eftersom detta medfört att vi erhållit förtrogenhetskunskap 
kring fenomenet samverkan - en kunskap som vi inte skulle kunnat 
erhålla genom sk "hit and run" forskning. Många av de utsagor som vår 
grundade teori ger kan, som vi visat, återfinnas på skilda håll i littera
turen men inte i ett och samma sammanhang och ej heller lika starkt 
empiriskt grundade som i d en teori v i presenterar. 

Den grundade teorin som vi presenterar är grundad i en hermeneutisk 
mening. Detta innebär att den inte är mättad i e nlighet med den positivis-
tiska traditionens krav. Vi är därför medvetn a om att teorin kan utveck
las ytterligare, vilket kan ske genom att studera fler samverkansprojekt 
eller t ex via en aktionsforskningsansats initiera en samverkan alternativt 
utveckla ett pågående samarbete. 

I inledningskapitlet antydde vi även att den kunskap som fanns kring 
fenomenet samverkan av någon anledning inte nått ut ti ll dem som var i 
behov av sådan kunskap. Under avhandlingsarbetet med att generera d en 
grundade teorin har vi även visat att aktionsforskning som metod kan 
vara ett sätt att sprida och utveckla sådan kunskap genom att den 
stimulerar till handling, reflektion och lärande ge nom erfarenheter. 

14.4 Fortsatt forskning 

14.4.1 Teoretiska implikationer 

I kapitel 6, där vi presenterar den genererade teorin, framkommer att 
vissa utsagor i vår genererade teori ej har stöd i tidigare studier och 
teorier kring interorganisatoriska relationer. Den grundade teorin för
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stärker dock den genererade teorins utsagor och vissa motsatsförhållan
den kvarstår således mellan vår grundade teori och tidigare teorier. 
Dessa motsatsförhållanden kräver ytterligare studier. 

Flerpartssamverkan kan vanligen beskrivas som ett komplext nätverk. Ju 
fler funktioner samverkan sker inom desto komplexare blir nätverket. 
Ett komplext nätverk kräver styrning för att h andling skall komma till 
stånd och för att utvecklas. Detta innebär att någon eller några måste ges 
inflytande över nätverket. Vid flerpartssamverkan mellan småföretag 
kompliceras bilden ytterligare eftersom småföretagare är kända för att 
inte vilja inordna sig i några styrda system. Trots detta har vi visat att 
det är möjligt att bygga och utveckla framgångsrika nätverk mellan 
småföretag där obalans i inflytande accepteras. Vilka mekanismer som 
styr denna acceptans kräver ytterligare studier. 

Många studier betonar vikten av förtroende och goda sociala relationer 
mellan aktörer i ett nätverk. Kunskapen om de medverkande företagen 
respektive företagsledarna måste också, enligt gjorda studier, vara god 
vid företagssamverkan. Vidare anses förtroendet väsentligt i et t nätverk. 
Våra stu dier motsäger inte dessa utsagor men visar att det är möjligt att 
bedriva framgångsrik samverkan trots att ovanstående villkor ej är upp
fyllda. I sådana fall kan en framgångsrik samverkan möjliggöras tack 
vare en samverkanskomponent vars aktörer åtnjuter stort förtroende. 
Härav följer att samverkanskomponenten är central. Ytterligare studier 
av nätverk med en funktion motsvarande en samverkanskomponent synes 
därför av värde. Här kan med fördel befintliga nätverk i form av t ex 
branschorganisationer utgöra studieobjekt. 

Vikten av närhet till externa resurser för småföretag betonas i många 
studier. Vi har dock funnit att nätverk på sikt kan innefatta företag på 
stora geografiska avstånd. En förutsättning för detta är dock att få 
fysiska flöden förekommer i nätverket samt att nätverket innefattar en 
samverkanskomponent som kanaliserar informationsflödet. Vi har också 
funnit att lokala miljöer kan vara fö r "fattiga" för att e tablera slagkraf
tiga nätverk i. Vi har även funnit att en viss grad a v domain similarity 
tycks önskvärd för att etablera nätverk. Ytterligare studier av nätverk 
som bygger på bransch- och regionbegreppen vore därför av stort värde. 

Den grundade teorins verklighetsförankring har ti ll största delen skett i 
en regional miljö, nämligen i Västerbottens län. Det finns, enligt vår 
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uppfattning, inget som tyder på att teorin inte äger giltighet även i andra 
miljöer eftersom småföretagens villkor är tämligen likartade inte bara i 
Sverige utan även i ett vidare geografiskt perspektiv. Osvuret är dock 
bäst och en forskningsfråga som därför kvarstår att besvara är om teorin 
är användbar även i andra miljöer s om i t ex Syd- och Mellansverige. 

14.4.2 Metodologiska implikationer 

De samverkansprojekt vi arbetat med i denna avhandling har uppstått ur 
kritiska situationer och den grundade teorin uttrycker således att en 
hotbild måste föreligga för att ett initiativ till ett samverkansprojekt skall 
tas. Det vore dock intressant att forma ett samverkansprojekt utifrån ett 
medvetet urval av starka oc h utvecklingsbara företag för att redan från 
början inrikta det på att s öka efter möjligheter i omgivningen, dvs forma 
ett samverkansprojekt i ett offensivt syfte. Studier av denna typ av 
samverkansprojekt är därför ock så en viktig forskningsuppgift. 

Vi bedömer även att det processuella förloppet vid aktionsforskning i 
grupper av större företag skulle leda till ett antal andra ställningsta
ganden beträffande rollen som aktionsforskare och val av arenor. Fort
satt forskning i grupper av större företag skulle enligt vår bedömning 
kunna ge värdefulla metodologiska tillskott. 

14.4.3 Praktiska implikationer 

Den empiriska verklighet som vi studerat under vårt avh andlingsarbete 
och den utveckling som de olika samverkansprojekten genomgått efter 
det att vi avslutat våra studier har gett några uppslag kring fortsatt 
forskning inom området. 

SSF och fortsatt forskning 

Skellefteå Snickericentral ekonomiska förening har fortsatt att utvecklas 
efter det att verksamheten studerades år 19 79. År 1992 bestod organisa
tionen fortfarande av 15 medlemsföretag. Några företag har lämnat pro
jektet men nya har tillträtt. Antalet helägda dotterbolag är numera fyra, 
bl a har monteringsföretaget blivit helägt. Storleksmässigt är f öretags
strukturen ungefärligen densamma. Med detta menar vi att de drakar 
som vi identifierade fortfarande finns kvar med det tillägget att två av de 
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helägda dotterbolagen också stigit fram som drakar. A ntalet anställda har 
i princip fördubblats under den senaste 1 O-årsperioden såväl i medlems
företagen som i Centralen. Omsättningen 1991 var ca 325 milj varav c a 
45 milj på export och då i h uvudsak utomnordisk sådan. Målsättningen 
för 1992 är att uppnå ca 70 milj i export. Produktionsinriktningen är i 
princip densamma idag som 1979. Idag delar man dock upp verksamhe
ten i affärsområdena: exteriörer, interiörer samt trappor. 

Man har under 80-talet upplevt stora omsvängningar på marknaden. I 
början av 80-talet, när det sk miljonprogrammet tog slut, gick luften ur 
bostadsmarknaden och SSF:s avsättning på denna marknad minskade i ett 
slag från 65 procent till 35 procent av produktionen. I samband med 
denna nedgång togs ett strategiskt beslut om att satsa på export. Så skedde 
också och man lyckades ta h em några spektakulära order. En av dessa 
blev dock en kostsam affär som fick till följd att man inrättade ett 
särskilt högriskbolag som skulle ta hand o m liknande projekt i framtiden 
för att inte äventyra medlemsföretagens verksamhet. När konjunkturen 
1985-86 åter vände uppåt upplevde man en expansion på såväl bostads
marknaden som den övriga marknaden. Denna högkonjunktur övergick 
emellertid till en lågkonjunktur och 1992 upplevs läget i branschen som 
svårt. Exportsatsningen fick till följd att man påbörjade ett samarbete 
med en agentur i Danmark. I Tyskland blev man delägare i en agentur 
och man har planer på att öppna ett säljkontor i Berlin. I Spanien har 
man haft ett eget dotterbolag under den stora byggruschen på solkusten 
med start vid 80-talets mitt. Detta dotterbolag avvecklades dock 1991. 

Under 1991-92 arbetade man intensivt med en modernisering av före
ningens framtida associationsform och stadgar. SSF kommer även fort
sättningsvis att drivas under associationsformen ekonomisk förening. 
Däremot kommer en rad stadgerevideringar att ske. Bl a kommer 
andelskapitalet att höjas från 26 000 kr, som det var redan 1959, till 3 
milj kronor. Inträdesbiljetten för nya medlemmar kommer också att 
höjas avsevärt och i framtiden kommer stämman att ges möjlighet att 
utesluta medlemmar som inte uppfyller ett visst omsättningsmål. Stadge
revideringen innebär vidare att styrelsemedlemmar kommer att kunna 
rekryteras utanför medlemskadern. Dock skall styrelsen bestå av minst 
50 procent representanter för medlemsföretagen. Under 80-talet har man 
satsat på utbildning för att få till stånd ett mer professionellt styrelse
arbete. 
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Vad avser arbetsfördelningen mellan Centralen respektive medlemsföre
tagen har ingen ytterligare centralisering ägt rum. Snarare har det 
motsatta skett. Arbetsuppgifter som tidigare handhades av Centralen har 
flyttats över till medlemsföretagen i syfte att minska avståndet mellan 
producent och kund. Centralens uppgifter har förskjutits mot att handha 
frågor av mer strategisk karaktär. 

Utvecklingen av SSF mot en alltmer medveten exportinriktad verksamhet 
ger implikationer för att ytterligare studier av samverkansprojekt med 
särskild inriktning mot internationaliseringsprocesser kan vidareutveckla 
kunskaperna kring fenomenet samverkan. Här menar vi att särsk ild vikt 
bör läggas vid hur småföretag kan bygga internationella nätverk. 

Den Metallbearbetande industrin och fortsatt forskning 

Den Metallbearbetande industrin i Robertsfors har gått en annan utveck
ling till mötes. Efter det att vi lämnade projektet utvecklades samverkan i 
blygsam omfattning men ett visst samverkanstänkande hade etablerats 
bland aktörerna. Enligt den kommunale aktören hade man "börjat tala 
med varandra" om gemensamma intressen och man fortsätter att träffas 
regelbundet. Inom en av huvudgrupperna - aluminiumgruppen - tog tre 
av företagen fram en gemensam försäljningskatalog. 

Inledningen av 90-talet har varit en svår period för företagen i Roberts
fors och några företag har gått i konkurs. Det stora dråpslaget kom dock 
under våren 1992 när det stora företaget - det av oss identifierade poten
tiella drakföretaget inom aluminiumgruppen - lade ned sin verksamhet 
trots att man uppvisat ett positivt resultat. Det togs fram realistiska 
alternativ för att rädda företaget och behålla det i Robertsfors men ägar
na var inte intresserade av att sälja ve rksamheten till de nya intressenter
na. 

I vår - genom Robertsforsfallet - utvecklade teori angavs att man inte 
bör bygga upp samverkansprojekt kring fjärrstyrda enheter. Tyvärr, 
måste vi säga, visade sig den utvecklade teorins utsaga riktig i detta 
avseende eftersom den förstärktes i det andra fallet av aktionsforskning. 
Inom detta område krävs ytterligare studier för att utröna hur sådana 
verksamheter skall kunna integreras i regionala samverkansprojekt och 
ta ett större ansvar för den region inom vilken de är verksamma. 
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Servicenäringen och fortsatt forskning 

Fallet Servicenäringen är som vi tidigare nämnt inte avslutat i skrivande 
stund och en ansökan om fortsättning av projektet i ytterligare tre år har 
lämnats in till anslagsgivande organ. 

Detta senare fall har bl a visat att ett brett delt agande i utvecklingsför
loppet stimulerar fler till engagemang. I en turbulent bransch , som ser
vicenäringen är ett exempel på, med frekventa byten av ägare och 
ledning är det enligt vår grundade teori viktigt att många deltar i utveck
lingsarbetet för att skapa ett organisatoriskt minne. Inom området krävs 
ytterligare studier av longitudinell karaktär för att utröna huruvida ett 
brett deltagande i ett förändringsarbete av strategisk karaktär kommer 
att leda till långsiktiga förändringar med avseende på ledningsfunktion 
och beslutsprocesser inom företagen. 

I detta fall har vi även kunnat se att en symbios mellan intra- och 
interorganisatoriskt utvecklingsarbete åstadkommer tryck i processen 
och positiva synergieffekter för utvecklingsförloppet som helhet. Att 
grunda ett sådant påstående på endast ett fall kan tyckas förmätet och 
därför krävs ytterligare studier av detta fenomen. 
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Multibusiness Co-operation Systems 
A Study of Actors, Bricks and Concrete in the 

Construction of Networks Between Small 
Enterprises 

The field of research 

The environment for business enterprises and other organizations is 
changing rapidly and profoundly. One example of this change is the 
development within the EC. Another is the rapid change in Eastern 
Europe. These changes generate threats as well as new possibilities for 
enterprises in Sweden as well as in other countries. The threats are 
especially pronounced for small enterprises since they lack the large 
firm's resources to stand up to increasing international competition. 

One way for small enterprises to deal with this new situation is to co
operate with other small enterprises. By pooling resources they may be 
able to maintain their positions and even move forward. One condition 
for maximising resources is the co-operation of a large number of 
enterprises. 

Multibusiness Co-operation System, MCS, is one form of interorgani-
zational relation with a high degree of interaction between the enter
prises involved. An MCS includes many autonomous enterprises and is 
characterized by voluntary, long-term agreements, flexibility, and 
commitment to a joint goal. 

The research on interorganizational relations displays a wide range of 
designations for the concept of co-operation, e.g. strategic alliances, joint 
ventures, networks, strategic networks, dynamic networks, quasi-firms 
and hybrid organizations. However, the literature in this area is frag
mentary and deals mostly with the reasons for establishing interor
ganizational relations. We have not been able to find any studies with an 
overall perspective of the phenomenon. In order to get such an overall 
perspective we focus on questions of why co-operation is established, 
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what networks should be based on, how the networks should be kept 
together and who should establish these networks. These questions are, in 
our opinion, extremely important, especially since we expect MCS's to 
be one of the most interesting industrial relations system of the 21st 
century. 

Research strategy 

The purpose of this dissertation is to answer the above questions. We will 
answer them by generating a grounded theory about MCS's between 
small enterprises. 

Our research strategy in order to generate a theory for better under
standing of the phenomenon of MCS's between small enterprises, can be 
described as multi-methodological. We have used traditional methods, 
e.g. interviews and questionnaires as well as action research. While 
starting out with an inductive approach, the theory thus generated has 
allowed an element of deduction at later stages. The figure below 
illustrates our basis of empirical knowledge. 

Knowledge 1 
Problem 1 

Instrument 1 
The Experience V 
Study 

knowledge 2 
Problem 2 

Instrument 2 

^^Knowledge 3 
Problem 3 

Instrument 3 

^.Knowledge 4 
Problem 4 

Instrument 4 

KnoWledge 5 (now) 

Figure 1. The research process. 

The In-Depth 
Study 

Action Research 
Case 1 

Action Research 
Case 2 
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The Experience Study 

Our first step towards an empirical basis of knowledge was taken 
through the Experience Study. In th is study interviews were made with 
17 individuals, all of them having considerable experiences in co-opera
tion among small firms. The knowledge obtained was used in our study 
of seven different cases of co-operation. These cases included examples 
of successful co-operation as well as of unsuccessful co-operation. 

The aim of the first study was to identify factors promoting or obstruc
ting participation as well as implementation of co-operation between 
small enterprises. 

The results of the study showed that it was possible to identify promoting 
and obstructing factors at three diff erent levels, the Environmental level, 
the Co-operation Systems level and, finally, the Individual level. Fur
thermore, we were able to identify some uniting/disrupting elements, 
e.g. how power is divided, knowledge and trust betwe en the participants, 
how costs and benefits are regulated and, finally, the importance of 
loyalty to the project. The case studies also showed that conflicts and 
crises in a co-operation system may turn out to be a disastrous if they are 
not taken care of in the proper way. 

The In-Depth Study 

The analysis of the results of the Experience Study showed that one case 
was worthy of an in-depth study. This case was an MCS consisting of 15 
small enterprises within the joinery industry called Skellefteå Snickeri-
central, SSF. Our decision to study this case in more detail was based on 
the fact that this system consisted of a large number of enterprises, large 
enough to make the completion of resources possible for each participant 
and for the system as a whole. Furthermore, this system had existed for 
20 years and the enterprises were integrated within several functions. 
This MCS was also regarded as a very successful one by the persons we 
interviewed in the Experience Study. 

Our purpose with the In-Depth Study was to investigate how the promo
ting and obstructing factors had affected this MCS, how the uniting and 
disrupting questions had been solved and how conflicts and crises had 
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been handled. Another aim was to show what the participating enterpri
ses had gained by joining the MCS. 

We started by reading all the available material about the project. This 
enabled us to identify conflicts and crises and to study how they had been 
handled within the organization. We then made interviews with all the 
managers, including the managers of the firms who had chosen to leave 
the system. In all, we conducted 24 interviews with the managers, 
excluding the interviews with the manager of the co-ordinating body. 

These interviews clearly showed that the integration was of advantage to 
the enterprises vis-à-vis their environment, e.g. in relation to the 
authorities, finance institutes, suppliers and competitors. The market had 
changed from producing for small houses to producing for large-scale 
projects. The market had also changed from a local market to a local, 
national and export market. The first field of co-operation was in mar
keting. This is still the main field but other fields have also been devel
oped. After 20 years, co-operation also is taken place in product speciali
zation, united production, purchase and in developing uniformed 
standards for joinery products. 

The managers were of the opinion that during this 20-year period their 
enterprises showed a better development within new markets, ROI, 
turnover, employment and investment than the general joinery industry. 
The market development was regarded as the m ost important one. 

This case study also showed that a co-operation cycle can be divided into 
three different phases, the Perceiving phase, the Crystallization phase and 
the Growth phase. When this study was performed the MCS was still in 
the Growth phase. 

This case also pointed to the advantage of combining very small enter
prises with larger ones in an MCS. The larger firms functioned as a 
"dragon", making it possible to get big orders. The smaller firms with a 
high flexibility facilitated the production of customized products often 
following with big orders. The MCS was organized with a linking-pin 
function which permitted a wide geographical spread of the firms. The 
formal power structure within the project was balanced but the real 
power structure was unbalanced. It was quite clear that it was the 
managers in the "dragon"-firms who had the greatest power, which was 
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a result of the fact that these managers were regarded as trustworthy by 
all the other managers. This case also showed the great importance of 
fiery spirits in an MCS and the importance of sharing ethics and morals. 

A Generated Theory of Multibusiness Co-operation System 

Our empirical basis of knowledge in combination with studies of theories 
about interorganizational relations enabled us to present a generated 
theory concerning MCS's. This theory is based on the three pha ses of the 
life cycle of an MCS and also on how such a system should face the 
environment, on bricks that should be used for the construction of the 
network, on the concrete that should be used to keep the bricks together 
and, finally, on who should build an MCS. The figure below presents our 
generated theory. 
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Development 
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and possibilities andjx)ssibilities 
Great number 
of enterprises 
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Region 
Industry 

Initiative from 
the group 
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Figure 2. The generated theory of MCS's. 
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The figure shows that regarding the Environment it is, during the 
Perceiving phase, important to make the potential managers realize the 
central/most significant threats and/or possibilities. During the next phase 
it is important t o effectuate these threats or possibilités and, during the 
Growth phase, it is important to formulate strategies in order to attend to 
the possibilities. 

During the Perceiving phase, there are no bricks since the MCS has not 
yet been constructed. During this phase, the potential co-operation group 
should still involve a large number of enterprises so that it, in the end, 
will remain numerous enough enable of creating a strong unit. In this 
potential group you should also find a number of "dragons", e.g. enter
prises which in some respects are more resourceful than the others and, 
therefore, are able to perform the function of "engines" in the MCS. We 
have already pointed out that it is important that managers in an MCS 
share the same values. Enterprises from the same region and the same 
industry should therefore be brought together. During the Crystallization 
phase it was considered important to create a co-ordinating body 
intended to deal with linking-pin functions. During the Growth phase 
new co-operation partners as well as new fields for co-operation are 
supposed to be developed in order to avoid stagnation of the MCS. 
During this phase product specialization among the enterprises can also 
start. 

Since you cannot find any bricks during the Perceiving phase you cannot 
find any concrete. However, it seems important that the i nitiative to form 
an MCS should be taken within the potential group of enterprises. It also 
seems to be important that there should be knowledge and trust amo ng 
the managers, which is facilitated if the managers share the same values 
concerning issues of morals and ethics. During the Crystallization phase 
the important issue is the organization of the system. There should be 
balance in the formal power structure and the costs and benefits should 
be divided equally among the participants. The real power structure can, 
however, be unbalanced if the power is given to the fiery spirits. The 
participation in the system should also be based on flexibility and 
voluntariness and, therefore, be loosely coupled. During the Growth 
phase we found that conflicts and crises can be avoided through concen
sus decisions. 
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In our answer to the question of who should form an MCS we found that 
the persons, identified during the Perceiving phase, should be creative 
and innovative, or so-called fiery spirits. We also found it important that 
the initiative to form an MCS should come from the managers in the 
potential co-operation group and, even better, from the managers within 
the "dragon" enterprises. The fiery spirits should, during this phase, 
identify threats and find solutions to them. During the Crystallization 
phase the co-operation process should be designed democratically by the 
participants themselves. During the Growth phase new fiery spirits can 
emerge within the group but they can also be brought in from outside. 

Action Research for the Distribution an d Development of a 
Generated Theory 

The generated theory has an empirical as well as a theoretical basis but in 
our opinion it was not yet sufficiently grounded. One way to make it 
more grounded was to participate in a co-operation process and to learn 
by acquaintance and, thus, develop the theory. Our aim was to find out if 
action research could make it possible to develop the theory as well as to 
study if it could be useful for managers in small enterprises. 

Action research is different from traditional research concerning the 
form of knowledge you can acquire as well as concerning the substance 
of knowledge. Traditional research requires that y ou are able to take a 
long view of the studied object. In action research this demand is re
placed by the active and influential researcher. These differences indicate 
that different kinds of knowledge can be obtained through the two 
methods but they also indicate that the two methods can be regarded as 
complementary. In action research the interaction between the researcher 
and the studied object demands a higher degree of consciousness on 
the part of the researcher and a definition of the role chosen by 
the researcher. The different actions of this method lead to different 
results concerning the direction of the processes as well as of the 
possibilities to take part in the processes and to learn through 
participation. The researcher must handle a number of dilemmas during 
the process, e.g. to balance between task and process, between persuading 
advancement in the process or, alternatively, letting the participants st eer 
the process and, finally, to balance between either supporting or steering 
the process. 
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Distribution and Development of the Generated Theory through 
the Case of the Metal Industry 

In the first case of action research we started the distribution of our 
theory by practising more traditional forms such as seminars and by 
encouraging the participants to read a research report on the subject. The 
participants were 13 managers from small enterprises in the metal indus
try. The managers showed some difficulty in understanding the report 
since they found it hard to translate the written word into the reality in 
which they were acting. Our work with this group continued but now 
with a more active approach. The work lasted 14 months of which the 
first seven months were devoted to collecting data on the enterprises. 
During the last seven months we were able to arrange a co-operation 
process among the managers by using an action approach. The process 
started in the field of purchase and continued with marketing and 
product development. The fact that this process started showed that our 
generated theory could be used for setting up an MCS among small 
enterprises. 

This case expanded the theory stating that an MCS should not be formed 
by units controlled from other regions in the country. This case also 
showed that it did not seem to be sufficient to engage external fiery 
spirits. Internal on es were also required. Furthermore, this case showed 
that a local environment can be too poor for the formation of strong 
networks and that there should be some degree of domain similarity 
between the enterprises. Otherwise, they have nothing in common and, 
thus, no reason to co-operate. 

This case also gave us some methodological experiences. We found that 
the action approach was better suited to distribute knowledge than 
traditional approaches seemed to be. Furthermore, we found that a co
operation process steered by the participants becomes sluggish. 
Nevertheless, we judged that such a process had a higher quality than a 
process steered by experts. This MCS was not formalized during the 
period of our study. We did not succeed in creating a co-ordinating body 
within the group. We were the only existing co-ordinating body trying to 
do some linking pin-functions. Our task as action researchers was to 
stimulate the discussion by asking questions and to stimulate action. The 
actions themselves had to be defined by the managers. 
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Distribution and Development of the Generated Theory through 
the Case of the Service In dustry 

Another case used for developing the theory appeared later within the 
hotel industry which is very turbulent in the sense that owners and 
managers come and go. Therefore, we realized that we could not form 
an MCS solely on the basis of managers. Instead we chose to base the 
process on an existing joint labour market board - the Regional 
Restaurant Council - in which we also recognized a future co-ordinating 
body fulfilling the linking pin functions. We have now followed this case 
for about three years. Within this MCS there are 18 participating 
enterprises. Up till now we have succeeded in creating co-operation in 
education, marketing, purchase, production, reservation systems, securi
ty systems and concerning relations with external organizations. 

After having worked for three years on this case we are able to add some 
new remarks to the generated theory. We have noticed that the fields of 
co-operation are first developed in close connection with the business 
idea. This case has shown that a joint labour market group i s suitable for 
the formation of an MCS since such a group adds more stability to the 
process. The case has also shown that an external threat occurrin g at a 
later stage of the process can strengthen the system. In this case we have 
worked with both intra- and interorganizational development. This 
strategy has been very fruitful and this symbiosis has stimulated other 
fields of co-operation and intraorganizational development. A strong co
ordinating body has enabled us to add more enterprises to the project 
through the creation of domain clusters. This case has also shown that 
owners as well as managers should participate in the process and that it is 
even better if these two categories are one and the same person. 
Involving more individuals and other categories of employees in the 
process enabled us to identify other fiery spirits. We also found that the 
co-ordinating body becomes more professional by participating in 
discussions about the project with the researchers and external interests. 
We have also been able to develop a spirit of interorganizational co
operation by involving more individuals in the process, the result of 
which is indicated by the fact that a growing number of issues 
concerning interorganizational relations are discussed. 
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This case has also resulted in some methodological experiences. These 
new experiences are, above all, concerned with dialogues and arenas for 
developing dialogues. The arenas used in this case are the co-ordinating 
body, different groups within as well as between the enterprises and 
arenas for dialogues with external organizations. 

The co-ordinating body was formalized during the process from being a 
traditional information agency, to becoming an active engine within the 
work of development. During the dialogues in this arena our role was to 
add fuel to and, through reflective questioning, to lead the discussions to 
action. The content and direction of the actions were defined by the 
participants. 

At the start of the process we visited all enterprises in an attempt to 
explore their interest in participating in an MCS as well as to find out 
what kind of inter- and intraorganizational development each enterprise 
was in greatest need of. Six of these visits were in the form of dialogue 
conferences and seven of them were traditional interviews with the 
managers. 

The dialogue conferences were carried out with groups representing 
several categories and levels of the enterprises. These intraorganizational 
groups appeared to be very useful in highlighting the participants' views 
of threats an d possibilities for the enterprise. They were also useful as 
indicators of the climate within the enterprise at the same time as they 
stimulated intraorganizational development processes. On the other hand, 
they did not contribute other and different suggestions of fields of 
interorganizational co-operation than th e interviews with the managers. 
The aim of the dialogue conferences was to perform democratic 
dialogues, which appeared to be impossible in many of the enterprises. 
We were able to identify five different types of dialogues, which can be 
classified with respect to the quality of the task or process. This classi
fication is presented in the figure below. 
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Process 

Normal 

Unhonourable Strict Formal 

Low Quality High Quality 

Figure 3. The quality of the dialogue conferences with respect to task 
and process. 

The different types of dialogues were identified as follows: 

The Unhonourable dialogue which was very unpleasant for all partici
pants except the manager, who tried to mislead us by not telling the 
whole truth. This conference was worthless for the identification of 
problems as well as for finding solutions to them. The possibility of 
learning through this dialogue by exchanging experiences also failed. 

The Strict Formal dialogue was cold and correct. This dialogue took 
place at an enterprise which was steered from another region and all the 
time the manager kept referring t o different papers from the board. We 
still managed to get quite a good picture of the conditions of this enter
prise but we failed in starting an exhange of experiences between the 
participants. 

The Peacock dialogue was conducted by a pompous and unsocial 
manager who just wanted to listen to his own voice. In this case we were 
able to start a dialogue, but in order to do that we had to supervise the 
Peacock so that he would allow others to participate in the discussions. 



360 

Summary 

The Normal dialogue is characterized by a manager who tries to domi
nate the dialogue but is smart enough to let others participate too. At the 
end of every question, the manager tried to summarize what the other 
participants had said. During this dialogue the action researcher must 
activate the participants. It i s possible to turn this kind of dialogue into a 
democratic one if die researcher succeeds in activating the participants. 

The Democratic dialogue is a flow of standpoints, aspects and argu
ments between the participants. The dialogues characterized as demo
cratic were dominated by women which implies that it might be easier to 
implement democratic dialogues among women than among men. 

The dialogue form, even the Unhonourable one, supplied more informa
tion than the conventional interviews with the ma nagers. 

The Workplaces for the Formation of an MCS 

The methodological experiences gained during the research process were 
the result of our different choices. Each of us made his/her own choice 
affecting the studied area, the work methods as well as the distribution of 
the results of the research. Our disposition during the whole process can 
be described as "Integrating". This disposition is manifested when a 
participant identifies possibilities in the environment and, through 
research, tries to distribute the results in order to help and stimulate 
other people to take advantage of the possibilités offered by the 
environment. This disposition has in our case resulted in a multi-
methodological approach showing what you can accomplish by 
combining traditional research and action research. The figure below 
illustrates this methodological aproach: 
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Figure 4.The workplaces for the formation of an MCS. Different 
arenas and their contributions during the research process. 

During the process of this case we have worked with different kinds of 
groups in different arenas, in order to implement developmental work 
between the enterprises as well as within the enterprises. Different arenas 
have been used during the different pha ses of the lifetime of the MCS. 
The arenas we have worked in are as fo llows: 

The co-ordinating body was a suitable arena f or a number of reasons. 
We found it suitable for the creation of ideas, basic knowledge, access, 
selection, stability, policy-making, distribution, exchange of experiences, 
for supplying resources, administration and for keeping the process 
going. 
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In the work with the co-ordinating body and in the arenas where external 
organizations were represented, the role of the researcher was to provide 
different forms of fuel for the dialogues. This fuel was acquired through 
inquiries and interviews but also through the role of the reflective 
observer. In this latter role the researcher may, through the participation 
in different activities, be able to bring new stimuli into the dialogues so 
that new fields of co-operation will be identified. This role also means 
that the researcher through reflective questioning in the co-ordinating 
body, will be able to make the participants analyse their own behaviour. 
This is very important for the formalization of the co-ordinating body 
and for the discussion of changes in strategies. 

During the research process we have also worked with a group 
constellation called intraorganizational multi category group. This group 
is formed by all categories of workers within an enterprise. This group 
is suitable for the exchange of experiences and for intraorganizational 
development. This group is also a good indicator of the "climate" in the 
organization. The broad partic ipation creates an organizational memory 
which is important in a turbulent industry. Such an organizational 
memory preserves the experiences in the organization even if owners 
and managers come and go. 

Another arena is the interviews with the managers. This arena was 
suitable only for identifying threats and po ssibilities in the environment. 

The arenas where external organizations were represented gave us many 
ideas of how to proceed with new fields of co-operation. These arenas 
also helped to develop relationships between external organizations and 
the enterprises. 

The groups called interorganizational category groups consisted of 
participants from one category, e.g. cooks, representing 8 -10 enter
prises. The dialogues within these groups appeared t o be valuable for the 
identification and development of interorganizational relations. These 
groups were also suitable for the development of new ideas and for the 
exhange of experiences. 

Another group constellation in this case is formed by the groups called 
interorganizational multi category groups. These groups consisted of all 
categories from all enterprises. Priorities between different fields of co-
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operation were made in these groups. This also meant that all categories 
within the enterprises gained insight into the working conditions of the 
other categories. These groups also generated new ideas, at the same time 
as individuals who used to be "invisible" now became "visible". 

The Grounded Theory of Multibusiness Co-operation System 
between Small Enterprises 

The figure below summarizes the Grounded theory originating from 
the multi-methodological approach and from the study of the four cases 
presented above. 
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Figure 5 The Grounded Theory of Multibusiness Co-operation 
between Small Enterprises. 
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During the lifetime of an MCS we identified three different phases. 
Besides focusing on these three phases we were able to identify four 
important perspectives for the origin and development of an MCS. These 
perspectives are the Environment, the Bricks used for the construction, 
the Concrete keeping the bricks together and, finally, the Master builder. 

It should be pointed out that the stat ements in figure 5 during one phase 
are still valid during the next phase even if we do not repeat them. 

During the Perceiving phase we found it important to identify threats 
and possibilities in the Environment and to value them during the 
Crystallization phase in order to find suitable tools to deal with them. It 
appeared that real and powerful threats para lyse the process of the net
work. When an MCS has reached the Growth phase and when it has 
become quite strong, it will be possible to formulate strategies to take 
care of the possibilities and new threats will then make the network even 
stronger. 

We found that the construction of an MCS among small enterprises 
requires certain Bricks. In the Perceiving phase it was important to start 
the construction with a great number of enterprises including one or 
more dragons. The local environment could be too poor for forming a 
strong MCS and, therefore, the construction of an MCS must, in some 
cases, have a regional basis. It was also shown that an MCS should be 
formed within one industry and that there should be some domain 
similarity among the enterprises co-operating. In the Crystallization 
phase we found that it w as important to construct an MCS around issues 
in close connection with the business idea and it also seemed important to 
create a co-ordinating body which could very well be a joint labour co
ordinating body. This latter construction may in some cases strengthen 
the MCS. It is also important that the participating enterprises remain 
autonomous units. In the next phase, the Growth phase, the co-ordinating 
body could even be strengthened by making the individuals within the 
co-ordinating body reflect on their actions. It was also fruitful to work 
with different clusters of enterprises within the MCS. Other important 
aspects were involving new partners in the MCS and establishing 
relations with new segments in the environment. New fields of co
operation within the MCS emerged and a specialization process could be 
started. 



365 

Summary 

The Concrete was used to keep the bricks together. In the Perceiving 
phase the initiative to construct an MCS was supposed to be taken within 
the potential group of enterprises. During the Crystallization phase the 
important aspects were a loosely coupled and flexible MCS as well as 
voluntary participation. It w as also important to find a suitable form of 
association in order to balance the formal power and in order to 
distribute costs and benefits equally. The real power structure can be 
unbalanced if the creative managers (the Fiery spirits) are g iven the real 
power. The managers should also have the same values in issues of 
morals and ethics. Furthermore, w e found that a group identity should 
be created fairly soon and that participants should make an early 
commitment of resources. We have also found that, especially in 
turbulent industries, it is important to work with broad participation 
involving several categories of workers within the enterprises in order to 
create an organizational memory. During the Growth phase there sho uld 
be consensus decisions in order to avoid conflicts. During this phase it is 
also important to create routines for the co-ordinating body to make it 
work properly. Consensus decisions imply that you should take time 
while formating an MCS, but that you still have to show some early 
results in order to encourage and motivate the participants to remain 
within the MCS. Working simultaneously with interorganizational as 
well as with intraorganizational development creates a symbiosis 
strengthening the MCS. Finally, we found that the spirit of co-operation 
among the participants facilitates the process. 

The answer to the question "who should build an MCS?" is that it takes a 
Master builder. The master builders are very important in all three 
phases. The master builder should be a creative person willing to devote 
a lot of time to the MCS. We call such a person a "Fiery spirit". During 
the Perceiving phase we found that it was important to identify one or 
more fiery spirits among the managers of the enterprises or, even better, 
among the dragons. Our studies have shown that these internal fiery 
spirits cannot be replaced by external ones. During the Crystallization 
phase the process should be designed in such a way that it wil l be steered 
by the participants but, as we have already pointed out, the fiery spirits 
should be given more influence. Finally, during the Growth phase 
external fiery spirits can be engaged in order to bring more 
professionalism, either their own or that of the participants, into the 
MCS. It w as also shown that it is important to identify new fiery spirits 
in order to keep the process going. This can be accomplished by 



366 

Summary 

admitting other individuals into the process, e.g. by involving different 
categories of workers or, in other words, a broad participation. It is 
important to encourage the owners and the managers of the enterprises 
to take active part in the development process along with the other 
participants. 
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Appendix 

Vi har i de olika delstudierna använt oss av frågeguider vid materialin
samlingen. Den mest omfattande frågeguiden användes vid genomföran
det av Djupstudien. Denna frågeguide presenteras nedan i en komprime
rad version, dock med samtliga frågor medtagna. Frågeguiderna för de 
övriga delstudierna presenteras däremot endast i sin principiella upp
byggnad och exemplifieras med några frågeställningar. 

Frågeguide Erfarenhetsstudien 

Som vi nämnt i kapitel 3, där Erfarenhetsstudien presenteras, bestod den 
frågeguide som vi använde oss av för studiens genomförande av olika 
frågeområden. 

Det första frågeområdet berörde förhållanden i omgivningen. Ett exem
pel på en sådan fråga är: 

Hur bedömer du förutsättningarna för att lyckas med ett samver
kansprojekt i följande fall? 

Lågkonjunktur 
Uppåtgående konjunktur 
Högkonjunktur 
Nedåtgående konjunktur 

Bedömningen angavs enligt en femgradi g skala. 

Mycket goda Goda 
Varken goda 
eller dåliga Dåliga Mycket dåliga 
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Det andra frågeområdet berörde branschspecifika förhållanden. Ett 
exempel på en fråga inom det området var: 

Hur bedömer du förutsättningarna för att lyckas med ett samverkans
projekt inom följande branscher? 

Gruvindustri 
Järn- och metallbruk 
Gjuterier 
Träindustri 
Verkstadsindustri 
Metallmanufaktur 
Glasindustri 
Varvsindustri 
Jord- och stenindustri 
Massa, pappers- och wallboardindustri 
Pappersvaru- och grafisk industri 
Livsmedelsindustri 
Textilindustri 
Skoindustri 
Kemisk industri 

Bedömningen angavs enligt en femgradij % skala: 

Mycket goda Goda 
Varken goda 
eller dåliga Dåliga Mycket dåliga 

Ett tredje frågeområde behandlade relationsfrågor mellan samverkande 
företag. Ett exempel på en sådan fråga var följande: 

Hur bedömer du förutsättningarna för att nå framgång i ett samver
kansprojekt vid följande partsrelationer? 

Samverkan mellan helt likvärdiga parter. 

Samverkan mellan parter som inom var sitt område har en särpräglad 
kompetens dock med en naturlig ledare. 
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Samverkan mellan parter där en år klart dominerande. 

Annan sammansättning 

Bedömningen angavs enligt en femgradi g skala: 

Mycket goda Goda 
Varken goda 
eller dåliga Dåliga Mycket dåliga 

Ytterligare ett frågeområde berörde mer företagsspecifika frågeställ
ningar. En fråga inom ramen för detta område var: 

Hur bedömer du förutsättningarna för framgång i ett samverkanspro
jekt vid följande företagsstorlekar? 

2-4 anställda 
5-10 
11-20 
21-50 
51-100 " 
101-200 " 
201-500 " 
500-

Bedömningen angavs enligt en femgradi^ g skala: 

Mycket goda Goda 
Varken goda 
eller dåliga Dåliga Mycket dåliga 
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Ett sista frågeområde berörde individrelaterade frågeställningar. Ett 
exempel på en fråga inom ramen för detta frågeområde var: 

Vilken betydelse tillmäter du följande företagsledaregenskaper för att 
förklara framgång!misslyckande i samverkan? 

Ålder 
Utbildning 
Traditionsbundenhet 
Kontaktbenägenhet 
Samverkansvana 

Bedömningen angavs enligt en fyrgradig skala: 

Avgörande Stor Viss Saknar 
betydelse betydelse betydelse betydelse 
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Frågeguide Djupstudien 

Originalversionen av frågeguiden till denna studie omfattade 30 sidor. 
Det fanns dessutom tre versioner av frågeguiden. En riktades till 13 
medlemsföretag, en annan besvarades av företagsledarna i de två dotter
bolagen och den tredje var avsedd för de sju företagen som upphört med 
sitt medlemskap. 

1. Hur mycket av er produkt säljs av Centralen? 

2. Vilken vinst gör ni på produkter som säljs? 
a) via Centralen 
b) på annat sätt 

3 a. Vilken betydelse har Centralen för ditt företag? 

Mycket stor Stor Varken stor 
eller liten Liten Mycket liten 

3 b. På vilket sätt? 

4 a. Vilken betydelse har ditt företag för Centralen? 

Mycket stor Stor Varken stor 
eller liten Liten Mycket liten 

4 b. På vilket sätt? 

4 c. Vilken betydelse har följande företag - i jämförelse med ditt eget -
för Centralen? 

Företag A - O 

Större Lika stor Mindre 
Ingen 
uppfattning Varför 
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5 a. Vid en krissituation, i vilken utsträckning tror du Centralen stä ller 
upp för ditt företag? 

Mycket stor Stor Varken stor 
eller liten Liten Mycket liten 

På vilket sätt? 

5 b. Vid en krissituation, i vilken utsträckning tror du Centralen ställer 
upp för de övriga medlemsföretagen - jämfört med ditt eget före
tag? 

Företag A - O 

Större Lika stor Mindre 
Ingen 
uppfattning Varför 

6 a. Vid en krissituation, i vilken utsträckning ställer du upp för att 
trygga Centralens existens? 

Mycket stor Stor Varken stor 
eller liten Liten Mycket liten 

Varför? 

På vilket sätt? 

6 b. Vid en krissituation för Centralen - exempelvis ett stort skadestånd 
eller en stor kundförlust - hur skulle ditt företag agera? Försök 
rangordna alternativen efter i vilken ordning du vill att de skall 
sättas in. 

Försöka genomdriva ett extra uttag av 
medlemsföretagen. 

Försöka genomdriva en försäljning 
av Vännäs Dörr. 
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Försöka genomdriva en försäljning 
av Snidex. 

Försöka genomdriva en försäljning 
av andel i industrihus. 

Begära utträde. 

Annan lösning 

6 c. Hur och i vilken utsträckning bedömer du att de övriga företagen 
skulle ställa upp - i jämförelse med ditt eget - för att trygga Centra
lens fortsatta existens? 

Företag A - O 

Större Lika stor Mindre 
Ingen upp
fattning Varför Hur 

7 a. I vilken utsträckning anser du att ditt företags frihet inskränks 
genom ditt medlemskap i Centralen? 

Mycket stor Stor Varken stor 
eller liten Liten Mycket liten 

7 b. Om inskränkning. På vilket sätt? 

8 a. Hur bedömer du att ditt f öretags situation skulle ha varit idag om ni 
ej varit med i Centralen? 

Mycket bättre Bättre 
Varken bättre 
eller sämre Sämre Mycket sämre 

Varför? 

På vilket sätt? 
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Följdfråga vid mycket sämre. Hade ditt företag fortfarande 
existerat? 

8 b. Hur bedömer du att ditt företag har utvecklats i jämförelse med 
andra likvärdiga företag utanför Centralen i följande avseenden? 

Vinstutveckling 
Produktutveckling 
Marknadsutveckling 
Investeringar 
Omsättningsökning 
Sysselsättningsökning 
Totalt. 

För respektive: 

Mycket bättre Bättre 
Varken bättre 
eller sämre Sämre Mycket sämre Ingen upp

fattning 

9. Vilken kunskap har du om de övriga medlemsföretagen i följande 
avseenden? Försök gradera denna kunskap från ingen kunskap till 
mycket god kunskap på skalan 0-5. 

Företag A - O 

Produkter 
-befintliga 
-under utveckling 

Antal anställda 

Företagsledning 

Investeringar 
-pågående 
-planerade 
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Marknad 
-geografisk 
-avsättningsmöjligheter 

Problem 

10. Vilket förtroende har du för företagsledningen i f öljande företag? 

Företag A - O 

Mycket stort Stort Varken stort 
eller litet Litet Mycket litet Känner inte 

ledningen Varför 

11 a. I vilken utsträckning har du varit med och diskuterat fram den 
form av samverkan som idag sker inom Centralen? 

Mycket stor Stor Varken stor 
eller liten Liten Mycket liten 

11 b. I vilken utsträckning anser du dig ha fått gehör för dina 
synpunkter i det avseendet? 

Mycket stor Stor Varken stor 
eller liten Liten Mycket liten 

På vilket sätt? 

11 c. I vilken utsträckning anser du att de andra för etagen under åren 
har fått gehör för sina synpunkter beträffande den form av 
samverkan som man har inom Centralen i jämförelse med det 
gehör dina synpunkter har fått? 

Företag (43 st) 

Större Lika stor Mindre 
Ingen 
uppfattning Varför 
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12. Vilken målsättning har Centralen för s in verksamhet? 

13 a. Persondata om företagsledaren. Ålder? Utbildning? Ägande? Sam
verkansvana? Med vid starten av centralen? Med när ditt företag 
gick med i Centralen? 

13 b. Vilka egenskaper anser du vara viktigast hos en företagsledare om 
du skall kunna samarbeta med denna? 

Egenskaper? 

13 c. Vilka av dessa egenskaper anser du finns hos de övriga medlems
företagen? 

Företag A - O 

Egenskaper? 

14 a. Vid starttidpunkten/eller när ditt företag gick med i Centralen 
vilka av följande motiv var starkast? (Försök rangordna). 
Säkerhetsmotivet? Ekonomiska motivet? Solidaritetsmotivet? Infly
tandemotivet? 

14 b. När beslutet 1961 togs om att Centralen skulle stå för kundför
lusterna - stödde du beslutet? 

CD Ja CD Nej 

Vilka motiv vägde tyngst? (Försök rangordna). Säkerhetsmotivet? 
Ekonomiska motivet? Solidaritetsmotivet? Inflytandemotivet? 

Har du idag ändrat uppfattning i frågan? 

CD Ja CD Nej 

14 c. När beslutet om att Centralen skulle driva egen snickerifabrik 
(Hedensbyprojektet) togs - stödde du det beslutet? 

CD Ja CD Nej 
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Vilka motiv vägde tyngst för dig? (Försök rangordna). Säkerhets
motivet? Ekonomiska motivet? Solidaritetsmotivet? Inflytande
motivet? 

Har du idag ändrat uppfattning i frågan? 

Q Ja CD Nej 

14 d. När beslutet om inköp av företaget i konkurs togs - stödde du det 
beslutet? 

CD Ja CD Nej 

Vilka motiv vägde tyngst för dig? (Försök rangordna). Säkerhets
motivet? Ekonomiska motivet? Solidaritetsmotivet? Inflytande
motivet? 

Har du idag ändrat uppfattning i den frågan? 

CD Ja CD Nej 

14 e. När beslutet om inköp av Vännäs Dörr togs - stödde du det beslu
tet? 

CD Ja CD Nej 

Vilka motiv vägde tyngst för dig? (Försök rangordna). Säkerhets
motivet? Ekonomiska motivet? Solidaritetsmotivet? Inflytande
motivet? 

Har du idag ändrat uppfattning i frågan? 

CD Ja CD Nej 

14 f. När beslutet om att inköpa andel i industrihus åt medlem togs -
stödde du det beslutet? 

CD Ja CD Nej 

Vilka motiv vägde då tyngst för dig? (Försök rangordna). 
Säkertietsmotivet? Ekonomiska motivet? Solidaritetsmotivet? Infly
tandemotivet? 
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Har du idag ändrat uppfattning i den frågan? 

O Ja CD Nej 

14 g. När beslutet om att Centralen skall ha fria händer att sälja åt andra 
företag togs - stödde du beslutet? 

CD Ja CD Nej 

Vilka motiv vägde då tyngst för dig? (Försök rangordna). 
Säkerhetsmotivet? Ekonomiska motivet? Solidaritetsmotivet? Infly
tandemotivet? 

Har du idag ändrat uppfattning i den frågan? 

CD Ja CD Nej 

14 h. När beslutet om att bevilja medlemskap för icke snickeriföretag 
togs - stödde du beslutet? 

CD Ja CD Nej 

Vilka motiv vägde då tyngst för dig? (Försök rangordna). 
Säkerhetsmotivet? Ekonomiska motivet? Solidaritetsmotivet? Infly
tandemotivet? 

Har du idag ändrat uppfattning i den frågan? 

CD Ja CD Nej 

14 i. Eventuella övriga beslut som tagits beträffande Centralens verk
samhet - stödde du det beslutet? 

CD Ja CD Nej 

Vilka motiv vägde då tyngst för dig? (Försök rangordna). 
Säkerhetsmotivet? Ekonomiska motivet? Solidaritetsmotivet? Infly
tandemotivet? 

Har du idag ändrat uppfattning i den frågan? 

CD Ja CD Nej 
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14 j. Finns det andra tillfållen när du övervägt att lämna Centralen? 

14 k. Löpande genom åren vad har varit viktigaste motivet för att vara 
med i Centralen? (Försök rangordna). Säkerhetsmotivet? Ekono
miska motivet? Solidaritetsmotivet? Inflytandemotivet? 

14 1. I nuläget vilka av följande motiv väger tyngst för att vara m ed i 
Centralen? (Försök rangordna). Säkerhetsmotivet? Ekonomiska 
motivet? Solidaritetsmotivet? Inflytandemotivet? 

15. Har någon annan samarbetsform varit aktuell sedan du gick med i 
Centralen? 

CD Ja O Nej 

Om Ja, 
När? 
Varför? 
Hur samverka? 

Om nej, 
Varför inte? 

16. Vilka är fördelarna med att vara med i Centralen? 

Vilken betydelse tillmäter du dem för att förklara ditt medlem
skap? 

Mycket stor Stor Varken stor 
eller liten Liten Mycket liten 

17. Vilka är nackdelarna med att vara med i Centralen? 
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Hur stor är den nackdelen? 

Mycket stor Stor Varken stor 
eller liten Liten Mycket liten 

18. Vilka av följande faktorer är bra eller dåliga i er samverkansor
ganisation? 

Storleken på medlemsföretagen 
Antal medlemsföretag 
Sortimentet hos medlemsföretagen 
Ledningen för medlemsföretagen 
Ledningen för Centralen 
Rättvisa i uppoffringar/utbyte 
Påtagligheten i uppoffringar/utbyte 
Snabbheten i uppoffringar/utbyte 
Medlemsinsatsens storlek 
Hur samarbetet växt fram 
Närheten till övriga medlemsföretag 
Förhållandet mellan och kunskaper om varandra 
Målsättningen i organisat ionen 
Flexibiliteten hos de enskilda medlemsföretagen 
Flexibiliteten hos Centralens ledning 
Storleken på risktagandet 
Styrningen av medlemsföretagen 
Framgången i samverkan 
Verksamhetens inriktning 
Annat 
Ange för respektive faktor: 

Mycket bra Bra Varken bra 
eller dålig Dålig Mycket 

dålig 

Har dessa faktorers betydelse varit konstanta över tiden eller har 
de ändrats på något sätt? 
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19 a. Vilken betydelse har följande egenskaper i er omgivning för att 
förklara varför er samverkan fortfarande pågår? 

Konkurrenssituationen 
Konjunkturläget 
Industripolitiken - statlig 
Industripolitiken - landstingskommunala 
Industripolitiken - primärkommunala 
Annat 

Ange för respektive egenskap: 

Mycket stor Stor Varken stor 
eller liten Liten Mycket liten 

19 b. Har de ssa faktorers betydelse varit konstanta över tiden eller på 
vilket sätt har dessa ändrats? 

20. Vilka grupper anser du har varit mest betydelsefulla vid följande 
situationer för att hålla ihop er samverkan? 

Grupper: 

Företagsledarna i de övriga medlemsföretagen 
Ledningen för Centralen 
Styrelsen för SSF 
De anställda i me dlemsföretagen 
Kommunala organ 
Landstingskommunala organ 
Statliga organ 
övriga 

I följande situationer: 

Initialskede eller vid inträdet 
Etris utträde 
Konkursen vid medlemsföretag 
Planeringen av Hedensbyprojektet 
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Avslag Hedensbyprojektet 
Köpet av Vännäs Dörr 
Kundkonkursen 
Beslut om andel i industrihus 
Beslut om medlemskap för icke snickeriföretag 
Löpande verksamheten 
Nuläget 

21. Vad var betydelsefulla egenskaper hos SSF vid följande tidpunkter 
för att förklara att samverkan fortfarande pågår? Försök rang
ordna efter skalan 0-5 från ingen uppfattning till mycket stor: 

Egenskaper: 

Storleken på medlemsföretagen 
Antal medlemsföretag 
Sortimentet hos medlemsföretagen 
Ledningen för medlemsföretagen 
Ledningen för Centralen 
Rättvisa i uppoffringar/utbyte 
Påtagligheten i uppoffringar/utbyte 
Snabbheten i uppoffringar/utbyte 
Medlemsinsatsens storlek 
Hur samarbetet växt fram 
Närheten ti ll övriga medlemsföretag 
Förhållandet mellan och kunskaper om varandra 
Målsättningen i organisationen 
Flexibiliteten hos de enskilda medlemsföretagen 
Flexibiliteten hos Centralens ledning 
Storleken på risktagandet 
Styrningen av medlemsföretagen 
Framgången i samverkan 
Verksamhetens inriktning 
Annat 

Vid följande tidpunkter: 

Initiait eller vid inträdet 
Avslag Hedensbyprojektet 
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Etris utträde 
Konkursen vid medlemsföretag 
Kundkonkursen 
Löpande verksamheten 
Nuläget 

22. Av vilka anledningar tror du följande företag har gått ur Centra
len? 

Företag 1-7 Anledning Ingen uppfattning 

23. Inom vilka områden anser du att samverkan bör ske i Centralen? 
Försök gradera angelägenhetsgraden från 0-5, ingen uppfattning-
mycket lämpligt. 

Områden: Vid beslut I dagsläget 

Försäljning 
Försäljning 
Offerering , fakturering 
Kalkylering 
Kundrisker 
Utställningar 
Export Norden 
Export övriga länder 
Lagerförsäljning 
Försäljning åt icke medlemsföretag 

Inköp 
Beslag 
Y tbehandlingsmaterial 
Färger 
Transporter 
Råvaror 
Eventuellt andra typer av inköp 
Gemensam materialhantering via ADB 
Annat 

Administration 
Hjälp vid deklarationer 
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Områden: 

Hjälp vid bokföring, bokslut 
Personalplanering 
Personalrekrytering 
Annat 

Vid beslut I dagsläget 

Produktion 
Utformning av gemensamma standards 
Produktionsuppdelning 
Utföra kvalitetskontroller 
Produktutveckling 
Andra områd en 

Lokaler och maskiner 
Gemensamma lokaler för 
medlemsföretagen 
Lokaler åt ett medlemsföretag 
Lokaler åt återförsäljare 
Investeringar i fas tigheter utan 
anknytning till verksamheten 
Gemensamma maskininvesteringar 
Maskiner åt ett medlemsföretag 
Maskiner åt återförsäljare 

Tillverkning i Centralens regi 
Genom Hedensbyprojektet 
Genom inköp av medlemsföretaget 
i konkurs 
Genom inköp av Vännäs Dörr 
Inköp av egen skog 
Gemensam sågning 
Andra projekt 

Samverkan 
Samverkan med andra centraler 
Samverkan med VSV 
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Områden: Vid beslut I dagsläget 

Medlemssammansättningen 
Medlemskap för icke snickeriföretag 
med kompletterande produktion 
Medlemskap för icke snickeriföretag 
utan kompletterande produktion 
Medlemskap för företag 
utanför AC- och BD län 
Medlemskap för utländska företag 
Medlemskap för icke tillverkande företag 

24 a. Vilken är din inställning till ett gemensamt ägande av samtliga 
företag i gruppen? 

Mycket positiv Positiv Varken positiv 
eller negativ Negativ Mycket negativ 

24 b. Om positiv inställning - vilken typ av ägande skulle i så fall vara 
att föredra? 

Aktiebolagsform 
Kooperativ form 
Annan form 

25 a. Vad anser du om gruppens storlek? 

För stor 
Lagom 
För liten 
Varför 

25 b. Skall man aktivt försöka värva fler medlemmar? 

CD Ja CD Nej 
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Frågeguide Metallbearbetande industrin 

Frågeguiden i Metallbearbetande industrin användes inledningsvis i 
projektet för att utröna vilken inställning de potentiella samverkande 
företagsledarna hade till att delta i et t samverkansprojekt. 

Några exempel på frågeområden följer nedan. 

1. Det första frågeområdet behandlade vilka funktioner företagsledarna 
ansåg det lämpligast att samverka inom. Här diskuterades områden 
som samverkan för kunskapsutveckling, samverkan inom inköpsom
rådet, transportsamverkan, marknadsföringssamverkan, produktions
samverkan, samverkan inom FoU, samverkan inom administration 
samt samverkan i finansiella frågor. 

2. Vidare diskuterades vilket intresse som fanns för att de lta i ett sam
verkansprojekt. Därefter följde frågor om vilka resurser man var 
villiga att ställa till förfogande såväl av monetärt slag som av per
sonell karaktär samt vilk a som var villiga att aktivt delta i ett styrelse
arbete inom ramen för ett samverkansprojekt. 

3. Därefter fördes en diskussion om hur man såg på de övriga potentiella 
samverkansparterna i fråga om vilken kunskap man hade om företa
gens produktionsinriktning och företagsledning. Vidare fördes en dis
kussion om hur man såg på de övriga företagen vad avsåg konkur
renssituationen. 

4. Diskussionen med respektive företagsledare avslutades med att be
handla om man såg potentiella samverkanspartners utanför kommu
nens gränser samt vilka dessa var och vilka möjliga samverkans
områden som var aktuella med dessa. 
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Frågeguide Servicenäringen 

Frågeguiden som användes i fallet Servicenäringen kan mer beskrivas 
som en minneslapp för att olika frågeområden skulle behandlas under 
dialogkonferenser na!samtalen. 

1. Ett frågeområde berörde tillgången till lokaler och personal i 
nutid såväl som i en framtid. Lokalsituationen diskuterades med 
avseende på upplåtelseform och dispositionsrätt. Personalsitua
tionen diskuterades med avseende på utbildningsnivå, rörlighet 
och rekrytering för olika yrkeskategorier. 

2. Ett annat frågeområde berörde anläggningens konkurrenssitua
tion. Här specificerades den nisch man bedömde att man arbetade 
inom, vilken nisch man såg sig vara verksam inom i en nära 
framtid (5 år) samt på längre sikt. Konkurrenssituationen inom 
den nisch man var verksam inom liksom den framtida nischen 
diskuterades. Vidare diskuterades vad som erfordrades för att 
bibehålla eller nå den önskvärda utvecklingen. 

3. Anläggningens erfarenheter av kontakter med olika lokala/regio
nala/centrala organ diskuterades. Samtalen rörde så väl avsaknad 
av relationer som hur relationerna till dessa fungerade idag och 
även hur man önskade att dessa skulle kunna fungera i en framtid. 

4. Vid samtalen behandlade en fråga vilket utvecklingsarbete som 
genomförts vid anläggningen inom olika områden, vilka som del
tagit och vilket engagemang som utvecklingsarbetet uppbådat 
bland de inblandade eller utanför denna grupp. Deltagarna fick 
även redovisa eventuella planerade utvecklingsprojekt och vad 
man ville uppnå med dessa. 

5. De problem som identifierats, antingen i nul äget eller i framtiden, 
för att uppnå det önskvärda tillståndet, diskuterades därefter. 
Problemlösningen diskuterades på tre nivåer. Till den interna 
nivån fördes problem som kunde lösas genom utvecklingsarbete 
inom den egna enheten. Därefter diskuterades den nivå där 
lösningen på problemet kunde möjliggöras genom samverkan med 
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andra or ganisationer. Dessa organisationer kunde vara av såväl 
branschintern som branschextern art. Den tredje nivån avsåg 
problem som varken kunde hanteras enskilt eller genom 
samverkan med andra utan borde föras till centrala parter fö r att 
hanteras på central ni vå. 

6. För de områden där m an såg samverkan som en möjlighet att 
hantera ett problem, diskuterades därefter möjliga samverkans
partners inom branschen och utanför denna. Kunskap om den 
aktuella organisationen och dess produkt diskuterades därefter. 
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Småföretag i 
flerpartssamverkan 

' 

En studie av aktörer, byggstenar och 
fogmassa vid nätverksbyggande 

Samverkan är en väg att öka konkurrenskraften för småföre
tag. Genom flerpartssamverkan kan resurskomplettering i olika 
former möjliggöras. Frågetecknen kring hur framgångsrika 
samverkanssystem med flera företag kan byggas är många. I 
boken besvaras frågor om vilka som är lämpliga byggmästare, 
vilka byggstenar som bör användas samt vilken fogmassa som 
håller ihop samverkanssystemet. Kunskap förmedlas om arenor 
och forskarroller vid utvecklande av flerpartssamverkan. 

Studien byggs upp med en multimetodologisk ansats där 
traditionella ansatser kombineras med aktionsforsknings
ansatsen. De empiriska resultaten analyseras mot befintlig teori 
om interorganisatoriska relationer. Slutresultatet av studien 
utgörs av en grundad teori om flerpartssamverkan mellan små
företag. 

Boken är avsedd att ge såväl praktisk som metodologisk och 
teoretisk vägledning för interna eller externa förändringsagenter 
involverade i utvecklingsprocesser i företag. Speciellt riktar sig 
boken till personer verksamma med nätverksbygge inom grup
per av småföretag. 4 
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